
Universidade Federal da Bahia 
Instituto de Saúde Coletiva 
 

1ª Retificação Edital No. 05/2018 

 

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 do 
Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador da Secretaria de 
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (CGST/DSAST/SVS/MS), torna pública aos 
interessados, a 1ª retificação do Edital para Seleção de candidatos às vagas do  Curso de 
Especialização a Distância em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador na modalidade EAD, em 
que resolve: 
 
1. Retificar: 

Onde se lê:  

2. DA MODALIDADE E DURAÇÃO MÁXIMA DO CURSO 
 
2.1. O Curso de Especialização a Distância em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador, na 
modalidade a distância (EAD), conta com quatro momentos presenciais obrigatórios realizados 
ao longo de sua realização. O Curso terá 10 (dez) unidades curriculares desenvolvidas em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na Plataforma Moodle, integralizando um total de 
374 horas, durante 12 (doze) meses, de acordo com o programa do Curso. 
 

Leia-se:  

3. DA MODALIDADE E DURAÇÃO MÁXIMA DO CURSO 
 
2.2. O Curso de Especialização a Distância em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador, na 
modalidade a distância (EAD), conta com três momentos presenciais obrigatórios realizados ao 
longo de sua realização. O Curso terá 10 (dez) unidades curriculares desenvolvidas em 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) na Plataforma Moodle, integralizando um total de 
374 horas, durante 12 (doze) meses, de acordo com o programa do Curso. 
 

Onde se lê:  

3. DO PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE VAGAS 
 
3.1. Esse Curso de Especialização dispõe de 105 (cento e cinco) vagas para candidatos(as) 
selecionados(as) entre profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), que atuem em Vigilância 
em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde do Trabalhador, Vigilância Sanitária 
e Vigilância Ambiental), incluindo servidores e colaboradores das regiões Norte, Nordeste e 
Centro Oeste do país; somam-se a estas, 10 (dez) vagas destinadas à comunidade, conforme 
definição na Resolução no. 06/2013 da UFBA, desde que os candidatos atendam aos critérios e 
requerimentos especificados neste Edital.   
 
3.2. Serão dezesseis (n=16) vagas para a região Centro Oeste, trinta e quatro (n=34) para a 
região Norte e quarenta e cinco (n=45) para a região Nordeste. 
 
Leia-se:  



3.1. Esse Curso de Especialização dispõe de 105 (cento e cinco) vagas para candidatos(as) 
selecionados(as) entre profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), que atuem em 
Vigilância em Saúde (Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde do Trabalhador, Vigilância 
Sanitária e Vigilância Ambiental), incluindo servidores e colaboradores; somam-se a estas, 10 
(dez) vagas destinadas à comunidade UFBA, conforme definição na Resolução no. 06/2013 da 
UFBA, desde que os candidatos atendam aos critérios e requerimentos especificados neste 
Edital.   
 
3.2. Serão dezesseis (n=16) vagas para a região Centro Oeste, vinte e cinco (n=25) para a região 
Norte, trinta (n=30) para a região Nordeste, dezenove (n=19) para a região Sudeste e quinze 
(n=15) para a região Sul. 

 
3.3. As vagas não preenchidas serão remanejadas entre as demais regiões, obedecendo a 
ordem de classificação por região. 

 
2. Alterar o cronograma: 
 

7. CRONOGRAMA 
   

Etapa Data/período Observações 

Divulgação do Edital de Seleção 27/08/2018 
Ver em www.isc.ufba.br, www.ccvisat.ufba.br 
www.pisast.inf.br/ 

Inscrição de candidatos à seleção 
27/08/2018 a 
31/09/2018 

Até as 23:59h hora de Brasília, no www.ccvisat.ufba.br. 

Divulgação da homologação das inscrições 02/10/2018 
Ver em www.isc.ufba.br, www.ccvisat.ufba.br 
www.pisast.inf.br/ 

Realização da prova escrita  16/10/2018 

Na capital da unidade de federação de residência do candidato, 
em local a ser definido e informado em www.isc.ufba.br, 
www.ccvisat.ufba.br 
www.pisast.inf.br/ 

Divulgação do resultado 25/10/2018 
Ver em www.isc.ufba.br, www.ccvisat.ufba.br 
www.pisast.inf.br/ 

Para os candidatos aprovados: postagem 
dos documentos requeridos para a 
matrícula 

26/10/2018 -
31/10/2018 

Os documentos autenticados deverão ser enviados por correio 
expresso. O código de  rastreamento da postagem deverá ser 
encaminhado por email para pisat.cursos@ufba.br.  
Endereço para postagem:  
Programa Integrado de Saúde Ambiental e do Trabalhador, 
PISAT 
Instituto de Saúde Coletiva 
Universidade Federal da Bahia 
Rua Basílio da Gama s/n,  
Campus Universitário do Canela,  Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 
40110-040 

Início previsto do Curso A definir 
Ver em www.isc.ufba.br, www.ccvisat.ufba.br 
www.pisast.inf.br/ 

 
Salvador, 17 de setembro de 2018 
 
 
 

_____________________________ 
Vilma Sousa Santana 
Coordenadora do Curso CEPIST 2 
Profa. Titular 
Instituto de Saúde Coletiva - UFBA 

http://www.isc.ufba.br/
http://www.ccvisat.ufba.br/
http://www.pisast.inf.br/
http://www.ccvisat.ufba.br/
http://www.isc.ufba.br/
http://www.ccvisat.ufba.br/
http://www.pisast.inf.br/
http://www.isc.ufba.br/
http://www.ccvisat.ufba.br/
http://www.pisast.inf.br/
http://www.isc.ufba.br/
http://www.isc.ufba.br/
http://www.isc.ufba.br/
http://www.pisast.inf.br/
mailto:pisat.cursos@ufba.br
http://www.isc.ufba.br/
http://www.ccvisat.ufba.br/
http://www.pisast.inf.br/

