MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Desporto

Barreiras, 23 de janeiro de 2015.

Memorando 01/2015 PROEC/UFOB

De: Prof. Paulo Roberto Baqueiro Brandão
Pró Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC/UFOB
Para: Pró Reitor David Dutkievicz
Pró-Reitoria de Tecnologia, Informação e Comunicação – PROTIC/UFOB
Assunto: Retificação do cronograma do Concurso Fotográfico Napoleão Macedo
Prezado Pró-Reitor,
Cumprimentando-a cordialmente informamos que, ao pleitear a retificação do
cronograma do Concurso Fotográfico Napoleão Macedo junto ao setor de licitações,
em consonância com as deliberações estabelecidas entre esta Reitoria e a PROEC,
relativas ao expressivo número de fotografias inscritas e com vistas à ampliação do
período da exposição das fotografias nos Centros Universitários em dias letivos, foi
gerada uma mensagem informando da impossibilidade da retificação do Edital.
No entanto, após consulta à Procuradoria da UFOB, esclareceu-se que a alteração
que se deseja fazer não interfere nas propostas (regras) estabelecidas anteriormente,
e sim meramente nas datas de execução, em conformidade com o Art. 21, § 4º da Lei
nº 8.666/93 (normas para licitações e Contratos da Administração Pública):
Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas

Munidos com esta compreensão, solicito que se divulgue amplamente o novo
cronograma, na página do Concurso e em todos os meios de comunicação
disponíveis a esta Instituição.
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Lançamento do Edital
Período de inscrição
Julgamento das fotografias – 1ª etapa
(Comissão ad hoc)
Publicação das fotografias enviadas
para visualização
Resultado do julgamento das
fotografias – 1ª etapa (Comissão ad
hoc)
Exposição fotográfica – Cidades-sede
Julgamento das fotografias – 2ª etapa
(Votação popular, pela internet)
Divulgação do resultado final
Premiação

10 de novembro de 2014.
10 de novembro a 25 de dezembro de
2014.
05 a 30 de janeiro de 2015.
23 de janeiro de 2015.
30 de janeiro de 2015.
02 de março a 03 de abril de 2015.
04 de abril de 2015.
A definir.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Paulo Roberto Baqueiro Brandão
Pró-Reitor

Obs.: Protocolado junto à Protic em 23/01/2015.
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