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Atenção Básica – Saúde da Família 

 

 

1. PREÂMBULO 

O Programa de Integração Institucional e Interdisciplinar, por meio de Termo de 

Cooperação da Universidade Federal da Bahia (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 (UNASUS/MS), através do Instituto de 

Saúde Coletiva (ISC), torna pública aos interessados a retificação do Edital para a Seleção 

de Tutores em Educação a Distância para o Curso de Especialização em Saúde Coletiva: 

concentração em Atenção Básica – Saúde da Família- Turma 2. 

 

A retificação diz respeito ao ANEXO I – CRONOGRAMA : 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA/ 

PERÍODO 

OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital de Seleção  15/04/2019  Ver em www.netescola.ufba.br 

Período de inscrição para seleção  15/04/2019 a 07/05/2019    

Homologação e divulgação dos candidatos 

inscritos 

 09/05/2019  Ver em www.netescola.ufba.br 

Recurso da homologação  10/05/2019 Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Realização da primeira etapa da seleção  10 a 14/05/2019  Análise de Currículos 

Divulgação do resultado da primeira etapa  16/05/2019 

  

Ver em www.netescola.ufba.br 

Recurso da primeira etapa da seleção  17/05/2019  Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Divulgação dos candidatos aprovados para 

a segunda etapa da seleção 

 20/05/2019 Ver em www.netescola.ufba.br 

http://www.netescola.ufba.br/
http://www.netescola.ufba.br/
http://www.netescola.ufba.br/
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Realização da segunda etapa da seleção  21/05/2019 a 05/06/2019 Curso de Extensão a Distância 

Divulgação do resultado da seleção de 

Tutores 

 07/06/2019  Ver em  www.netescola.ufba.br 

Recurso ao resultado da seleção de tutores  10/06/2019  Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Divulgação do resultado final da seleção de 

Tutores 

 11/06/2019  Ver em www.netescola.ufba.br 

Data provável de convocação para iniciar as 

atividades no II Curso de Especialização 

 

13/06/2019 

 

 

   

 

Salvador, 14 de maio de 2019. 

 

 

 

 

Gildásio de Cerqueira Daltro - Prof. FMB/UFBA 

Coordenador da Cooperação SGTES/MS-UFBA 

 

 

Maria Ligia Rangel Santos - Prof. ISC/UFBA 

Coordenadora Adjunta da Cooperação SGTES/MS-UFBA  
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ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA/ 

PERÍODO 

OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital de Seleção  15/04/2019  Ver em www.netescola.ufba.br 

Período de inscrição para seleção  15/04/2019 a 

07/05/2019  

  

Homologação e divulgação dos candidatos inscritos  09/05/2019  Ver em www.netescola.ufba.br 

Recurso da homologação  10/05/2019 Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Realização da primeira etapa da seleção  10 a 14/05/2019  Análise de Currículos 

Divulgação do resultado da primeira etapa  14/05/2019 

  

Ver em www.netescola.ufba.br 

Recurso da primeira etapa da seleção  15/05/2019  Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Divulgação dos candidatos aprovados para a 

segunda etapa da seleção 

 16/05/2019 Ver em www.netescola.ufba.br 

Realização da segunda etapa da seleção  18/05/2019 a 

02/06/2019 

Curso de Extensão a Distância 

Divulgação do resultado da seleção de Tutores  07/06/2019  Ver em  www.netescola.ufba.br 

Recurso ao resultado da seleção de tutores  10/06/2019  Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Divulgação do resultado final da seleção de Tutores  11/06/2019  Ver em www.netescola.ufba.br 

Data provável de convocação para iniciar as 

atividades no II Curso de Especialização 

 

12/06/2019 
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ANEXO II 

ITENS PARA PONTUAÇÃO DA ANÁLISE CURRICULAR 

  

Dimensão de 

análise 
Item 

Quantidade 

Máxima 

Valor 

Unitário 

Pontuação 

Máxima 

Formação Graduada 

Graduação em Medicina ou Enfermagem 1 2,0 

2,0 Outras graduações em saúde 1 1,5 

Outras graduações 1 0,5 

Formação Pós-

Graduada 

Doutorado na área de Saúde Coletiva ou áreas afins 1 1,5 

1,5 

Mestrado na área de Saúde Coletiva ou áreas afins 1 1,0 

Residência/Especialização na área de Saúde da Família ou 

Medicina de Família e Comunidade 
1 1,0 

Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade 1 1,0 

Residência/Especialização na área de saúde 1 0,5 

Experiência 

profissional na área 

de educação 

Experiência comprovada em tutoria de cursos a distância no 

Moodle na área de saúde 
1 tutoria 2,0 

3,0 

Experiência comprovada em tutoria de cursos a distância em 

outros AVAs na área de saúde 
1 tutoria 1,0 

Experiência comprovada em docência de nível superior na área 

de Atenção Básica/ Saúde da Família 
2 semestres 1,0 

Experiência comprovada em docência de nível superior em 

outras áreas 
2 semestres 0,5 

Experiência 

profissional na área 

de saúde 

Um ano de experiência comprovada de trabalho na Atenção 

Básica 

5 anos 

 
0,8 

3,5 
Um ano de atuação na supervisão ou tutoria no PROVAB e/ou 

PMM 
4  anos 0,5 

Um ano de outras experiências comprovadas no PROVAB e/ou 

PMM 
4  anos 0,5 

Total 10,0 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

ATRIBUIÇÕES DOS TUTORES EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

  

a) Participar das atividades de capacitação preparatórias para o exercício da função;  

 

b) Apropriar-se dos programas e dos conteúdos das Unidades de Aprendizagem do 

Curso de Especialização, de modo a mediar efetivamente a aprendizagem nas 

discussões no fóruns, no Ambiente Moodle da UFBA;  

 

c) Seguir as orientações da equipe pedagógica do Curso, interagindo com a mesma; 

  

d) Acompanhar e estimular a interação nos fóruns e dirimir dúvidas dos cursistas nas 

atividade realizadas através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

certificando-se que tenham sido sanadas;  

 

e) Orientar os/as estudantes na busca de informações necessárias para a construção 

do conhecimento e para alcançar sua autonomia; 

 

f) Promover a realização, com pontualidade, das atividades previstas para o grupo de 

estudantes sob sua responsabilidade;  

 

g) Manter a equipe pedagógica informada acerca das dificuldades e avanços 

apresentados pelos estudantes; 

 

h) Aplicar os instrumentos de avaliação processual aos cursistas, observando a 

participação e compromisso destes com a própria aprendizagem, identificando as 

dificuldades e registrando, no prazo estabelecido pela equipe pedagógica, as 

atividades dos alunos, frequência ao AVA, relatórios, dentre outras, de acordo com 

as necessidades do Curso.   

 

i) Atender aos princípios éticos nas interações com os cursistas e profissionais da 

equipe do Curso. 

 

j) Orientar os Trabalhos de Conclusão de Curso dos estudantes cursistas sob a sua 

responsabilidade; 

 

k) Realizar a correção e atribuição de notas das provas de avaliações presenciais e do 

TCC.  

  

 

 

 

 

 



 

Anexo IV 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONCORDANCIA 

 

 

 

 

 

 

 

Declaro que tenho ciência de que a função a qual concorro exige realização de 

ações a distância em Ambiente Virtual de Aprendizagem, necessitando dispor de 

acesso a Internet em alta velocidade e desenvolver as atividades remotamente, 

conforme o disposto no Edital n. 05/2019, do Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal da Bahia, no Curso de Especialização em Saúde Coletiva com 

concentração em Monitoramento, Avaliação e Informações Estratégicas, na 

modalidade EAD. 

 

 

___________,___ de_________________de 2019 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do( a) Candidato(a) 

CPF xxx.xxx.xxx-xx 

 

 

 

 


