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Processo Seletivo de alunos para o Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração em 

Monitoramento, Avaliação e Informações Estratégicas na modalidade EAD 

 

O Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no uso de suas 

atribuições, torna público aos interessados, a 2ª retificação do Edital para a seleção de alunos para o 

Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração em Monitoramento, Avaliação e 

Informações Estratégicas na modalidade EAD em epígrafe:  

 

A retificação diz respeito à atualização do Item 3. DO PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE VAGAS, 4.DA 

INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO, 7.DO CRONOGRAMA e 9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE VAGAS 

 

3.1. O Curso de Especialização em Saúde Coletiva com concentração em Monitoramento, Avaliação 

e Informações Estratégicas dispõe de 300 (trezentas) vagas para candidatos residentes no país e 

selecionados entre profissionais de saúde de nível superior, envolvidos com o desenvolvimento de 

ações de auditoria, regulação, monitoramento e avaliação no âmbito municipal, estadual e federal, 

que atuam nos serviços públicos de saúde.  

 

3.1.1 As vagas estão distribuídas segundo Regiões do país, e Ministério da Saúde, da seguinte forma: 

 

Região  Número de vagas 

Região Norte 16 

Região Nordeste 64 

Região Sudeste 60 

Região Sul 43 

Região Centro-Oeste 17 

Ministério da Saúde 100 

Total 300 

 

 

3.1.2. As vagas não preenchidas por candidatos das referidas regiões, serão remanejadas para 

regiões com candidatos excedentes, de acordo com a pontuação alcançada pelo candidato no 

processo seletivo e conforme critérios estabelecidos no item 5 deste edital, até completarem o 

número de vagas disponíveis. 

 



 

3.2 O ISC-UFBA reservará vagas adicionais, para candidatos selecionados entre profissionais de saúde 

com interesse em Avaliação e Monitoramento em Saúde, na dependência da disponibilidade de 

recursos do Instituto. Para esses candidatos não se aplica a apresentação da “Declaração de 

Anuência” do gestor, sendo exigido o Termo de Compromisso de acordo com este Edital (ver item 

5.1).  

 

4.DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

4.1. As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao Curso de Especialização em Saúde 

Coletiva com concentração em Monitoramento, Avaliação e Informações Estratégicas deverão ser 

efetuadas segundo consta neste Edital e em orientações que se encontram em http://www.net-

escola.ufba.br e incluirão: 

4.1.1. O preenchimento completo do formulário online e o envio exclusivamente via internet;  

4.1.2. Envio para a Secretaria do Curso por e-mail (avaliamea@ufba.br), em cópia eletrônica, dos 

seguintes documentos: 

a. Carta de intenção com exposição de motivos redigida pelo candidato, conforme orientação 

no item 6.3 deste edital; 

b. Declaração de anuência assinada pelo gestor da instituição ou chefia imediata, 

comprometendo-se com a liberação de carga horária do candidato para participar do Curso e 

atestando atribuição de atividades de monitoramento e avaliação, no exercício de sua função; 

(modelo disponível em http://www.net-escola.ufba.br); 

c. Termo de compromisso assinado pelo candidato comprometendo-se com a dedicação aos 

estudos, participação nas atividades e realização do Trabalho Final de Curso (modelo disponível em 

http://www.net-escola.ufba.br) 

d. Cópia do documento de identificação com foto (RG, CNH, Carteira de Conselho Profissional 

ou documento oficial com foto); 

e. CPF; 

f. Curriculum Vitae; 

g. Documentos comprobatórios acerca da experiência na área de Avaliação e Monitoramento 

em saúde; 

h. Cópia do Diploma de graduação, frente e verso; 

  



7. DO CRONOGRAMA 

7.1. As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, bem 

como da divulgação dos respectivos resultados, constam do quadro abaixo: 

ETAPA DATA/PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Lançamento e divulgação do Edital 

de Seleção 

30.08.2018 Ver em http://www.net-

escola.ufba.br e 

http://www.isc.ufba.br 

Período de inscrição para seleção 30.08 a 23.09.2018 Até a data/hora de 23:59h do dia 

23.09.2018 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

Até 26.09.2018 Ver http://www.net-escola.ufba.br e 

http://www.isc.ufba.br 

Recurso à homologação das 

inscrições 

27 e 28.09.2018 Encaminhar para 

(avaliamea@ufba.br) 

Divulgação das inscrições 

homologadas após recurso 

01.10.2018 

 

Ver http://www.net-escola.ufba.br e 

http://www.isc.ufba.br 

Avaliação de cartas de intenção e 

currículos 

02 a 15.10.2018  

Homologação do resultado da 

seleção 

16.10.2018 Ver http://www.net-escola.ufba.br e 

http://www.isc.ufba.br 

Recurso ao resultado da seleção 17 e 18.10.2018 Encaminhar para 

(avaliamea@ufba.br) 

Divulgação do resultado final após 

recurso 

22.10.2108 

 

Ver http://www.net-escola.ufba.br e 

http://www.isc.ufba.br 

Matrícula de candidatos 

selecionados 

23.10 a 07.11.2018 Na Secretaria do Curso de acordo 

com informações a serem divulgadas 

em http://www.net-escola.ufba.br e 

http://www.isc.ufba.br 

Início previsto do Curso 12.11.2018 Ver em http://www.net-

escola.ufba.br 

http://www.isc.ufba.br 

 

9. DAS DISPOSICOES FINAIS 

Fica excluído a letra “i” do item 9.4 referente ao envio do “Original do comprovante de pagamento 

da taxa de inscrição”. 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Salvador, 14 de setembro de 2018. 

 

Alcione Brasileiro Oliveira Cunha 

Coordenadora do Curso 


