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PERÍODO ATIVIDADES 

16/03/2023 
Último dia para os Departamentos e Coordenações Acadêmicas encaminharem ao NUPLAN/SUPAC, 
por processo único da Unidade, as novas vagas e, através de e-mail (nuplan@ufba.br), os pedidos de 
republicação vaga(s) no Edital 02/2023. 

22/03/2023 
NUPLAN/SUPAC encaminha Extrato de Edital de Processo Seletivo Simplificado para Contratação de 
Docentes por Tempo Determinado (professor substituto) para publicação no Diário Oficial da União – 
DOU. 

23/03/2023 
Extrato de Edital é publicado no DOU, divulgado no site da SUPAC (https://supac.ufba.br/editais-
professor-substituto) e encaminhado por e-mail aos Departamentos e Coordenações Acadêmicas. 

23/03/2023 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas elaboram o Edital Interno e publicam na home page das 
Unidades Universitárias. 

27/03 a 
05/04/2023 

Inscrição de candidatos à seleção de docentes por tempo determinado (professor substituto), conforme 
local/meios definidos no Edital Interno publicado pelo Departamento ou Coordenação Acadêmica.  

06 e 07/04/2023 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas solicitam aos membros da Comissão Examinadora, após 
o término das inscrições, uma declaração por escrito de que não se enquadram em nenhuma das 
condições de impedimento para participação na comissão. 

10 a 12/04/2023 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas realizam o processo seletivo simplificado para 
contratação de docentes por tempo determinado (professor substituto). 

13/04/2023 
Departamentos e Coordenações Acadêmicas divulgam o resultado do processo seletivo na home page 
das Unidades Universitárias. 

14 a 20/04/2023 Período de recurso, conforme Edital Interno publicado pelo Departamento/Coordenação Acadêmica. 

28/04/2023 
Último dia para os Departamentos e Coordenações Acadêmicas encaminharem ao NUPLAN/SUPAC, 
através de e-mail (nuplan@ufba.br), o Formulário E (assinado pela comissão examinadora e chefia), 
com o resultado final do Processo Seletivo Simplificado (após período de recursos). 

08/05/2023 
Publicação pela SUPAC do Edital de Convocação referente à etapa de heteroidentificação 
(https://supac.ufba.br/etapa-de-heteroidentificacao). 

08/05/2023 

O(A) candidato(a) que esteja na condição prevista pelo item 3.10 do Edital de Convocação deverá 
informar por intermédio de envio de mensagem para o endereço de e-mail: 
heteroidentificacaocpha@gmail.com, de que já participou de processo seletivo anterior para ingresso 
por reserva de vagas, preenchendo obrigatoriamente no campo assunto: "PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE DOCENTES POR TEMPO DETERMINADO - EDITAL 
01/2023" e informando no corpo do e-mail o processo seletivo em que realizou a Heteroidentificação, 
bem como nome completo e CPF. 

08/05/2023 
Publicação pela SUPAC do escalonamento com horário e local da realização do procedimento da 
etapa de heteroidentificação (https://supac.ufba.br/etapa-de-heteroidentificacao). 
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15/05/2023 
Realização da etapa de heteroidentificação pela Comissão Permanente de Heteroidentificação 
complementar à Autodeclaração de pessoas negras para os Processos Seletivos da UFBA/CPHA. 

15/05/2023 Divulgação pela SUPAC do Resultado da etapa de heteroidentificação. 

16 e 17/05/2023 
Período de recursos à CPHA/UFBA. O recurso deve ser dirigido à Comissão Recursal exclusivamente 
através de e-mail: heteroidentificacaocpha@gmail.com. 

26/05/2023 Divulgação pela SUPAC do resultado após recursos dirigidos à CPHA/UFBA. 

31/05/2023 Publicação no DOU do Edital de Homologação dos resultados dos Processos Seletivos Simplificados. 
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