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EDITAL Nº 01/2019 – SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES PPGCI/UFBA 

PARA INGRESSO EM 2019.2 

RESULTADO PRELIMINAR DA PRIMEIRA ETAPA 
 

 
 Salvador,03/06/2019 

NOTA EXPLICATIVA: 

 

 

A segunda etapa do processo seletivo terá início com a realização das provas de línguas 

estrangeiras, pedimos a todos os candidatos aprovados que verifiquem as regras do 

edital 01/2019, no item 2.6. 

 

As inscrições para o exame deverão ser realizadas na secretaria do NUPEL, 

conforme o calendário do edital (03 a 05/06/2019) das 09h às 18h, através da entrega 

do formulário preenchido (anexo 3 do edital) e mediante o pagamento da taxa de 

inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta reais), após realizar a inscrição o candidato 

deverá encaminhar uma cópia do formulário e do comprovante de pagamento para o e-

mail ppgci@ufba.br , até o dia 05/06/2019.  

 

O candidato deve entregar o comprovante original de pagamento na Secretaria do 

PPGCI, no dia da realização das provas de línguas. 

 

Para os candidatos que não estiverem em Salvador no período indicado no calendário, 

informamos que a inscrição na prova de línguas poderá ser feita através do envio do 

formulário preenchido por mensagem eletrônica para o endereço 

nupelilufba@gmail.com e cópia para o ppgci@ufba.br . Assunto : Nome Completo do 

candidato – INSCRIÇÃO PROFICIÊNCIA LÍNGUAS CIÊNCIA DA 

INFORMAÇÃO /UFBA, no mesmo período que consta no calendário do edital (03 a 

05/06/2019). O pagamento da taxa deverá ser realizado, obrigatoriamente, no dia da 

prova na Secretaria do PPGCI/UFBA. 

 

Para os candidatos que desejarem fazer interposição de recurso e vistas ao Barema, 

pedimos que fique atento às datas do edital ( 03 e 04/06), caso deseje apenas ter acesso 

à nota da prova, pode ser enviado um e-mail ao ppgci@ufba.br 
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O local de realização das provas de línguas estrangeiras e da entrevista será na sala 02 

do PPGCI/UFBA. 

 

 

 
Resultado Preliminar da primeira etapa do Processo Seletivo de Aluno Regular do Programa 

de Pós-Graduação em Ciência da Informação da UFBA. 

 

Divulgado de Acordo com os 5 últimos números do CPF 

 

MESTRADO 

LISTA DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO 

SELETIVO  

 

M69529 

M12557 

M23525 

M16534 

M43515 

M18404 

M73557 

M38587 

M36540 

M53568 

 
DOUTORADO 

LISTA DOS CANDIDATOS APROVADOS NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO 

SELETIVO EM ORDEM ALFABÉTICA 

 

Para os candidatos ao Doutorado que ainda não informaram a escolha da segunda prova de língua 

estrangeira (Espanhol ou Francês), pedimos que envie um e-mail para o ppgci@ufba.br 

 

 

D00310 

D38549 

D60511 

D08509 

D60520 

D70396 

 

http://www.ppgci.ufba.br/
mailto:ppgci@ufba.br

