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B#127258##141780>
AVISO Nº 062/2017 - Retificação do EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 030/2017, referente ao Aviso nº 046/2017
publicado no DOE de 10 de março de 2017 - Processo Seletivo para aluno de matrícula especial, do Programa de PósGraduação em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental (PPGEcoH), ofertado pelo Departamento de Tecnologia e
Ciências Sociais (DTCS), Campus III da Universidade do Estado da Bahia UNEB em Juazeiro, com as alterações
disponíveis em www. selecao.uneb.br/ editais2017. AVISO Nº 063/2017 - Abertura das inscrições para seleção de
propostas para obtenção de apoio financeiro à divulgação e disseminação da produção extensionista de natureza
científica e/ou tecnológica, esportivo, artístico ou cultural, bem como de caráter político-acadêmico. O Reitor da UNEB,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, torna público a abertura das inscrições para seleção de propostas para
obtenção de apoio financeiro à divulgação e disseminação da produção extensionista de natureza científica e/ou
tecnológica, esportivo, artístico ou cultural, bem como de caráter político-acadêmico, no período de 27/04 a 08/05/2017,
a serem realizadas on line, através do site www.sisproex.uneb.br. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 036/2017 está
disponível em www.selecao.uneb.br/editais2017. AVISO Nº 064/2017 - Abertura das inscrições para concessão de
passagens aéreas, terrestres e/ou diárias para apoio a participação em eventos, de natureza Científica e/ou
Tecnológica, em Território Nacional, na condição de apresentador de trabalhos. O Reitor da UNEB, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna pública a abertura das inscrições, para concessão de passagens aéreas
terrestres e/ou diárias para apoio a participação em eventos, de natureza Científica e/ou Tecnológica, em Território
Nacional, na condição de apresentador de trabalhos, nos períodos de 24/04 a 02/05/2017 e 24/07 a 01/08/2017, a
serem efetivadas com preenchimento online do formulário de submissão, através do endereço eletrônico
www.uneb.br/proex/editaisdeextensão e com encaminhamento de documentação, nas seguintes condições: a) pelo
correio, com postagem exclusivamente pela modalidade SEDEX, nos prazos da inscrição, com o seguinte endereço:
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Museu de Ciência e Tecnologia - Av.
Jorge Amado, s/nº - Bairro Imbuí - Salvador - Bahia - Brasil - CEP 41.710-000; e b) Pessoalmente no Protocolo da
PROEX. O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 037/2017 está disponível em www.selecao.uneb.br/editais2017.

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 11 de abril de 2017.

José Bites de Carvalho
Reitor

