
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) – Campus Universitário Paulo Freire 

Centro de Formação em Ciências da Saúde – CFCS 

 

/ 
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

Campus Paulo Freire - Teixeira de Freitas (BA) 

Praça Joana Angélica nº 250, bairro São José. CEP: 45988-058 

Fone +55 73 3291-2089 / 3292-5834 www.ufsb.edu.br 

COMUNICADO No 01/2017 
 

Processo de Seleção 1/2016 PROFSAÚDE/MPSF  
 

Provas de Inglês e de Conhecimento Específico 
 

A Coordenação Institucional do PROFSAÚDE-UFSB comunica: 

A realização da segunda e terceira etapa, prova de inglês e prova de conhecimento 
específico do Processo de Seleção 1/2016 PROFSAÚDE/MPSF, acontecerá no 
campus do Centro de Formação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Sul 
da Bahia (CFCS - UFSB), com endereço na cidade de Teixeira de Freitas/BA, como 
especificado no próprio edital retificado (http://www.ufsb.edu.br/wp-
content/uploads/2016/09/Chamada_Publica_Versao_final_2309.pdf). 
 
Segundo o cronograma atualizado (http://www.ufsb.edu.br/wp-
content/uploads/2016/09/Cronograma-corrigido.pdf), será considerado o horário de 
Brasília para todas as provas, no entanto, na Bahia, NÃO HÁ HORÁRIO DE VERÃO. 
Portanto, os 34 candidatos(as) que têm suas inscrições homologadas deverão ficar 
atentos ao início das provas na UFSB nos seguintes horários: 
 
DATA: 07 de FEVEREIRO de 2017 
LOCAL: Campus Paulo Freire, Teixeira de Freitas/BA.  
* 1a etapa - Prova de Inglês: 8h00 - 11h00 (hora local) 
* 2a etapa - Prova de Conhecimento Específico: 12h30 - 16h30 (hora local) 
ENDEREÇO: Praça Joana Angélica nº 250, bairro São José. CEP: 45988-058. 
Teixeira de Freitas (BA) Fone +55 73 3292-9853 / 3292-5834 
 
Em tempo, comunicar também, que as provas de inglês e de conhecimento específico, 
versarão sobre temas da Saúde Coletiva e Saúde da Família. Demais especificações 
sobre a aplicação das provas encontram-se no edital do Processo de Seleção 01/2016 
PROFSAUDE/MPSF (ítem V. Processo Seletivo), e serão fielmente seguidas, não 
sendo permitido o ingresso ao local das provas após o horário  fixado acima.  
 
Os candidatos deverão chegar 30 minutos antes no local das provas, portando, na hora 
do ingresso, um documento de identificação atualizado com foto e constando o número 
do CPF e uma caneta esferográfica de cor azul ou preta. 
 
Para o bom desempenho do candidato nas provas, reforçamos a revisão constante do 
edital e de todas as suas retificações/atualizaçoes postadas no site da UFSB 
(http://www.ufsb.edu.br/), não podendo alegar qualquer desconhecimento. 
 
Maiores informações, favor entrar em contato via e-mail: profsaude@ufsb.edu.br 
 
 
Atenciosamente, 
 
Coordenação Institucional do ProfSaúde 
Universidade Federal do Sul da Bahia 
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