
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

II CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO À DISTÂNCIA EM SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
 

A Universidade Federal da Bahia, através do Instituto de Saúde Coletiva com vinculação com o 
Serviço Social da Indústria, torna público que fará realizar o Processo Seletivo para o II Curso de 
Especialização à Distância em Saúde e Segurança no Trabalho, nas áreas da saúde e segurança 
como Medicina, Enfermagem, Psicologia, Odontologia, Nutrição, Farmácia, Biologia, Engenharia 
Sanitária, ou Engenharia de Segurança e Higiene do Trabalho, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, 
Fonoaudiologia, Medicina Veterinária, dentre outros, conforme o que segue: 
 
EDITAL 2008 
 
1. INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO 
 
LOCAL: inscrições para seleção serão feitas pelo portal SESI. 
 
DATAS: 25/08 a 07/09/2008 
 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
Cópia da cédula de Identidade Civil 
Cópia do cartão de Cadastro de Contribuinte Pessoa Física, CPF 
Cópia do Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso de Nível Superior 
Currículum Vitae 
 
 
REQUISITOS 
Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso de Nível Superior 
Experiência mínima de 02 anos na área de Saúde e Segurança no Trabalho 
Habilidade e acesso ao uso de computador  
Domínio (Nível Usuário) das ferramentas Word, Excel, Internet 
Disponibilidade de 10 horas semanais para estudo 
Dispor de endereço eletrônico individual 
 
 
VAGAS: 60 vagas para o SESI e 30 para indústria 
 
 
2. PROCESSO SELETIVO 
 
A seleção dos candidatos será feita através de realização de prova avaliativa, com data a ser 
divulgada e análise do Currículum Vitae do candidato por banca examinadora indicada pelo 
Colegiado do Curso. 
 
 
 
3. PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA 
Programa de Saúde Ambiental e do Trabalhador - PISAT 
 
 
Prog 
 



 
Os resultados estarão disponíveis a partir do 30/09/2008 no site: http://www.fieb.org.br/sesi.cedist  
  
 
4. MATRÍCULA 
 
As matrículas serão realizadas nos dias 14 à 22/10 no seguinte endereço: 
 
FAPEX - Rua Caetano Moura, 140 - Federação, 40.210-340 - Salvador-Bahia, em horário comercial.  
Não serão permitidas matrículas após esse período.  
 
Documentação necessária para a matrícula – Secretaria Geral de Cursos 
 
Formulário de ingresso preenchido com uma foto 
Ficha para cadastro de matricula para aluno de Pós-Graduação preenchido e assinado pelo aluno 
Cópia da cédula de Identidade Civil 
Cópia do documento de quitação com a Justiça Eleitoral 
Cópia do documento de quitação com o Serviço Militar, 
Cópia do cartão de Cadastro de Contribuinte Pessoa Física, CPF  
Cópia do Diploma de Graduação ou Atestado de Conclusão de Curso de Nível Superior, frente e 
verso 
 
 
5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 As vagas serão preenchidas com os candidatos classificados, obedecendo rigorosamente a ordem 
de classificação publicada. Em caso de desistência antes do início do curso, uma segunda lista de 
classificados poderá ser divulgada, desde que haja candidatos com escores acima do mínimo 
considerado para aprovação. 
 

 Comprovada, em qualquer época, irregularidade na documentação apresentada pelo candidato, a 
Comissão Organizadora do Curso cancelará a sua inscrição. 
 

 O curso possui formato a distância, com três etapas presenciais. A estrutura curricular é modular, 
correspondendo a nove Módulos destinados à formação teórico-prática, um módulo de atividades 
práticas presencial, um de trabalho orientado – Monografia. Nos módulos e monografia, haverá 
avaliação presencial, sendo a monografia apresentada ao final do curso em seminário através de 
videoconferência. 
 

 A data do início do curso é 31/10/2008. 
 

 O processo seletivo e demais decisões acadêmicas estarão sob a responsabilidade do Colegiado 
do II Curso de Especialização a Distância em Saúde e Segurança no Trabalho, integrado por 
membro da instituição coordenadora, o Instituto de Saúde Coletiva da UFBA. 
 

 Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora do Curso. 
 
 
PERÍODO DO CURSO - 18 (dezoito) meses. 
 
MAIORES INFORMAÇÕES - http://www.fieb.org.br/SESI/CEDIST 
 
 
 
Salvador, 20 de agosto de 2008 
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