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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

 
 

2ª. RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 003/2021 
 

 

Processo seletivo de candidatos/as às vagas do Curso de Mestrado Profissional em Saúde 

Coletiva, com área de concentração em Avaliação de Impacto de Políticas e Programas de 

Saúde. 

 

O Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no uso 

de suas atribuições, torna público aos interessados, a 1ª retificação do Edital para a 

seleção de alunos para o Curso de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, com área 

de concentração em Avaliação de Impacto de Políticas e Programas de Saúde,  em 

epígrafe:  

 

A retificação diz respeito à atualização dos Item 3, 9 

 

 

3. DO PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE VAGAS 

 
3.1.Os candidatos às vagas disponibilizadas para o curso de especialização deverão 

preencher os seguintes requisitos: 
 

● Ser graduado em qualquer área de formação; 
● Ser servidor efetivo federal do Ministério da Saúde; 
● Estar em exercício no Ministério da Saúde em Brasília ou em outras unidades 

desconcentradas; 
● Não estar participando de nenhum programa de capacitação stricto ou lato sensu 

oferecido pelo Ministério da Saúde. 

 

3.2. Além das 15 (quinze) vagas indicadas acima, 02 (duas) vagas serão reservadas 
para profissionais com formação de nível superior da comunidade UFBA, 
atendendo ao Art. 7º. da Resolução No. 002/92 da UFBA e a profissionais com 
formação universitária e atuação em serviços do Sistema Único de Saúde no 
estado da Bahia.  
Para os/as candidatos/as que se inscreverem no processo seletivo na condição de 
membro da comunidade da UFBA, não se aplica a exigência da “Declaração de 
Anuência” do gestor. Para os que atuam no SUS Bahia, é necessária a Declaração 
de Anuência de seu chefe imediato. 

 
9. DO CRONOGRAMA 

 
9.1 As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo seletivo, 

bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam do quadro abaixo: 
 

 



 
 
 
ANEXO 1 – CRONOGRAMA  

 
  

ETAPA DATA/PERÍODO LOCAL OBSERVAÇÕES 

 

Divulgação do Edital de Seleção 

 

22/03/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

 

www.isc.ufba.br 

Período de inscrição para 

seleção 

22/03 às 23:59h 

do dia 18/05/2021 

 

SIGAA 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

 

Divulgação da homologação das 

inscrições 

 

17h 

19/05/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

Período de recurso 

à homologação 

Até às 17h do dia 

20/05/2021 

 

SIGAA 
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/login.jsf 

 

Divulgação final da homologação 

das inscrições 

 

17h  do dia 

21/05/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

Divulgação das orientações 

técnicas para a prova, link do 

Zoom e link das folhas de 

respostas da prova escrita de 

conhecimentos 

 

24/05/2021 

 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

 

Prova escrita de conhecimentos 
9h às 12h 

25/05/2021 

ZOOM e 

Googl

e 

Doc

s 

Plataforma Zoom e Google 

Docs 

 

Divulgação da lista de candidatos 

aprovados na prova escrita 

 

17h 

01/06/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

Recurso do resultado da prova 
Até às 17h 

02/06/2021 
SIGAA 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/login.jsf 

Divulgação da lista de candidatos 

aprovados na prova escrita pós 

recurso 

 

17h 

04/06/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

 

Avaliação de Planos de Estudos 

e currículos dos/as candidato/as 

09:00 às 

17:00 h 

07 a 15/06/2021 

  

 

Divulgação do resultado da 

seleção 

 

17h 

16/06/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/p 

rocesso_seletivo/lista.jsf?aba=p- 

processo&nivel=S 

Recurso do resultado da seleção 
Até às 12h 

17/06/2021 
SIGAA 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/p 

rocesso_seletivo/login.jsf 

 

Divulgação do resultado da 

seleção pós recurso 

 

17h 

18/06/2021 

No site 

do ISC e 

SIGAA 

www.isc.ufba.br e 

https://sigaa.ufba.br/sigaa/public 

/processo_seletivo/lista.jsf?aba 

=p-processo&nivel=S 

http://www.isc.ufba.br/
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
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https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/login.jsf
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https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
http://www.isc.ufba.br/
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
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https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S
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https://sigaa.ufba.br/sigaa/public/processo_seletivo/lista.jsf?aba=p-processo&amp;nivel=S


Envio de documentação para 

matrícula 

21/06/2021 a 

30/06/2021 
09:00 às 

17:00 h 

Documentos deveram ser enviados 

para e-mail: ppgscmp@ufba.br. 

 

Efetivação da matrícula e Início 

do curso 

  As datas de disponibilização do 

comprovante de matrícula e início do 

curso serão divulgadas pela 

secretaria após definição do 

calendário acadêmico 2021.2. 

 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

 

Salvador, 28 de abril de 2021. 

 

 

mailto:ppgscmp@ufba.br

