
 

 

 

 

 

4ª 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 ao Item 7. DO CRONOGRAMA 

Onde se lê: 

ETAPA DATA/PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Lançamento e divulgação do 

Edital de Seleção 

25.07.2022 Ver em http://www.net-escola.ufba.br 

e http://www.isc.ufba.br  

Período de inscrição para seleção 25.07 à 14.08.2022 Até a data/hora de 23:59h do dia 

14.08.2022 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

Até dia 16.08.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Recurso à homologação das 

inscrições 

17 e 18.08.2023 

 

Encaminhar para 

(avaliamea1@ufba.br) 

Divulgação das inscrições 

homologadas após recurso 

20.08.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Avaliação dos currículos Até dia 04.09.2022 

 

 

Divulgação do resultado da 

seleção 

09.09.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Recurso ao resultado da seleção 12 e 13.09.2022 

 

Encaminhar para 

avaliamea1@ufba.br 

Divulgação do resultado final após 

recurso 

16.09.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Matrícula de candidatos 

selecionados 

19 a 30.09.2022 

 

Na Secretaria do Curso de acordo 

com informações a serem divulgadas 

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

http://www.isc.ufba.br 

Início previsto do Curso 10.10.2022 

 

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

e http://www.isc.ufba.br 
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Leia-se: 

 

ETAPA DATA/PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Lançamento e divulgação do 

Edital de Seleção 

25.07.2022 Ver em http://www.net-escola.ufba.br 

e http://www.isc.ufba.br  

Período de inscrição para seleção 25.07 à 14.08.2022 Até a data/hora de 23:59h do dia 

14.08.2022 

Divulgação das inscrições 

homologadas 

Até dia 16.08.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Recurso à homologação das 

inscrições 

17 e 18.08.2022 

 

Encaminhar para 

(avaliamea1@ufba.br) 

Divulgação das inscrições 

homologadas após recurso 

20.08.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Avaliação dos currículos Até dia 04.09.2022 

 

 

Divulgação do resultado da 

seleção 

09.09.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Recurso ao resultado da seleção 12 e 13.09.2022 

 

Encaminhar para 

avaliamea1@ufba.br 

Divulgação do resultado final após 

recurso 

16.09.2022 

 

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

http://www.isc.ufba.br 

Matrícula de candidatos 

selecionados 

19 a 30.09.2022 

 

Na Secretaria do Curso de acordo 

com informações a serem divulgadas 

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

http://www.isc.ufba.br 

Início previsto do Curso 10.10.2022 

 

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

e http://www.isc.ufba.br 

 

 

 

 

Os demais itens do Edital e retificações anteriores, permanecem inalterados. 

Salvador, 17 de agosto de 2022. 

 

Alcione Brasileiro Oliveira     Monique Azevedo Esperidião 

Coordenação do Curso      Vice Coordenação do Curso 
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