Universidade Federal da Bahia
Instituto de Saúde Coletiva
1ª Retificação Edital No. 04/2018
Edital para a Seleção de Tutores em Educação a Distância para o II Curso de
Especialização a distância em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador na
modalidade EAD

O Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) por meio
de instrumento de cooperação com a Coordenação Geral de Saúde do
Trabalhador/CGST/DSAST/SVS do Ministério da Saúde, torna pública aos interessados,
a 1ª retificação do Edital para Seleção de Tutores em Educação a Distância para o II
Curso de Especialização a Distância em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador na
modalidade EAD, em que resolve:
1. Retificar:
Onde se lê:
2.2.2 Envio de cópia eletrônica, para o email: pisat.cursos@gmail.br, dos seguintes
documentos:
a. Termo de Compromisso (Anexo IV) assinado pelo(a) candidato(a) comprometendo‐
se com o cumprimento das obrigações abaixo indicadas para esta função;
b. Curriculum Vitae no formato disponível na Plataforma Lattes:
http://lattes.cnpq.br/;
c. Cópia do Diploma de Curso de Graduação e de Pós‐graduação;
d. Cópia de documento de identidade (RG) com foto.
2.1. A inscrição será homologada pela Comissão de Seleção somente se o candidato
preencher os requisitos especificados neste Edital e se os documentos requeridos,
listados acima, tenham sido apresentados e submetidos no portal da internet no prazo
definido no Cronograma (Anexo II).
2.2. O(A) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, se responsabilizará
pela veracidade de todas as informações prestadas e documentos comprobatórios
dessas informações poderão ser solicitados a qualquer tempo pela Comissão de
Seleção e Coordenação do Curso.
Leia‐se:
2.2.2 Envio de cópia eletrônica, para o email: pisat.cursos@gmail.com, dos seguintes
documentos:
a. Termo de Compromisso (Anexo IV) assinado pelo(a) candidato(a) comprometendo‐
se com o cumprimento das obrigações abaixo indicadas para esta função;

b. Curriculum Vitae no formato disponível na Plataforma Lattes:
http://lattes.cnpq.br/;
c. Cópias dos Diplomas de Curso de Graduação e de Pós‐graduação
emitidos pelas instituições responsáveis;
d. Cópias de documentos comprobatórios de todos os itens listados no
Curriculum Vitae;
e. Cópia de documento de identidade (RG) com foto.
2.3. A inscrição será homologada pela Comissão de Seleção somente se o candidato
preencher os requisitos especificados neste Edital e se os documentos requeridos,
listados acima, tenham sido enviados para o email acima especificado no prazo
definido no Cronograma (Anexo II).
2.4. O(A) candidato(a), ao apresentar a documentação requerida, se responsabilizará
pela veracidade de todas as informações prestadas e documentos comprobatórios
dessas informações poderão ser solicitados a qualquer tempo pela Comissão de
Seleção e Coordenação do Curso.
Salvador, 30 de julho de 2018
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