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1 ª RETIFICAÇÃO 

 
 EDITAL N.º 03/2020 PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO CURSO DE 

APERFEIÇOAMENTO EM SAÚDE COLETIVA COM ÊNFASE NA PREVENÇÃO DE 
AGRAVOS NAS DOENÇAS SISTÊMICAS (EAD). 

 
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, aos interessados, através do Instituto de 
Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a 1ª retificação do 
processo seletivo para o preenchimento das vagas do Curso de Aperfeiçoamento em 
Prevenção de Agravos nas Doenças Sistêmicas, na modalidade a distância, 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. 
 
A retificação diz respeito aos itens 2.7 e 3.1 do edital, relativos ao link para acesso ao 
estatuto e regimento da UFBA e ao Público-alvo, respectivamente.  
 
Onde se lê: 
 
2.7 Para fins de conclusão e titulação no Curso, é obrigatória a integralização da creditação, 
com frequência mínima de acordo com as normas da UFBA, disponíveis em: 
http://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/estatuto_regimento/index.html, e a obtenção de 
avaliação satisfatória nos componentes curriculares. 
 
 
Leia-se: 
 
2.7 Para fins de conclusão e titulação no Curso, é obrigatória a integralização da creditação, 
com frequência mínima de acordo com as normas da UFBA (disponível em: 
https://www.ufba.br/arquivos/estatuto-e-regimento-geral), e a obtenção de avaliação 
satisfatória nos componentes curriculares. 
 
 
Onde se lê: 
 
3.1. O Curso de Aperfeiçoamento em Prevenção de Agravos nas Doenças Sistêmicas, na 
modalidade EAD, dispõe de 300 (trezentas) vagas para candidatos(as) selecionados(as) 
entre profissionais de saúde de nível superior (medicina, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, psicologia e serviço social), que atuam no SUS Bahia, na atenção básica. 
 

http://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/estatuto_regimento/index.html


Leia-se: 

3.1. O Curso de Aperfeiçoamento em Prevenção de Agravos nas Doenças Sistêmicas, na 
modalidade EAD, dispõe de 300 (trezentas) vagas para candidatos(as) selecionados(as) 
entre profissionais de saúde de nível superior (medicina, enfermagem, fisioterapia, 
odontologia, psicologia, serviço social, nutrição e outros afins), que atuam no SUS Bahia, na 
atenção básica. 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

Salvador, 02 de outubro de 2020.  
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