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1. PREÂMBULO 

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

Cooperação da UFBA com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do 

Ministério da Saúde (SGTES/MS), torna pública, através do Instituto de Saúde Coletiva 

(ISC), a norma do processo seletivo para o preenchimento das vagas do Especialização 

em Saúde Coletiva: concentração em Promoção da Saúde – ênfase em Doenças 

Cardiovasculares para o período letivo de 2019, em conformidade com as Normas 

Complementares para Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu de 08/09/2014 (Resolução 

03/2014) do Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão da UFBA. 

 

Obs: A retificação diz respeito a alterações no cronograma do processo seletivo do curso, 

que constam no Anexo I. 

 

Onde se lê: 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA/PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital de Seleção  

30/08/2019  

Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

www.isc.ufba.br 

Período de inscrição   30/08/2019 a 16/09/2019   Envio de documentação pelo e-mail: 

 promosaudecardiovascularisc@gmail

.com 

Homologação e divulgação dos 

candidatos inscritos 

 18/09/2019  Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

http://www.net-escola.ufba.br/home
http://www.net-escola.ufba.br/home
http://www.isc.ufba.br/
mailto:promosaudecardiovascularisc@gmail.com
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http://www.net-escola.ufba.br/home
http://www.netescola.ufba.br/


 

Recurso da homologação  19/09/2019  Via e-mail do curso: 

 promosaudecardiovascularisc@gmail

.com 

Homologação após recurso  23/09/2019 Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

www.isc.ufba.br 

Realização da seleção 24/09/2019 a 30/09/2019 - 

Divulgação do resultado da seleção 01/10/2019 Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

www.isc.ufba.br 

Recurso do resultado da seleção  02/10/2019 Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Divulgação do resultado final  04/10/2019  Ver em http://www.net-

escola.ufba.br/home 

Período de matrícula  07/10/209 a 10/10/2019 Envio da documentação para o ISC – 

Secretaria do Curso 

Data provável de início do Curso  11/10/2019  

 

 

Leia-se: 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DATA/PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital de Seleção  

30/08/2019  

Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

www.isc.ufba.br 

Período de inscrição   30/08/2019 a 16/09/2019   Envio de documentação pelo e-mail: 

 promosaudecardiovascularisc@gmail

.com 

Homologação e divulgação dos 

candidatos inscritos 

 18/09/2019  Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

Recurso da homologação  19/09/2019  Via e-mail do curso: 

 promosaudecardiovascularisc@gmail

.com 
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Homologação após recurso  23/09/2019 Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

www.isc.ufba.br 

Realização da seleção 24/09/2019 a 30/09/2019 - 

Divulgação do resultado da seleção 02/10/2019 Ver em: http://www.net-

escola.ufba.br/home 

www.isc.ufba.br 

Recurso do resultado da seleção  03/10/2019 Via e-mail do curso 

(cursomm@ufba.br) 

Divulgação do resultado final  07/10/2019  Ver em http://www.net-

escola.ufba.br/home 

Período de matrícula  08/10/209 a 18/10/2019 Envio da documentação para o ISC – 

Secretaria do Curso 

Data provável de início do Curso  25/10/2019  

 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Salvador, 02 de outubro de 2019 

 

 

 

Gildásio de Cerqueira Daltro - Prof. FMB/UFBA 

Coordenador da Cooperação SGTES/MS-UFBA 

 

 

 

Maria Ligia Rangel Santos - Prof. ISC/UFBA 

Coordenadora do Curso de Especialização em Saúde Coletiva: 

concentração em Promoção da Saúde – Doenças Cardiovasculares 
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