
   
   

Universidade Federal da Bahia 
Instituto de Saúde Coletiva 

Faculdade de Medicina da Bahia 
  

Edital de Prorrogação para Seleção de Bolsista de Iniciação Científica 
 
O Programa de Integração Institucional e Interdisciplinar estabelecido por meio de Termo de 
Cooperação da UFBA com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do 
Ministério da Saúde (SGTES/MS), e com apoio da Universidade Aberta do Sistema Único de 
Saúde (UNA-SUS/MS) e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
através do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, resolve prorrogar até o dia 20 de junho de 
2018, o prazo para inscrição na seleção de alunos(as) de graduação para atuar como 
bolsista de iniciação científica no Projeto Net-Escola de Saúde Coletiva ISC/UFBA, em 
apoio às atividades do referido Programa. 
  
1.  Em consequência, ficam também alteradas as datas constantes do Edital de 06 de junho de 2018 
referentes:  
 

1.1 Ao período de inscrição: 06/06/2018 a 20/06/2018. Os interessados deverão preencher e 
assinar ficha de inscrição in loco; anexar uma cópia do comprovante de matrícula, do 
histórico escolar da graduação, do documento de identidade e do Currículo Vitae atualizado, 
de preferência oriundo da Plataforma Lattes; anexar Carta de Declaração de Interesse, 
Motivação e Disponibilidade de 20 horas semanais para se dedicar ao projeto, devidamente 
assinada pelo/a  candidato/a.  A entrega dos documentos deve ser feita em envelope 
contendo o título “Seleção  Bolsista Iniciação Científica Net-Escola de Saúde Coletiva 
ISC/UFBA - 2018”, no Instituto de Saúde Coletiva da UFBA (1º andar) no endereço: Rua 
Basílio Gama, s/n; Campus Universitário do Canela, Salvador – BA, no período acima 
definido, no horário de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 16:00h. Para informações sobre a 
seleção, entrar em contato com Jaqueline no telefone (71)3283-7472. 

 

1.2 À homologação das inscrições que será divulgada no site do ISC/UFBA 
http://www.isc.ufba.br em  21/06/2018 
 
1.3 Ao resultado da seleção, o qual será divulgado no site do ISC/UFBA 
http://www.isc.ufba.br em 25/06/2018 
 

1.4 Ao requerimento de recurso do resultado da seleção: 26/06/2018.  Requerimentos de 
reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de forma) serão acolhidos se 



interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da divulgação dos resultados finais 
e deverão obrigatoriamente ser apresentados pelo candidato em documento assinado com 
exposição de motivos, entregue na secretaria da Net-Escola de Saúde Coletiva, no Instituto 
de Saúde Coletiva da UFBA (1º andar). A Comissão de Seleção terá o prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas para apreciar os requerimentos e emitir parecer à Direção do ISC que tomará a 
decisão final quanto a procedência do pedido e respectivo resultado 

 

1.5 Ao resultado final da seleção, após recurso, que será divulgado no site do ISC/UFBA 
http://www.isc.ufba.br em 28/06/2018. 

   
1.6 O cronograma do processo seletivo: 

 

EVENTO DATA* OBSERVAÇÕES 

Período de inscrições 06/06/2018 a 
20/06/2018 

Inscrições exclusivamente 
presenciais, conforme subitem 1.1 

Homologação das inscrições 21/06/2018 Ver em http://www.isc.ufba.br 

Resultado da seleção 25/06/2018 Ver em http://www.isc.ufba.br 

Requerimento de recurso do 
resultado da seleção 

26/06/2018 Conforme subitem 1.4 

Resultado final da seleção 28/06/2018 Ver  em http://www.isc.ufba.br 

* Datas prováveis, sujeitas a alterações. 

  
2. Ficam mantidas as demais disposições constantes no Edital de 06 de junho de 2018 –  Seleção 
de Bolsista de Iniciação Científica 
 
Salvador, 12/06/2018 
  

 

 

 

 


