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COMUNICADO 04/2018 
 

Chamada de Seleção Pública 2018 – PROFSAUDE/MPSF 
 

TERCEIRA ETAPA – PROVA ORAL 
 
Polo: Bahia 
Instituição Associada: Universidade Federal do Sul da Bahia 
 
A Coordenação Institucional do PPG Mestrado PROFSAUDE/MPSF da UFSB, comunica: 
 
A realização da Terceira Etapa, Prova Oral, da Chamada de Seleção 2018 – PROFSAUDE/MPSF, 
será realizada em duas datas, definidas a partir do novo cronograma do edital 
(http://www.ufsb.edu.br/cfsaude/images/arquivos/Especializa%C3%A7%C3%A3o/Sa%C3%BAd
e_da_Fam%C3%ADlia/Novo_Cronograma_Processo_Seletivo_Profsaude_2018.pdf). 
 
As datas e local para a realização da Prova Oral são: 
 
Datas e horários: 
31 de outubro, das 15h às 19h (sorteio e prova oral dos candidatos 1 a 6). 
01 de novembro, das 9h às 13h (prova oral dos candidatos 7 a 14). 
Local: Centro de Formação em Ciências da Saúde (CFS) – Campus Paulo Freire, Universidade 
Federal do Sul da Bahia, Teixeira de Freitas.  
Endereço: Praça Joana Angélica nº 250, bairro São José. Teixeira de Freitas (BA). CEP: 45988-
058, Telefone:  +55 73 3291-2089 / 3292-5834 
Sala: a definir no local. 
 
Todos os candidatos deverão se apresentar no dia 31 de outubro às 15h, (hora exata) para a 
realização do sorteio na ordem da Prova Oral, portando documento de identidade original com 
foto, logo em seguida os candidatos serão chamados conforme a ordem do sorteio durante os 
dois dias e horários estabelecidos neste comunicado. A Prova Oral será gravada (áudio e vídeo) 
não sendo permitida a utilização de nenhum material audiovisual pelo candidato, tendo o 
candidato até 30 minutos para a arguição da Banca (conforme os critérios do Edital, item 5.4.3, 
pag. 8). O não comparecimento do candidato na hora do sorteio, implicará “ausência” na prova 
oral, não podendo alegar qualquer desconhecimento deste comunicado. 
 
Salientamos rever as orientações do edital, e os comunicados atualizados no site da UFSB, para 
evitar possíveis transtornos. Havendo dúvidas, o candidato pode entrar em contato através do 
e-mail institucional: profsaude@ufsb.edu.br 
 

Teixeira de Freitas, 19 de outubro de 2018. 
 
 

Atenciosamente, 
 
Coordenação Acadêmica Institucional PROFSAÚDE/MPSF 
Universidade Federal do Sul da Bahia 
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