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Introdução: Os processos seletivos, em especial na área de saúde, reconhecem a
importância da visão completa dos candidatos. Tornam-se comuns métodos capazes de
avaliar tanto conhecimento acadêmico quanto aspectos psicológicos, a fim de selecionar
candidatos que terão melhor desempenho no futuro cargo. Com a alta concorrência em
seleções de saúde, esta visão dinâmica é necessária devido à diversidade de perfis.
Objetivo: Demonstrar a sistemática do Processo Seletivo do Núcleo de Ensino e
Pesquisa em Anatomia (NEPA) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.
Metodologia: O Processo Seletivo do NEPA é formado de três etapas, sendo a 1ª
constituída por avaliação contextualizada correlacionada à clínica com projeção de
slides, observando a aplicação da teoria com a capacidade de síntese e administração de
tempo. A 2ª Etapa se constitui de entrevista onde é observado o cognitivo através de
questionamentos éticos, político-sociais, motivações pessoais e expectativas. Por fim, a
3ª Etapa é formada de avaliação didática na qual se determina 2 temas com 48 horas de
antecedência para confecção de aula de 10 minutos. Para cada candidato é delegado um
monitor que o orienta por 3 horas previamente à apresentação, aprimorando recursos
didáticos preparados pelo candidato, sendo sorteado um dos temas para exposição à
Banca Examinadora. As duas primeiras etapas possuem pesos equivalentes, enquanto a
última equivale 80% da nota final. Resultados: A monitoria de anatomia exige não
apenas alunos com excelente preparo acadêmico, mas com capacidade didática,
habilidade de comunicação e empatia. Uma seleção adequada maximiza acertos e
minimiza erros, pois existe o custo de oportunidade, determinado pela exclusão de alguém
que poderia ter êxito e não teve oportunidade. Conclusão: O Processo Seletivo do NEPA
envolve o candidato na função a ser assumida, sendo avaliado de forma mais complexa,
analisando seu perfil, além de propiciar uma troca de experiência com o monitor já em
exercício.
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