
 

 
 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 
VAGAS ENEM 

 

SEGUNDO SEMESTRE LETIVO DE 2013 
 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública-EBMSP (Bahiana), mantida pela 
Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (FBDC), comunica a 
abertura das inscrições para o Processo Seletivo/ VAGAS ENEM para ingresso 
no segundo semestre letivo de 2013 para os cursos de:  
 
 Fisioterapia - Habilitação: Bacharelado. Ato Legal: Portaria Ministerial nº. 

76.183 de 02/09/1975 (reconhecido). Turnos: matutino e vespertino;  
 Psicologia - Habilitação: Bacharelado e Formação de Psicólogo. Ato Legal: 

Portaria Ministerial nº. 144, de 28/07/2005 (reconhecido). Turnos: matutino e 
vespertino  

 Terapia Ocupacional - Ato Legal: Portaria Ministerial nº. 76.183 de 
02/09/1975 (reconhecido). Turnos: matutino e vespertino;  

 Odontologia – Habilitação: Bacharelado. Ato Legal: Portaria Ministerial nº. 
2.377, de 05/07/2005 (reconhecido). Turnos: matutino e vespertino;  

 Biomedicina – Habilitação: Bacharelado. Ato Legal: Portaria Ministerial nº. 68, 
de 23/01/2007 (reconhecido). Turnos: matutino e vespertino;  

 Enfermagem. Habilitação: Bacharelado. Ato Legal: Portaria nº. 95, de 
31/01/2007 (reconhecido). Turnos: matutino e vespertino.                                                                            

 
O Processo Seletivo - VAGAS ENEM - será realizado conforme as condições a 
seguir:  
 
I - FORMA DE INGRESSO 
Pela utilização do resultado do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) 
referente ao período de 2008 a 2012.  
 
II- INSCRIÇÕES 
Devem ser realizadas na modalidade NÃO PRESENCIAL pelos endereços 
eletrônicos www.bahiana.edu.br ou www.strixeducacao.com.br, nos dias 03 e 
04/07/2013, devendo o candidato informar o número de inscrição no ENEM, para 
que seja feita a consulta ao INEP. A EBMSP não se responsabilizará por 



 

equívocos cometidos pelo candidato no registro desse número de inscrição. O 
candidato que não cumprir o procedimento será excluído do processo.  
 
III- TAXA DE INSCRIÇÃO 
Não será cobrada taxa de inscrição.  
 
IV- PROSAE 
Os candidatos classificados pelo ENEM para os cursos de Fisioterapia, 
Psicologia, Terapia Ocupacional, Biomedicina e Enfermagem que comprovarem, 
no ato da matrícula, ter cursado as três séries do ensino médio em escola 
pública, poderão ser contemplados pelo PROGRAMA DE SAÚDE E EDUCAÇÃO 
(PROSAE) da EBMSP, que concede abatimento de 50% das mensalidades 
durante todo o curso.  
 
V- CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 
Será classificado o candidato que tiver atingido média igual ou superior a 500 
pontos na prova objetiva de conhecimentos do ENEM e nota igual ou superior a 
600 pontos na prova de redação. A convocação será feita, em cada curso, pela 
ordem decrescente do escore global do candidato (somatório resultante da média 
de pontos da prova objetiva com os pontos da prova de redação), de acordo com 
as vagas disponibilizadas.  
 
VI- QUADRO DE VAGAS 
Será publicado nos sites www.bahiana.edu.br e www.strixeducacao.com.br, no 
dia 10/07/2013.  
 
VII- CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
Havendo igualdade de pontos entre os candidatos, terá preferência, para fins de 
classificação final, aquele que apresentar sucessivamente:  
a) maior pontuação na prova de redação; 
b) maior idade (considerando o dia, o mês e o ano). 
 
VIII- DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 
A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública divulgará no dia 10/07/2013, nos 
sites www.bahiana.edu.br e www.strixeducacao.com.br, a relação de candidatos 
classificados e convocará para a matrícula, a ser realizada nos dias 11 e 
12/07/2013, os candidatos habilitados neste Processo Seletivo/VAGAS ENEM. 
Essa divulgação será feita em ordem de classificação e em número que baste ao 
preenchimento das vagas divulgadas em 1ª lista. Se necessário, serão 
publicadas listas adicionais de convocação, obedecendo-se aos mesmos 
critérios.  
 
IX- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
a) A não comprovação da conclusão do ensino médio ou equivalente, ou o não 

comparecimento na data determinada para a matrícula, implicará na anulação 
da classificação do candidato que perderá o direito à vaga, porquanto será 
considerado desistente.  



 

b) A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública reserva-se o direito de não 
oferecer os cursos cuja quantidade de alunos matriculados seja inferior a 20 
alunos, facultando-se ao candidato que se encontrar nessa situação uma nova 
opção para um dos seguintes cursos: Fisioterapia ou Psicologia ou Terapia 
Ocupacional ou Odontologia ou Biomedicina ou Enfermagem, desde que 
exista a correspondente vaga, após todas as convocações dos candidatos 
habilitados, optantes por esses cursos.  

c) Tendo em vista que o curso de Odontologia não está contemplado no 
PROSAE, o candidato classificado, mesmo que tenha cursado as três séries 
do ensino médio em escola pública, não será beneficiado com o percentual de 
desconto de 50% das mensalidades.  

d) Para o Processo Seletivo / VAGAS ENEM a que se refere este edital não 
haverá revisão do resultado.  

e) O Manual do Candidato do PROSEF 2013.2 é parte integrante, para todos os 
efeitos, deste edital.  

 

Salvador, 25 de junho de 2013. 

 
Prof.a Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani 
Diretora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 


