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EDITAL DE SELEÇÃO / PET - Fisioterapia 

2014.2 – 2015.2 
 

Comunicamos aos alunos do Curso de Fisioterapia que estão abertas as inscrições para o 
Programa de Educação Tutoriada em Fisioterapia (PET – Fisioterapia), com bolsas financiadas 
pela FAPESB, objetivando oferecer treinamento e informações sobre exercícios básicos para lidar 
com a sintomatologia neuromusculoesquelética em pessoas infectadas pelo HTLV com HAM/TSP 
(Paraparesia Espástica Tropical / Mielopatia Associada ao HTLV-1) e seus cuidadores. 
 
I – PRÉ – REQUISITOS 

I. Ser estudante regularmente matriculado no Curso de Fisioterapia da Bahiana; 
II. Estar cursando do 4º ao 6º semestres; 

III. Estar integralmente no 4º semestre, sem disciplinas pendentes; 
IV. Ter média geral igual ou superior a 6,0 (seis) no histórico escolar;  
V. Ter disponibilidade de tempo para cumprir as atividades programadas no PET – 

Fisioterapia, que serão realizadas as terças e quintas-feiras, de 14 às 18h (atendimento 
aos pacientes) e outros horários para reuniões, treinamentos e desenvolvimento do projeto, 
sem conflito de horário com as atividades dos componentes curriculares aos quais estará 
vinculado no semestre; 

VI. Disponibilidade para participar de um Grupo de Pesquisa; 
VII. Dedicar, no mínimo, 20 (vinte) horas semanais ao projeto; 

VIII. Não ter vínculo empregatício, de qualquer natureza, durante toda a vigência da bolsa. 
IX. Não ser beneficiado por outra bolsa de pesquisa, estágio ou similar, durante toda a vigência 

da bolsa. 
 

II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
- Histórico escolar atualizado; 
- Ficha de inscrição (disponível na secretaria acadêmica) 
- Curriculum Lattes. 

 
III – DATA E LOCAL INSCRIÇÃO 

- Período: 17 de julho a 02 de agosto de 2014 
- Local: Secretaria Acadêmica de Brotas 
- Horário: 07h30 às 16h30 
 

IV – SELEÇÃO:  
Assuntos: Metodologia da Pesquisa e HTLV-1 

 Data Horário Sala 
Dinâmica de grupo envolvendo os assuntos 
(Metodologia da Pesquisa e HTLV-1). 04/08/14 14h A ser informada  

UABrotas 

Entrevista e analise de currículo 04/08/14 16h 
A ser informada 

UABrotas 
 
V – VAGAS: 02 (duas) vagas. 
VI - DURAÇÃO: 12 meses  
VII - CARGA HORÁRIA SEMANAL: 20 horas 
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Obs. O candidato selecionado deverá confirmar o interesse, imediatamente após receber o 
resultado, na secretaria acadêmica e providenciar os documentos abaixo. Após esse período, as 
vagas não confirmadas serão ocupadas pelos suplentes, obedecendo à ordem de classificação. A 
entrega dos documentos a Fapesb será dia 08 de agosto de 2014, quatro dias após a seleção, 
cumprindo a exigência de apresentar os documentos até o dia 10 do mês anterior ao início do 
projeto. O resultado será divulgado imediatamente após a seleção. 
 
VIII - Documentos exigidos para implementação da bolsa de IC – Projeto para os dois alunos 
contemplados1  
1) Ofício assinado (assinatura original) pelo Coordenador do Projeto solicitando a implementação 

da bolsa; 
2) Formulário online da bolsa (concluído, contendo nº do pedido), assinado pelo candidato à bolsa 

e coordenador do projeto (assinaturas originais); 
3) Cópia do documento de identidade do candidato á bolsa; 
4) Cópia do CPF do candidato à bolsa; 
5) Cópia do comprovante de residência do candidato à bolsa atualizado (últimos três meses); 
6) Cópia do histórico do candidato à bolsa referente à graduação; 
7) Comprovante de matrícula da graduação atualizado (semestre vigente), assinado pela 

instituição; 
8) Currículo Lattes completo e atualizado do candidato à bolsa (impresso diretamente da 

Plataforma Lattes); 
9) Declaração atestando a carga horária semanal do candidato à bolsa no projeto, assinada pelo 

coordenador do Projeto e candidato à bolsa; 
10) Declaração assinada (assinatura original) pelo candidato atestando:  

a) Se é beneficiado por alguma bolsa;  
b) Que tem conhecimento e se compromete a não beneficiar-se com outra bolsa, de qualquer 

natureza, durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB (exceto bolsa de auxílio 
moradia ou equivalente). 

11) Declaração assinada (assinatura original) pelo candidato informando: 
a) Se tem vínculo empregatício e/ou estatutário; 
b) Que tem conhecimento e se compromete a não adquirir vínculo empregatício e/ou 

estatutário durante a vigência da bolsa concedida pela FAPESB; 
12) Extrato de conta bancária do Banco do Brasil, contendo números de agência e conta corrente, 

incluindo respectivos dígitos verificadores. 
 
OBS.1: Quem não possuir conta no Banco do Brasil, deverá abri-la; caso o candidato não possua 
conta aberta no BB e deseje aguardar a análise do pedido da bolsa, este poderá encaminhar o 
extrato correspondente após aprovação, em prazo estipulado pela FAPESB. 
 
OBS.2: Havendo dificuldades na abertura da conta (corrente ou poupança) o candidato poderá 
solicitar à equipe técnica do Programa de Bolsas um ofício de encaminhamento para abertura de 
conta no Banco do Brasil. 
 
IX.Valor da mensalidade da bolsa de IC – Projeto: R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

                                                
1 Fonte: Orientação sobre bolsas vinculadas aos projetos aprovados através do edital Fapesb nº 028/2013, em 
http://www.fapesb.ba.gov.br). 
 


