
Universidade Federal da Bahia

Instituto de Saúde Coletiva

Edital de Seleção de Professores Tutores em Educação a Distância para o 

Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração em 

Gestão da Atenção Básica

O Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-UFBA) por meio 

de convênio com a Fundação Estatal em Saúde da Família – FESFSUS da Bahia, torna 

público  que realizará a seleção de 16 (dezesseis) Professores Tutores em Educação a 

Distância para atuação no Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração em 

Gestão da Atenção Básica, com carga horária de 360 horas distribuídas ao longo de 12 

meses.

Os candidatos a professores tutores deverão participar de processo seletivo que inclui as 

seguintes etapas: 1ª etapa - análise curricular (eliminatória);  2ª etapa -participaçãono 

Curso  de  Formação  de  Professores  Tutores  (eliminatória);  3ª  etapa  -  entrevista 

(classificatória). Os candidatos deverão apresentar título de especialista ou mestre ou 

doutor  em saúde coletiva,  saúde pública  ou  áreas  afins  (Quadro  1).  É  desejável  ao 

candidato possuir experiência comprovada no âmbito da assistência, coordenação ou 

gestão da Atenção Básica. 

1ª etapa – Análise Curricular (eliminatória):

Nessa etapa os candidatos serão classificados em função da pontuação obtida a partir 

dos critérios apresentados no Quadro1. Serão selecionados, em ordem de classificação, 

até  40  (quarenta)  candidatos  para  participarem  da  segunda  etapa.  Será  utilizado  o 

critério de maior titulação senso estrito para desempate. 
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Quadro1 – Itens para pontuação da análise curricular

Alínea Quantidade 

máxima 

Valor 

unitário

Pontuação

máxima
Doutorado em Saúde Coletiva, 

Saúde Pública ou área afim.

1 2,0 2,0

Mestrado  em Saúde  Coletiva, 

Saúde  Pública,  Saúde 

Comunitária ou área afim.

1 1,75 1,75

Residência  Multiprofissional 

em  Saúde  da  Família,  Saúde 

Mental ou outra afim

1 1,25 1,25

Especialização  em  Saúde 

Coletiva ou Saúde Pública.

1 1,0 1,0

Experiência  comprovada  na 

tutoria  de  outros  cursos  a 

distância ou semi presencial.

2 0,5 1,0

Experiência  comprovada  na 

assistência  no  âmbito  da 

atenção básica

2 0,5 1,0

Experiência  comprovada  na 

gestão  ou  coordenação  da 

atenção básica

2 1,0 2,0

Total 10,0

2ª Etapa - Curso de Formação de Professores Tutores (eliminatória):

A segunda etapa  do  processo  tem caráter  eliminatório  e  consiste  na  aprovação  dos 

candidatos  no  Curso  de  Formação  de  Professores  Tutores.  Serão  considerados 

aprovados os alunos que obtiverem média das avaliações do curso, igual ou superior a 

cinco (5,0). O curso terá carga horária de 51 horas, o que demandará do candidato a 

professor  tutor  uma dedicação mínima de  8 horas  semanais  e  a  disponibilidade  em 

participar de uma oficina presencial em Salvador. O curso será oferecido na modalidade 

a distância, o que exige dos participantes conhecimentos básicos de informática e de 
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navegação web, além de acesso à internet. A certificação será emitida pela Pró-Reitoria 

de Extensão da Universidade Federal da Bahia.

3ª etapa – Entrevistas (classificatória):

Os  candidatos  aprovados  na  segunda  etapa  serão  convocados  para  a  3ª  etapa  do 

processo seletivo, que corresponde à entrevista presencial.  Essa etapa é classificatória, 

sendo  que  16  (dezesseis)  candidatos  serão  convidados  para  atuar  como professores 

tutores  no  Curso de  Especialização,  de  imediato.  Os demais  candidatos  desta  etapa 

poderão ser convidados a atuar caso ocorram desistências.

Os  professores  tutores  selecionados  deverão  ter  disponibilidade  para  participar  de 

oficinas e momentos presenciais em Salvador, durante o desenvolvimento do Curso de 

Especialização. 

O  professor  tutor  que  possuir  vínculo  com  outras  instituições,  deverá  apresentar 

declaração da instituição de origem, disponibilizando-o para a efetiva participação no 

curso referido neste edital.

Inscrições:

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através do preenchimento do Formulário

de Inscrição disponível em: http://www.net-escola.ufba.br/selecao_tutores_2013 e do

envio dos seguintes itens para o emailcursogestaoatb@gmail.com:

- Declaração de Compromisso disponível em:

http://www.net-escola.ufba.br/selecao_tutores_2013 (preenchida e scaneada);

- Currículo Lattes (link para o Currículo Lattes);

- Cópia do(s) diploma(s) (scaneados);

-  Declaração de  experiência  na  tutoria  de  outros  cursos  a  distância  ou  semi 

presencial;

- Declaração de experiência na assistência no âmbito da atenção básica; 

- Declaração de experiência na gestão ou coordenação da atenção básica.
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Cronograma:

Data Evento 
21/12/2012 a 08/01/2013 Reabertura das inscrições
09 a 25/01/2013 1ª etapa - Análise curricular
25/01/2013 Resultado da primeira etapa

28/01 a 17/03/2013
2ª etapa – Curso de formação de professores 
tutores

22/03/2013 Resultado da segunda etapa
24/03 a 27/03/2013 3ª etapa - Entrevista
29/03/2013 Resultado final do processo seletivo
01 e 02/04/2013 Interposição de recursos

12/04/2013
Previsão para início do curso de 
especialização (data provável sujeita a 
alterações)

Previsão de início do Curso de Especialização em Saúde Coletiva: concentração em 

Gestão da Atenção Básica: 12/04/2013.

Os recursos poderão ser impetrados apenas online, enviados através do email do curso: 

cursogestaoatb@gmail.com.

Salvador, 21 de dezembro de 2012
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