
 

 

 

1ª RETIFICAÇÃO  

 

Edital 2023 para a Seleção de candidatos às vagas do Curso de Atualização em Comunicação 

em 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 Atualização em Comunicação em Saúde na modalidade de Educação a Distância 

(EAD), em epígrafe:  

 

A retificação diz respeito exclusivamente ao Item 8. DO CRONOGRAMA 

Onde se lê:  

ETAPA/ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital de Seleção 03/02/2023 www.isc.ufba.br 

www.netescola.ufba.br 

Período de inscrição e envio de 

documentos 

03/02 a 

15/02/2023 

www.isc.ufba.br 

Homologação e divulgação dos candidatos 

inscritos 

27/02/2023 www.isc.ufba.br  

 

Recursos da homologação  28/02/2023  Via e-mail do curso: 

(isccomsaude@gmail.com) 

Homologação após recurso 02/03/2023 www.isc.ufba.br  

Processo seletivo 03 a 

10/03/2023 

Análise de currículos  

Divulgação do resultado do processo 

seletivo 

13/03/2023 www.isc.ufba.br 

 

Recurso do processo seletivo 
14/03/2923 Via e-mail do curso: 

(isccomsaude@gmail.com) 

Divulgação do resultado final 

 

16/03/2023 www.isc.ufba.br 

www.netescola.ufba.br 

 Data provável de início do curso 28/03/2023  
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Leia-se: 

 
8. DO CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA/ATIVIDADE PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital de Seleção 03/02/2023 www.isc.ufba.br 

www.netescola.ufba.br 

Período de inscrição e envio de 

documentos 

03/02 a 

15/02/2023 

www.isc.ufba.br 

Homologação e divulgação dos candidatos 

inscritos 

27/02/2023 www.isc.ufba.br  

 

Recursos da homologação  28/02/2023  Via e-mail do curso: 

(isccomsaude@gmail.com) 

Homologação após recurso 02/03/2023 www.isc.ufba.br  

Processo seletivo 03 a 

17/03/2023 

Análise de currículos  

Divulgação do resultado do processo 

seletivo 

20/03/2023 www.isc.ufba.br 

 

Recurso do processo seletivo 
21/03/2923 Via e-mail do curso: 

(isccomsaude@gmail.com) 

Divulgação do resultado final 

 

23/03/2023 www.isc.ufba.br 

www.netescola.ufba.br 

 Data provável de início do curso 04/04/2023  

 

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

 

Salvador, 13 de março de 2023. 

 

 

Profa. Marcele Carneiro Paim                    Profa. Maria Ligia Rangel Santos 

Coordenação do Curso                               Coordenação do Curso  
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