
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 

 

Prorrogação do Edital para Seleção de Estagiários 2019 

 

A Rede UNA-SUS, estabelecida no âmbito da Universidade Federal da Bahia (UFBA), por 

meio de Termo de Cooperação da UFBA com a Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde do Ministério da Saúde (SGTES/MS), torna público a prorrogação do 

prazo das inscrições para provimento de vagas de estágio não obrigatório, para atuar na Net-

Escola de Saúde Coletiva ISC/UFBA, com fundamento no Instrumento nº 25/2018, firmado 

entre a UFBA e a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (FAPEX). 

A prorrogação diz respeito às datas relativas à divulgação, inscrição, homologação dos 

candidatos inscritos, recurso da homologação, resultado da homologação, resultado da seleção, 

recurso do resultado da seleção e resultado final da seleção conforme descrito no Quadro 2 a 

seguir. 

 

QUADRO 2. CRONOGRAMA 

EVENTO DATA* OBSERVAÇÕES 

Divulgação da seleção 18/10/19 Ver em http://www.isc.ufba.br, 

http://www.net-escola.ufba.br/ e no 

https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

Período de inscrições 18/10 a 

01/11/19 

Inscrições exclusivamente através do email 

netescol@ufba.br, conforme item 4. 

Homologação das inscrições 04/11/19 Ver em http://www.isc.ufba.br, 

http://www.net-escola.ufba.br/ e no 

https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

Recurso da homologação 05/11/2019 - 

http://www.net-escola.ufba.br/
http://www.net-escola.ufba.br/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
mailto:netescol@ufba.br
http://www.net-escola.ufba.br/
http://www.net-escola.ufba.br/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site


Resultado da homologação 06/11/2019 - 

Resultado da seleção    11/11/19 Ver em http://www.isc.ufba.br, 

http://www.net-escola.ufba.br/ e no 

https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

Requerimento de recurso do 

resultado da seleção 

12/11/19 Conforme item 10. 

Resultado final da seleção 14/11/19 Ver em http://www.isc.ufba.br, 

http://www.net-escola.ufba.br/ e no 

https://www.fapex.org.br/Fapex/Site 

* Datas prováveis, sujeitas a alterações. 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados.  

 

Salvador, 18 de outubro de 2019. 

 

    

 

 

Prof. Dr. Gildásio de Cerqueira Daltro 

Coordenador do Projeto-FAPEX nº 190013 - “PROJETO DE ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO EM APOIO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL 

UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS”. 

 

 

Prof. Dra. Maria Ligia Rangel Santos 

Coordenadora da Net-escola de Saúde Coletiva, ISC-UFBA 

Vice-Coordenadora da Rede UNA-SUS-UFBA 

 

http://www.net-escola.ufba.br/
http://www.net-escola.ufba.br/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site
http://www.net-escola.ufba.br/
http://www.net-escola.ufba.br/
https://www.fapex.org.br/Fapex/Site

