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INSCRIÇÕES 
 
As inscrições para o processo seletivo do curso de Doutorado em Saúde Pública, 
para o período letivo de 2017, deverão ser efetuadas de acordo com as seguintes 
orientações: 
 
a) preenchimento completo e envio exclusivamente via internet do formulário de 
inscrição, disponível em  http://www.isc.ufba.br. 
 
b) pagamento da taxa de inscrição via boleto bancário do modelo UFBA, 
disponível em www.sgc.ufba.br 
 
c)  envio  para  a  Secretaria  do  PPGSC  por  e-mail   ppgsc.selecao@ufba.br  dos  
seguintes documentos: Memorial em formato PDF; cópia eletrônica do recibo de 
pagamento da taxa de inscrição; projeto de tese em formato PDF sobre tema 
incluído entre as linhas de pesquisa do ISC (ver anexo); cópia eletrônica dos 
certificados de proficiência em dois idiomas – inglês (TOEFFEL, CPE, TELP, 
IELTS, TOEIC, ACBEU) e francês (DALF e DELF) ou espanhol (DELE) – ou 
emitidos por Institutos ou Faculdades de Letras de Universidades Públicas Estaduais 
e Federais. Obs.: os certificados, para fins desta seleção, têm validade de 2 (dois) 
anos. 
 
d) informação do endereço eletrônico do currículo Lattes no formulário de 
inscrição (currículo completo feito na Plataforma Lattes/CNPq 
http://lattes.cnpq.br). 
 
e) definição pelo candidato, no formulário de inscrição, da área de concentração de 
escolha. Cada candidato só poderá concorrer ao processo seletivo em 1 (uma) área 
de concentração. 
 
f) Carta de recomendação de professor da Instituição onde realizou seu curso de 
Graduação ou Pós-Graduação 
 
A inscrição será homologada pelo Colegiado do PPGSC desde que a documentação 
acima esteja completa, enviada no prazo especificado no cronograma e se o 
recebimento for efetivamente confirmado pela Secretaria do PPGSC, por meio do 
envio do número de inscrição do candidato. 
 
O candidato, ao apresentar a documentação requerida, responsabiliza-se pela 
veracidade de todas as informações prestadas. 
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