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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE MEDICINA DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL 

Programa de Pós-Graduação Saúde, Ambiente e Trabalho (PPGSAT) 

EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS PARA O CURSO DE EXTENSÃO ANÁLISE DE 
SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR – ASST APLICADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

1. PREÂMBULO 
 
1.1. Trata-se de um Curso de Extensão Universitária organizado pelos docentes do Curso de Pós-
Graduação Saúde, Ambiente e Trabalho da Universidade Federal da Bahia(UFBA) e aprovado 
pela congregação da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB). O Curso de Extensão foi proposto 
para atender a necessidade de formação de pessoas para garantia do pleno desenvolvimento 
de ações voltadas a Análise de Situação de Saúde do Trabalhador (ASST), no que se refere a 
Epidemiologia e Sistemas de Informação em Saúde e Vigilância em Saúde do Trabalhador, de 
forma também a auxiliar a gestão local na tomada de decisão e na reorganização das ações de 
Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT). Pretende-se contribuir com a formação técnica e 
atualização em Epidemiologia para a VISAT, tendo em vista a necessidade de ampliação dessa 
temática para as práticas dos serviços de saúde em todas as instâncias de atenção (primária, 
secundária e terciária) e o propósito de habilitação de profissionais já envolvidos nas práticas 
dos serviços. O curso será orientado para a solução de problemas e o manejo de ferramentas de 
apoio à execução da ASST, conta com o apoio da Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador 
do Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde 
Pública, Secretária de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde (CGSAT/DSASTE/SVS/MS). O 
presente edital, estabelece e torna público o processo seletivo para o preenchimento das vagas 
do respectivos curso, que será realizado no ano de 2021, em conformidade com o Regimento 
Geral e o Regulamento da Extensão Universitária da UFBA, Resolução nº 02/2012 aprovado pelo 
Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão (CAPEX) 
 
1.2. O processo de conferência de documentos para a inscrição deste Curso de Extensão será 
realizado pela Coordenação do Curso. 
 
1.3. Este Edital e informações sobre o curso podem ser obtidos no site. https://www.sat.ufba.br  
 
2. DA MODALIDADE E DURAÇÃO MÁXIMA DO CURSO 
 
2.1. O Curso de Extensão PARA ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR – ASST 
APLICADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE será realizado exclusivamente na modalidade de Educação 
à Distância (EAD). O curso será autoinstrucional, de característica modular e terá duração total 
de 96 (noventa e seis) horas, desenvolvidas em Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 
UFBA. O curso é composto por 5 (cinco) módulos. Os cursistas selecionados farão o módulo 
básico em formação ASST (obrigatório) composto por 3 (três) unidades de 
aprendizagem/módulos - 36h), são eles: 1) Fundamentos da Vigilância em Saúde do Trabalhador 
(12h); 2) Território e Determinantes Sociais em Saúde (12h); e 3) Fundamentos para o Manejo 
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de Bancos de Dados Secundários (12h), contabilizando para esta atividade 6 (seis) semanas. 
Após a finalização e a aprovação no módulo básico, os cursistas poderão fazer a escolha pela 
execução dos demais módulos optativos a saber: 1) Sistemas de informação em Saúde (12h); 2) 
Medidas de frequência em Epidemiologia (12h); 3) Planejando investigações em Epidemiologia 
(24h);, Comunicação e Saúde Trabalhador (12h). 
 
2.2. Os cursistas terão acesso ao conjunto de atividades e materiais didáticos (videoaulas, 
módulos físicos, exercícios), que compõe o conteúdo do curso, através da plataforma de 
aprendizagem virtual Moodle da UFBA, disponível em https://www.moodle.ufba.br. O acesso 
dos cursistas aos módulos ocorrerá após o período de inscrição e divulgação do resultado final, 
conforme cronograma apresentado no item 6, com acesso permitido por meio de senhas 
individuais. 
 
2.3 Os cursistas poderão organizar os períodos e horários de estudos de acordo sua agenda, 
atentando para a duração máxima do curso. Os módulos optativos poderão ser feitos de forma 
isolada ou progressiva após a realização do módulo de Formação Básica, que é obrigatório 
conforme exposto no item 2.1. 
 
2.4 Os cursistas poderão escolher os conteúdos específicos para habilitação parcial ou concluir 
os 5 (cinco) módulos virtuais para a atualização total em ASST. Contarão com o 
acompanhamento da equipe coordenadora, apurando-se a frequência ao AVA Moodle e o 
cumprimento das atividades solicitadas para a integralização satisfatória do curso e expedição 
do certificado de conclusão. 
 
2.5 A não realização das atividades previstas, orientadas nos módulos e disponíveis no AVA, 
dentro do prazo máximo do curso, implica na não emissão do certificado. 
 
3. DO PÚBLICO-ALVO E NÚMERO DE VAGAS 
 
3.1. O Curso de Extensão será ofertado de acordo com a demanda de cursistas inscritos, em 
turmas de no máximo 400 alunos, sendo 400 (quatrocentos) o total de vagas.  
 
3.2 A coordenação do curso, juntamente com os parceiros institucionais, poderá ampliar o total 
de vagas/turmas, conforme a demanda dos cursistas e capacidade institucional. 
 
3.3 O público-alvo para o preenchimento das 400 vagas iniciais são gestores e trabalhadores do 
serviço de saúde de assistência ou que atuem no âmbito municipal, estadual, federal em serviços 
estratégicos para Vigilância em Saúde do Trabalhador, em todas as esferas de atenção; e 
estudantes de pós-graduação de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. 

3.3.1. Noventa por cento (90%) das vagas serão destinadas a profissionais atuantes nas 
redes do Sistema Único de Saúde (SUS). Os outros 10% das vagas serão destinadas a estudantes 
de pós-graduação de IES. 

3.3.2 Caso as vagas destinadas a estudantes de pós-graduação de IES públicas não sejam 
preenchidas, poderão ser remanejadas para atender à solicitação de inscrição profissionais que 
estejam atuando na rede do SUS. 
 
4 PRÉ-REQUISITOS: 
 
• Ter curso técnico e/ou superior concluído; 
• Possuir vínculo com órgãos ou serviços de saúde conforme descrito no subitem 4.1.1 
letra d); 

 Conhecimento de informática básica, e uso da Internet, Word e planilhas Excel; 

preferencialmente, ter acesso a computador (desktop ou notebook) para realizar o 

curso; 
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• Tempo disponível para estudos de pelo menos 6h semanais com liberação formal de 
1h/dia do expediente funcional; e 
• Ter acesso a computador conectado à internet, preferivelmente banda larga, 
recebimento e descarga de arquivos anexos (textos, vídeos, PowerPoint etc.), acesso a arquivos 
executáveis, sistema de multimídia. 
 
4.1. Os 400 (quatrocentos) primeiros inscritos, com deferimento de suas inscrições, irão compor 
a primeira turma.  

 
 

 
5. DA INSCRIÇÃO NO CURSO 
 
5.1. As inscrições de candidatos para o Curso de Extensão deverão ser efetuadas, segundo 
consta neste Edital e outras normativas e orientações publicadas oficialmente no site 
https://www.sat.ufba.br: 
 
 5.1.1. As inscrições ocorrerão unicamente de forma virtual, através do preenchimento 
do formulário de inscrição on-line, disponível em (endereço a ser incluído). Para que a inscrição 
seja realizada de forma correta e deferida, além do preenchimento do formulário on-line, o 
candidato deverá enviar por e-mail (asstppgsat@gmail.com), cópias eletrônicas dos 
documentos abaixo listados: 

a) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identidade com foto; 
b) Cópia do diploma de Graduação para os cursistas com nível superior. 
c) Cópia do diploma de curso técnico, para os cursistas de nível técnico, nível médio. 
d) Comprovante de vínculo com serviços de saúde da rede do SUS (digitalização da carteira 

de trabalho ou crachá ou Contrato ou contracheque ou Diário Oficial com termo de 
posse ou cópia de contrato de trabalho). 

e) Declaração de que possui acesso à internet, computador e recurso básico para o 
acampamento das atividades previstas no curso (modelo disponível no Anexo I do curso) 

f) Declaração de liberação formal de 1 h/dia de trabalho pela chefia imediata para 
realização do curso (modelo disponível no Anexo II do curso) 

 
 
5.2 SELEÇÃO 
 
A seleção será feita pela coordenação do curso por meio da aferição dos documentos, por ordem 
de inscrição. 
 
5.3 RESULTADO 
 
O resultado será publicado no site do PPGSAT (https://www.sat.ufba.br ).  
 
6. DOS RECURSOS 
 
6.1. Requerimentos de reconsideração e de recursos (estes últimos somente por vício de 
forma) serão acolhidos se interpostos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a partir da 
divulgação dos resultados do processo seletivo, enviados por documento assinado somente 
em meio eletrônico, para o endereço da Secretaria do Curso (asstppgsat@gmail.com) com 
exposição de motivos.  
6.2. A Coordenação do Curso terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apreciar os 
requerimentos e emitir parecer ao Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde, 
Ambiente e Trabalho, que tomará a decisão final quanto à procedência do pedido e respectivo 
resultado. 

https://www.sat.ufba.br/
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7. DO CRONOGRAMA 
 
671. As datas de realização das inscrições e sua homologação das etapas do processo seletivo, 
a divulgação dos respectivos resultados e o período para a realização do curso constam do 
quadro abaixo:  
 

  
8. DA MATRÍCULA 
8.1 Após a homologação das inscrições, a matrícula será efetivada pela coordenação do curso 
com os documentos contidos no momento da inscrição. 
 

ETAPA DATA/PERÍODO OBSERVAÇÕES 

Divulgação do Edital 23 de abril de 2021 Disponível em  
https://www.sat.ufba.br 

Período de inscrição 30 de abril a 07 de maio de 
2021 

Até 23h59min do dia 07 de maio 

Conferência de documentos 10 a 14 de maio de 2021 
 
 

Apenas serão conferidos os 
documentos enviados para o email: 
asstppgsat@gmail.com 

Divulgação do resultado 
preliminar 

17 de maio de 2021 Ver em https://ppgreab.ufba.br 

Período para recursos 18 e 19 de maio de 2021 Somente em meio eletrônico, para o 
endereço da Secretaria do Curso 
asstppgsat@gmail.com 

Divulgação do resultado final 20 de maio de 2021 Disponível em  
https://www.sat.ufba.br 

Início previsto do curso  24 de maio de 2021 Acesso ao Ambiente Virtual de 
Aprendizagem de 24 de maio de 2020 
a 03 de outubro de 2021 

Período do Módulo básico - 
ASST (obrigatório) 

31 de maio a 02 de julho de 
2021 

Módulo Básico Formação ASST 
 

Período para Realização dos 
Módulos Opcionais  

02 de agosto a 03 de outubro 
de 2021 

Módulo 4 -  Sistemas de informação 
em Saúde –  

 

Módulo 5 -  Medidas de frequência 
em Epidemiologia 
 

Módulo 6. Planejando investigações 
em Epidemiologia 
 

Módulo 7 - Comunicação e Saúde 
Trabalhador 
 

https://www.sat.ufba.br/
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9. DA CONCLUSÃO DO CURSO E CERTIFICAÇÃO: 
9.1 Após a conclusão de cada Módulo será obtida a certificação do Módulo correspondente.  
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que 
não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipulados neste Edital.  
10.2. A documentação e as informações dos candidatos permanecerão sob a guarda do 
Colegiado do PPGSAT que as utilizará exclusivamente para os fins deste Edital, assegurando-se 
sigilo e confidencialidade.  
10.3. Casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do curso.  
10.4. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 
estabelecidas neste Edital.  
 

Salvador-BA, 22de abril de 2021. 
 
 
 

                                                                         
 
Kionna Oliveira Bernardes Santos 
Coordenadora e professora 
Departamento Medicina Preventiva e Social 
Faculdade de Medicina da Bahia 
Universidade Federal da Bahia 

Mônica Angelim Gomes de Lima 
Vice-Coordenadora do Curso 
Departamento Medicina Preventiva e Social 
Faculdade de Medicina da Bahia 
Universidade Federal da Bahia 

 
 

 
 
 
 

Ana Cristina Martins de Melo 
Coordenadora-Geral de Saúde do Trabalhador Substituta 

Coordenação-Geral de Saúde do Trabalhador, Departamento de Saúde Ambiental, do 
Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública, Secretária de Vigilância em Saúde, 

Ministério da Saúde – CGSAT/DSASTE/SVS/MS 
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ANEXO I 
 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
Declaro para fins de inscrição no CURSO DE EXTENSÃO PARA ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE 

SAÚDE DO TRABALHADOR – ASST APLICADA AOS SERVIÇOS DE SAÚDE que tenho 

acesso satisfatório à internet, computador (descktop ou notebook) e recurso básico para 

o acompanhamento das atividades previstas no curso 

,  

 

Local, data. 

__________________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
 
Declaro para fins de inscrição que o servidor(a) 

_______________________________________________________________________

terá liberada 1 h/dia de trabalho para realização do CURSO DE EXTENSÃO PARA ANÁLISE 

DE SITUAÇÃO DE SAÚDE DO TRABALHADOR – ASST APLICADA AOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE. Estou ciente que o curso é modular e que possui carga horária mínima de 36 

horas e máxima de 96h. 

 

Local, data. 

__________________________________________________ 

Assinatura do chefe imediato 
 


