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Processo seletivo de candidatos/as às vagas do Curso de Especialização 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 4ª retificação do Edital 
para a seleção de alunos para o Curso de Especialização 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 do item 5 ANEXO 1 
 
 
5. DO PROCESSO SELETIVO 

 
5.1 O processo de seleção será composto por duas etapas: 

 
1ª etapa: prova dissertativa em saúde coletiva, eliminatória, com nota mínima de 
aprovação igual a 7,0 (sete) e máxima igual a 10 (dez), realizada sem consulta a qualquer 
material, com até 4 (quatro) horas de duração. 
2ª etapa: avaliação do Curriculum Vitae (CV), classificatória, sendo pontuados os 
seguintes itens: experiência profissional na área de concentração do curso, ocupação de 
cargo de gerência ou coordenação e produção técnico-científica dos últimos 5 (cinco) 
anos, conforme Anexo II. 
5.2 A prova será realizada remotamente, online, de acordo com o cronograma deste edital, 

em uma sala virtual aberta em plataforma digital específica (Zoom). A realização da 
prova demandará a observação de orientações técnicas e procedimentais específicas, 
a serem posteriormente informadas aos candidatos, por comunicação escrita (e-mail) 
da secretaria deste curso. Dentre as condições técnicas demandadas, encontram-se 
computador, câmera de  vídeo para computador, microfone para computador e 
conexão de internet adequados à participação em chamadas de videoconferência. A 
prova deverá ser realizada através de programa (software) específico para criar e 
editar documentos de texto, via online (“Google Docs”). A Comissão de Seleção não 
se responsabilizará por possíveis prejuízos na participação dos candidatos, 
eventualmente provocados por problema técnicos e operacionais dos equipamentos 
pessoais de informática e conexão de internet, dentre outros condicionantes dessa 
participação, sob responsabilidade dos/as candidatos/as. 

5.3 Na prova, os candidatos precisarão discorrer sobre um dos seguintes temas: Estado 



e política de saúde no Brasil; situação atual de saúde da população brasileira; gestão 
e organização do Sistema Único de Saúde. 

5.4 Na prova escrita, serão avaliados pela Comissão de Seleção: o conhecimento 
específico no tema e a capacidade de argumentação, fundamentação teórica, 
capacidade de síntese e redação correta, clara e coerente, dentro da norma padrão 
da língua portuguesa. 

 
 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA  
 

ETAPA DATA/PERÍODO LOCAL OBSERVAÇÕES 
Divulgação do Edital de 
Seleção 22/03/2021 Site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Período de inscrição 22/03 até 
28/05/2021 Site do ISC Até a data/hora de 23:59h 

do dia 28.05.2021 

Homologação e 
divulgação dos 
candidatos inscritos 

23/06/2021 Site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Recurso da 
homologação 24/06/2021 Até às 17:00h 

Encaminhar para e-mail 
do Curso: 

 Homologação após 
recurso 25/06/2021 Site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Divulgação das 
orientações técnicas 
para a prova, link do 
Zoom e link das folhas 
de respostas da prova 
escrita de 
conhecimentos 

28/06/2021 No site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Realização da 1ª 
etapa da seleção 
(prova) 

14h às 17h 
01/07/2021 

ZOOM e Google 
Docs 

Plataforma Zoom e Google 
Docs 

Divulgação do 
resultado da prova 

Até às 17h do dia 
13/07/2021 

Site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Recurso do resultado da 
prova 14/07/2021 Até às 17:00h 

Encaminhar para e-mail 
do Curso: 

impactopps@ufba.br 

Divulgação do 
resultado da prova pós 
recurso 

15/07/2021 Site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Realização da 2ª etapa 
da seleção (análise do 
CV) 

16 a 23/07/2021   

Divulgação do resultado 
da 2ª etapa da seleção 26/07/2021 Site do ISC http://www.isc.ufba.br 
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Recurso do resultado da 
2ª etapa da seleção 27/07/2021 Até as 17:00h 

Encaminhar para e-mail 
do 

curso:impactopps@ufb
 

Divulgação do resultado 
da 2ª etapa da seleção 
pós recurso 

29/07/2021 Site do ISC http://www.isc.ufba.br 

Envio de 
documentação 
para matrícula 

30/07/2021 a 
05/08/2021 

 
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. 

 
 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 
 
 
 
Salvador, 22 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 
Marcio Santos da Natividade 
Coordenador do Curso 
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