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EDITAL 

PROCESSO PARA INGRESSO  

 MATRÍCULA ESPECIAL 2014.2 
(Portador de diploma de nível superior) 

CURSOS DE BIOMEDICINA, ENFERMAGEM, 
FISIOTERAPIA, PSICOLOGIA E ODONTOLOGIA. 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública comunica aos portadores de diploma 
de graduação plena que se encontram abertas as inscrições para a solicitação de 
preenchimento de vagas residuais referentes aos cursos de Biomedicina, 
Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia e Psicologia. 

I - INSCRIÇÃO 

Os interessados deverão dirigir-se à secretaria geral de cursos, no período de 
15/04/14 a 02/06/14 e de 07 a 21/07/2014, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, 
no seguinte endereço:  

Secretaria Geral de Cursos 
Av. D. João VI, nº 275, Brotas - Pav. II, 2º andar - Unidade Acadêmica Brotas.  

II – DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

O requerimento de inscrição será instruído com os seguintes documentos: 

a) carteira de identidade (original e fotocópia);  
b) diploma de graduação plena, devidamente registrado (original e fotocópia);  
c) Histórico escolar, acompanhado dos programas das disciplinas cursadas (original 

e fotocópia); 
d) título de eleitor (original e fotocópia); 
e) pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Os interessados deverão formular sua solicitação e anexar à documentação 
respectiva, preenchendo, para tanto, o correspondente requerimento de inscrição. 

III – AVALIAÇÃO 

Será feita uma avaliação dos inscritos, a ser designada pela coordenação do curso, 
devendo a secretaria geral comunicar aos candidatos a data e o horário da sua 
realização. 
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IV – RESULTADO 

O resultado será comunicado ao candidato na oportunidade em que for finalizada a 
avaliação. 

V – MATRÍCULA DOS CONVOCADOS 

A matrícula dos selecionados será realizada nos dias 09 e 10/06/2014 para os 
inscritos até o dia 02/06/2014 e nos dias 24 e 25/07/2014 para os inscritos até dia 
21/07/2014, na Secretaria Geral da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 
sediada na Av. D. João VI, 275, Brotas, Pavilhão II, 2º andar, no horário das 8h às 12h 
e das 14h às 17h, de acordo com o correspondente Edital e seleção dos convocados.   

VI – INÍCIO DAS AULAS 

As aulas terão início no dia 28 /07/2014. 

 
 
Salvador, 14 de abril de 2014. 
 
 
 
Dr.ª Maria Luisa Carvalho Soliani 
Diretora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 


