UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA

DOUTORADO EM SAÚDE COLETIVA
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS/AS 2019
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a nova data de aplicação da prova discursiva (15/10/2018) conforme consta no
cronograma do Edital de seleção de candidatos/as 2019 a seguir:

ITEM

DATA/
PERÍODO

HORÁRIO

Divulgação das normas de seleção
de candidatos/as para o período
letivo 2019.

03/09/2018

-

Período de inscrições.
Homologação das inscrições.
Divulgação da homologação das
inscrições.
Divulgação dos membros da
Comissão Examinadora.
Período para solicitação de
impugnação de membro da
Comissão Examinadora e de
recurso à homologação das
inscrições. *
Divulgação da homologação das
inscrições após os recursos.
Prova discursiva.
Divulgação do resultado da prova
discursiva.
Período para solicitação de recurso
ao resultado da prova discursiva.*
Comunicação dos resultados do
julgamento dos recursos aos
requerentes.
Divulgação
da
relação
dos
candidatos/as selecionados para
entrevista (dia, horário e local).
Análise de projetos de tese, de
memoriais e de currículos pela
Comissão de Seleção.
Realização de entrevistas.
Homologação do resultado da
seleção pelo Colegiado do PPGSC.
Divulgação do resultado da seleção.

04/09 a
03/10/2018
08/10/2018

OBSERVAÇÕES
No site www.isc.ufba.br

12:00 h

Exclusivamente por internet
www.isc.ufba.br
Local: ISC

09/10/2018

17:00 h

No site e mural do ISC

09/10/2018

17:00 h

No site e mural do ISC

10/10/2018

Até 17:00 h

11/10/2018

17:00 h

No site e mural do ISC

15/10/2018

14:00 às 17:00 h

Sede do ISC ou outras
unidades da UFBA

25/10/2018

17:00 h

No site e mural do ISC

26 e 29/10/2018

Até 17:00 h

31/10/2018

14:00 às 17:00 h

01/11/2018

17:00 h

02 a 12/11/2018

-

20, 21 e
22/11/2018

8:00 às 17:00 h

26/11/2018

12:00 h

Local: ISC

27/11/2018

17:00 h

No site e mural do ISC

24 h via internet

Secretaria do PPGSC/ISC ou
por e-mail *

Secretaria do PPGSC/ISC ou
por e-mail *
Secretaria do PPGSC/ISC

No site e mural do ISC

Sede do ISC

Período para solicitação de recurso
ao resultado da seleção. *
Divulgação do resultado final da
seleção.

28 e 29/11/2018

8:00 às 17:00 h

03/12/2018

17:00 h

Secretaria do PPGSC/ISC ou
por e-mail *
No site e mural do ISC

*Por meio de documento escrito e assinado pelo/a candidato/a impresso e entregue na Secretaria do PPGSC
ou escaneado e enviado para o e-mail - ppgsc.selecao@ufba.br

Salvador, 06 de setembro de 2018

Luis Eugenio de Souza
Coordenador
PPGSC/UFBA

