
 

 
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA 

PROJETO DE PESQUISA “SAÚDE DO ESTUDANTE” 
 

CURSO DE FISIOTERAPIA 
 
A coordenadora do curso de Fisioterapia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública (BAHIANA), IES mantida pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das 

Ciências (FBDC), no uso de suas atribuições, torna público o Processo Seletivo para 

Projeto de Pesquisa “Saúde do Estudante” na conformidade do quanto estabelecido 

no presente Edital. 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO PARA PROJETO DE PESQUISA “SAÚDE DO 

ESTUDANTE” 

 

1.1. As normas compreendidas neste Edital são exclusivas para o Processo Seletivo 

para Projeto de Pesquisa “Saúde do Estudante”; 

1.2. Serão indeferidos automaticamente todos os pedidos para inscrição do discente 

no Projeto de Pesquisa “Saúde do Estudante” que não forem regidos conforme as 

normas do presente Edital; 

1.3. Somente os alunos devidamente matriculados poderão concorrer às vagas do 

Projeto de Pesquisa “Saúde do Estudante”; 

1.4. Para inscrever-se, o aluno/candidato deverá estar aprovado no componente 

curricular Estudo do Movimento; 

1.5. Os discentes do SEGUNDO SEMESTRE, que desejarem participar do processo, 

serão classificados, levando-se em consideração o Escore do 1º semestre; 

1.6 O candidato deverá ter disponibilidade, de pelo menos, cinco horas semanais para 

as atividades do Projeto de Pesquisa “Saúde do Estudante”; 

1.6. Após a divulgação do resultado final, o aluno terá 48 horas para confirmar a sua 

participação no Projeto de Pesquisa “Saúde do Estudante”, sob pena de perder a sua 

vaga, independentemente da classificação; 

1.7 A avaliação do candidato será realizada através de prova escrita, entrevista e 

análise da carta de intenção; 



1.8 O Projeto terá duração de nove meses (setembro/12 a maio/13);  

1.9 Serão disponibilizadas cinco vagas para monitores bolsistas e cinco vagas para 

não bolsistas definidos pela ordem de classificação; 

1.10 No caso de desistência do monitor bolsista, o não bolsista com melhor 

classificação passará a ter direito sobre a mesma. 

 

2. DA INSCRIÇÃO 

 

2.1 O período de inscrição será de 18 a 24 de setembro de 2012, na coordenação de 

cursos; 

2.2 Documentos necessários: ficha de inscrição e carta de intenção; 

2.3. Serão indeferidos automaticamente todos os pedidos para o Projeto de Pesquisa 

“Saúde do Estudante” que não forem regidos conforme as normas do presente Edital. 

 

3. DA SELEÇÃO 

3.1 Etapas: inscrição, prova escrita, entrevista. 

3.2. A prova escrita será realizada no dia 26 de setembro de 2012 às 18h, com 

duração de 1h30min, em sala a ser definida e avisada previamente aos inscritos; 

3.3. A divulgação do resultado da prova será realizada no dia 20 de setembro de 2012; 

3.4. Após essa etapa, o candidato será convocado para uma entrevista individual com 

os professores participantes do projeto; 

3.5. O resultado final será divulgado no dia 2 de outubro via e-mail institucional 

cadastrado na inscrição e no site www.bahiana.edu.br 

 
Salvador, 27 de agosto de 2012 
 
Prof.ª Roseny Santos Ferreira 
 
 


