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AVISO Nº 077/2016 - Convocação dos candidatos aprovados na 4ª chamada
do Processo Seletivo Vestibular 2016, com ingresso no 1º semestre, para
realização das matrículas nos Cursos de Graduação, de oferta contínua, na
modalidade presencial, ofertados pela Universidade do Estado da Bahia
(UNEB).
O Reitor da UNEB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
público a convocação dos candidatos aprovados na 4ª chamada do Processo
Seletivo Vestibular 2016, com ingresso no 1º semestre, para realização das
matrículas nos Cursos de Graduação, de oferta contínua pela UNEB, na
modalidade presencial, a serem realizadas presencialmente na Coordenação
Acadêmica do Departamento/Cidade/Campus, onde funciona o Curso de sua
opção, no dia 04/07/2016, no horário das 08h30min às 12h e das 13h30min às
18h. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 058/2016 está disponível em
www.selecao.uneb.br/editais.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 17 de junho de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor
AVISO Nº 078/2016 - Convocação dos candidatos classificados na Lista de
Espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)/Ministério da Educação (MEC)
- 2016, com ingresso no 1º semestre, para a terceira chamada de Manifestação
de Interesse Presencial e, se for o caso, efetivação da respectiva matrícula nos
Cursos de Graduação, com oferta contínua, na modalidade presencial, nos
Campi da Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
O Reitor da UNEB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
público a convocação dos candidatos classificados na Lista de Espera do
Sisu/MEC -2016, com ingresso no 1º semestre, para a terceira chamada de
Manifestação de Interesse Presencial e, se for o caso, efetivação da respectiva
matrícula nos Cursos de Graduação, com oferta contínua, na modalidade
presencial, nos Campi da UNEB, no dia 05/07/2016, conforme horário e local
contidos no escalonamento disponível nos endereços eletrônicos www.uneb.br
e www.uneb.br/sisu. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 059/2016 está
disponível em www.selecao.uneb.br/editais.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 17 de junho de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor
AVISO Nº 079/2016 - Abertura das inscrições do Processo Seletivo/2016.2
para alunos de matrícula especial, do Curso de Mestrado em Estudo de
Linguagens/Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, ofertado

pelo Departamento de Ciências Humanas (DCH), Campus I da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) em Salvador.
O Reitor da UNEB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna
pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo/2016.2 para alunos de
matrícula especial, do Curso de Mestrado em Estudo de Linguagens/Programa
de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, ofertado pelo DCH, Campus I da
UNEB em Salvador, no período de 04 a 08/07/2016, a serem realizadas online, através do site www.ppgel.uneb.br, com encaminhamento de
documentação presencialmente ou via SEDEX, no prazo acima especificado,
para o seguinte endereçamento: Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Estudo de Linguagens, 3º
andar, Prédio da Pós-Graduação, Rua Silveira Martins, nº 2.555, Cabula,
Salvador/Bahia, CEP: 41195-001. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 060/2016
está disponível em www.selecao.uneb.br/editais.
GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 17 de junho de 2016.
José Bites de Carvalho
Reitor

