
 

 

 

 

 

3ª RETIFICAÇÃO  

EDITAL No. 03/2022 

Processo Seletivo de alunos para o Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração 

em Monitoramento, Avaliação e Informações Estratégicas na modalidade EAD 

 

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

atribuições, torna público aos interessados, a 3ª retificação do Edital para a seleção de alunos para o 

Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração em Monitoramento, Avaliação e 

Informações Estratégicas na modalidade EAD em epígrafe:  

A retificação diz respeito exclusivamente aos Itens 3. DO PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE 

VAGAS, 4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO e 6. DA CLASSIFICAÇÃO 

FINAL 

Onde se lê: 

3.1. O Curso de Especialização em Saúde Coletiva com concentração em Monitoramento, 

Avaliação e Informações Estratégicas dispõe de 300 (trezentas) vagas para candidatos residentes no 

país e selecionados entre profissionais de saúde de nível superior que atuam nos serviços públicos 

de saúde, envolvidos com desenvolvimento de ações de monitoramento e avaliação de políticas e 

programas de saúde no âmbito municipal, estadual e federal. 

 

Leia-se: 

 

3.1. O Curso de Especialização em Saúde Coletiva com concentração em Monitoramento, 

Avaliação e Informações Estratégicas dispõe de 300 (trezentas) vagas para candidatos residentes no 

país e selecionados entre profissionais de nível superior que atuam nos serviços públicos de 

saúde envolvidos com o desenvolvimento de ações e redes de monitoramento e avaliação 

voltadas às políticas e programas de saúde no âmbito municipal, estadual e federal. 

 

Onde se lê: 

 

4.1.3. Envio para a Secretaria do Curso por e-mail avaliamea1@ufba.br em cópia eletrônica, dos 

seguintes documentos: 

a. RG de identificação com foto (cópia AUTENTICADA); 

b. CPF se não estiver no RG (cópia AUTENTICADA);  

c. Cópia de Diploma de conclusão de curso superior (cópia AUTENTICADA FRENTE E 

VERSO);  

d. Histórico escolar do curso superior (cópia AUTENTICADA); 

e. Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (disponível na internet); 

f. Comprovante de quitação com serviço militar (disponível na internet); 

g. Declaração de anuência assinada pelo gestor da instituição ou chefia imediata, 

comprometendo-se com a liberação de carga horária do candidato para participar do Curso e 

atestando atribuição de atividades de monitoramento e avaliação, no exercício de sua 

função; (modelo disponível em http://www.net-escola.ufba.br; 
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h. Termo de compromisso assinado pelo candidato comprometendo-se com a dedicação aos 

estudos, participação nas atividades e realização do Trabalho Final de Curso (modelo 

disponível em http://www.net-escola.ufba.br 

i. Curriculum Vitae ou Currículo Lattes 

j. Documentos comprobatórios acerca da experiência na área de Avaliação e Monitoramento 

em saúde; 

Leia-se:  

 

4.1.3. Envio para a Secretaria do Curso por e-mail avaliamea1@ufba.br em cópia eletrônica, 

exclusivamente em PDF, dos seguintes documentos: 

a. RG de identificação com foto; 

b. CPF se não estiver no RG; 

c. Cópia de Diploma de conclusão de curso superior (frente e verso); 

d. Histórico escolar do curso superior; 

e. Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (disponível na internet); 

f. Comprovante de quitação com serviço militar (disponível na internet); 

g. Declaração de anuência assinada pelo gestor da instituição ou chefia imediata, comprometendo-

se com a liberação de carga horária do candidato para participar do Curso e atestando atribuição de 

atividades de monitoramento e avaliação, no exercício de sua função; (modelo disponível em 

http://www.net-escola.ufba.br; 

h. Termo de compromisso assinado pelo candidato comprometendo-se com a dedicação aos estudos, 

participação nas atividades e realização do Trabalho Final de Curso (modelo disponível em 

http://www.net-escola.ufba.br 

i.Curriculum Vitae ou Currículo Lattes 
j. Documento(s) que comprovem a atuação com desenvolvimento de ações de monitoramento e 

avaliação de políticas e programas de saúde. 

 

 

Onde se lê: 

 

6.3. Após a divulgação do processo de seleção os candidatos aprovados deverão encaminhar 

exclusivamente para o e-mail avaliamea1@ufba.br, até o dia 30.09.2022. 

a) formulário de inscrição de aluno da pós graduação preenchido e assinado, disponível em 

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno; 

b) foto 3 x 4; 

Leia-se: 

 

6.3. Após a divulgação do processo de seleção os candidatos aprovados deverão encaminhar 

exclusivamente para o e-mail avaliamea1@ufba.br, até o dia 30.09.2022. 

 

a) formulário de inscrição de aluno da pós-graduação preenchido e assinado, disponível em 

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno  

b) foto 3 x 4 

c). RG de identificação com foto (cópia AUTENTICADA); 

d) CPF se não estiver no RG (cópia AUTENTICADA); 

e) Cópia frente e verso do Diploma de conclusão de curso superior (cópia AUTENTICADA 

FRENTE E VERSO); 

f) Histórico escolar do curso superior (cópia AUTENTICADA); 

g) Comprovante de quitação com a justiça eleitoral (disponível na internet); 

h) Comprovante de quitação com serviço militar (disponível na internet) 
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Os demais itens do Edital e retificações anteriores, permanecem inalterados. 

Salvador, 03 de agosto de 2022. 

 

Alcione Brasileiro Oliveira     Monique Azevedo Esperidião 

Coordenação do Curso      Vice Coordenação do Curso 

 

 

 

 


