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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE DO
TRABALHADOR

EDITAL DE SELEÇÃO DE ALUNOS - 2012
A Universidade Federal da Bahia, por meio do Instituto de Saúde Coletiva, em parceria com
o Ministério da Saúde - Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador (CGSAT), visando a
formação de profissionais para apoiar a implementação das ações de saúde do trabalhador
no Sistema Único de Saúde, torna público por meio deste Edital, as Normas do Processo
Seletivo para o Curso de Especialização em Epidemiologia em Saúde do Trabalhador,
na modalidade a distância.
1. Objetivo do curso
Pretende-se familiarizar os alunos com os fundamentos teóricos e metodológicos da
Epidemiologia aplicada à Saúde do Trabalhador, habilitando-os para a identificação de
problemas e perguntas de investigação nessa temática, na criação e manejo de bases de
dados, realização de diagnósticos da situação de saúde do trabalhador no território,
preparação de relatórios e outros meios de divulgação e comunicação, segundo os
princípios éticos em Saúde Coletiva relativos aos agravos à saúde relacionados ao trabalho.
2. Estratégia do curso
O Curso será realizado na modalidade à distância, em linha (on line), utilizando a plataforma
Moodle no ambiente UFBA (Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA). As atividades de
aprendizagem compreendem leituras de textos ou outros materiais publicados ou
especialmente elaborados para o Curso, realização de exercícios, análise de dados
utilizando aplicativos computacionais, preparação de relatórios e apresentações em
PowerPoint, participação em fóruns temáticos, e video-aulas. Vídeos poderão ser referidos
para serem assistidos pelos alunos. Atividades práticas serão desenvolvidas com a análise
de dados epidemiológicos em laboratório de informática, em locais a serem definidos.
Testes serão feitos em formato presencial, de acordo com o exigido pelo MEC. Essas
atividades de aprendizagem serão previamente agendadas e divulgadas na plataforma
Moodle. Monografias individuais são requeridas, mas poderão ser realizadas de modo
integrado, com outros alunos sobre um tema específico individual, com orientação virtual ou
presencial de professores habilitados. O Curso se estrutura em módulos, abrangendo carga
horária total de 374 horas distribuídas em um tempo estimado de 18 meses. A monografia
será entregue, para avaliação, ao final do curso. Serão considerados aprovados os alunos
que obtiverem a média mínima de 5,0 em cada um dos módulos e 7,0 também na
monografia.

3. Público alvo
Profissionais do SUS dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), da
Vigilância em Saúde, Atenção Primária à Saúde, Núcleos de Vigilância Epidemiológica
(NUVE) e outros relacionados à Saúde do Trabalhador.
4. Requisitos
•

•
•
•
•
•

Ser servidor do serviço público federal, estadual ou municipal do SUS, que atue
nos seguintes serviços, CEREST, Vigilância em Saúde, e Atenção Primária à
Saúde e outros;
Possuir diploma de graduação em nível superior;
Ter acesso a internet;
Ter domínio (nível usuário) das ferramentas Word e Excel;
Ter disponibilidade de pelo menos 10 horas semanais para estudos;
Dispor de endereço eletrônico individual.

5. Processo seletivo
O processo seletivo será realizado sob a responsabilidade da coordenação do curso, e se
baseará na análise do desempenho do candidato por meio de uma prova escrita que tem
peso cinco. Esta prova avaliará se o candidato dispõe de habilidades mínimas de manejo de
conceitos básicos de matemática e do domínio e compreensão da linguagem e escrita
básica, exemplificada por textos de jornais ou revistas leigas aplicadas à área da saúde.
Esta prova será realizada presencialmente em locais a serem informados posteriormente no
site do ISC, www.isc.ufba.br. A nota varia entre 0 e 10.
Será analisado o curriculum vitae e atribuída nota com base nos seguintes critérios, sendo
atribuído um ponto por ítem relevante para os requerimentos do Curso, até o máximo de 100
pontos: 1) experiência profissional no campo da Saúde do Trabalhador; 2) experiência em
cargos de liderança como chefia, coordenação no campo da Saúde Pública ou da Saúde do
Trabalhador; 3) experiência profissional em Epidemiologia, pesquisa ou vigilância
epidemiológica; 4) apresentação de trabalhos em congressos ou publicações de artigos,
livros, capítulos de livro ou relatórios de estudos ou pesquisas na área da Epidemiologia ou
Saúde do Trabalhador. Essa avaliação do currículo tem nota de um a dez, e peso três.
A carta de motivação e compromisso do candidato, contendo a explicitação e justificativa
para a realização deste curso, e as perspectivas de aplicação do conhecimento em sua
prática profissional e na Saúde do Trabalhador, será analisada e atribuída também uma nota
de 1 a 10, que tem peso dois.
A média ponderada final será empregada para a classificação por unidade federada de
acordo com o quadro de vagas indicado no item 10 deste edital. Havendo empate entre
candidatos, os critérios de desempate serão a maior nota da prova escrita. A nota mínima
de aprovação é igual a cinco (5)
6. Inscrição
O período de inscrição de candidatos é de 09 de julho de 2012 a 10 de agosto de 2012. As
inscrições serão unicamente realizadas pela internet, em formulário eletrônico, disponível no
portal do Instituto de Saúde Coletiva (www.isc.ufba.br). Os candidatos devem preencher a
ficha de inscrição e carregar o currículo e a carta de motivação nos campos indicados. Após
o envio, a mensagem “Inscrição realizada com sucesso” indicará que a inscrição foi
concluída. Nesta mensagem serão informados o número de inscrição e o nome do
candidato. Esta mensagem deverá ser impressa e utilizada como documento de
comprovação da inscrição. O candidato deverá se manter informado do processo seletivo
consultando a página eletrônica onde realizou a inscrição.

7. Data da prova: 20/08/2012

8. Local e horário das provas: Será publicado posteriormente no site www.isc.ufba.br a
partir do dia 13/08/2012.
9. Documentos exigidos na inscrição

−

Ficha de inscrição devidamente preenchida;

−

Currículum vitae;

−

Carta de motivação e compromisso (uma página, fonte 12 e 1,5 de separação de
linha) assinada pelo aluno, indicando empregos, cargos e funções atuais,
descrevendo as atividades de trabalho, seu envolvimento com Epidemiologia,
Vigilância em Saúde ou a Saúde do Trabalhador, por que deseja realizar o curso,
explicitando as áreas de interesse e as expectativas de aplicação dos
conhecimentos.

10. Vagas
Um total de 200 (duzentas) vagas será oferecido, distribuídas por unidade da federação e
instituição envolvida, do seguinte modo:
Unidade federada / instituição

Vagas

Acre

02

Alagoas

04

Amazonas

03

Amapá

02

Bahia

13

Ceará

07

Distrito Federal

03

Espírito Santo

03

Goiás

05

Maranhão

05

Minas Gerais

15

Mato Grosso do Sul

03

Mato Grosso

03

Pará

05

Paraíba

04

Pernambuco

08

Piauí

04

Paraná

06

Rio de Janeiro

13

Rio Grande do Norte

04

Rondônia

02

Roraima

02

Rio Grande do Sul

11

Santa Catarina

06

Sergipe

03

São Paulo

38

Tocantins
Ministério da Saúde /Coordenação Geral de Saúde
do Trabalhador
UFBA*

03
05
20

(*) Vagas indicadas para profissionais da área de saúde que não sejam servidores ou
servidores públicos da área da saúde que não atuem nos CEREST. Para a seleção às
vagas da UFBA, serão utilizados os mesmos critérios de seleção dos demais inscritos.
As vagas não preenchidas em cada unidade federada ou instituição, serão remanejadas
entre os candidatos de acordo com a classificação geral.
11. Publicação dos resultados
A lista dos selecionados para o curso estará disponível a partir do dia 03/09/2012, no site
www.isc.ufba.br.
12. Matrícula
Após divulgação dos resultados, os selecionados deverão realizar a matrícula até o dia
30/09/2012, encaminhando cópias autenticadas dos documentos listados abaixo, via correio
expresso, à Secretaria do Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador,
PISAT, no Instituto de Saúde Coletiva, ISC, no endereço indicado neste Edital. Após essa
data os candidatos que não encaminharam os documentos requeridos, serão
automaticamente excluídos do processo seletivo.
Universidade Federal da Bahia, UFBA
Instituto de Saúde Coletiva, ISC
Programa Integrado em Saúde Ambiental e do Trabalhador, PISAT
Rua Augusto Vianna, s/n Campus Universitário do Canela, 2º andar
Salvador – Bahia
Cep 40.110.060
Aos cuidados da Profª. Vilma Sousa Santana
•
•

Ficha de matrícula preenchida (disponível no site do ISC);
Duas fotos 3X4 coloridas e recentes;

•

Cópia autenticada original de cédula de identidade civil – RG;

•

Cópia autenticada original Cadastro de Contribuinte Pessoa Física - CPF ;

•

Cópia autenticada do diploma de graduação ou atestado de conclusão de curso de
nível superior reconhecido pelo MEC, com previsão de conclusão até o início do
curso;

•

Termo de autorização da chefia imediata (disponível no site do ISC);

A matrícula somente será efetivada mediante o recebimento de todos os documentos
relacionados acima.
13. Disposições gerais
•

As vagas serão preenchidas com os candidatos selecionados. Se houver casos de
desistência antes do início do Curso, listas adicionais segundo a ordem de
classificação serão divulgadas e os resultados enviados por correspondência
eletrônica para o candidato selecionado, no endereço eletrônico informado.

•

As vagas distribuídas nos estados e não preenchidas por número inferior de
candidatos inscritos ou classificados, serão destinadas a qualquer unidade da
federação ou instituição, com maior número de aprovação.

•

Comprovada, em qualquer época, irregularidade na documentação apresentada pelo
candidato, a inscrição ou matrícula serão canceladas;

•

Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pela Coordenação
do Curso;

•

O início do Curso está previsto para setembro de 2012.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico – www.isc.ufba.br, ou
por correio eletrônico - pisat@ufba.br.

Vilma Sousa Santana
Coordenação geral
PISAT/ISC/UFBA

