
Com o objetivo de garantir a qualidade e a segurança do nosso processo seletivo, preocupação 
que tem pautado a conduta da nossa escola, obrigada a transformar seus parâmetros de acesso 
à instituição por conta da pandemia, a Bahiana dedicou-se a pesquisar e analisar, 
criteriosamente, propostas das melhores plataformas de provas on-line disponíveis no mundo 
e pode, agora, com absoluta segurança, anunciar as diretrizes do Processo Seletivo dos 
Cursos de Saúde 2021.1.

O Processo Seletivo de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, 
Odontologia e Psicologia, obedecerá a dois critérios de entrada na instituição:
- Pela nota do ENEM do período 2014 a 2019
- Pelo PROSEF, agora em versão on-line, sem vivência presencial, em duas edições, que 
acontecerá da seguinte forma:

PROSEF – 1ª Edição: 
•  25/11 – Conversa formativa (não obrigatória): bate-papo com os coordenadores de curso 
para saber mais sobre a pro�ssão escolhida e tirar dúvidas sobre o curso.
•  27/11, pela manhã: prova on-line
    
PROSEF – 2ª Edição:
•  27/01 – Conversa formativa (não obrigatória): bate-papo com os coordenadores de curso 
para saber mais sobre a pro�ssão escolhida e tirar dúvidas sobre o curso.
•  29/01, pela manhã: prova on-line

O edital será publicado na penúltima semana de outubro, contendo todas as informações 
necessárias, mesmo período em que as inscrições serão abertas.

O PROSEF, na sua versão on-line, conta com a tecnologia de uma plataforma internacional 
utilizada em mais de 290 mil processos de admissão, com mais de 215 milhões de avaliações 
em diversos países, selecionada depois de extensa e criteriosa pesquisa sobre o que há de mais 
moderno e seguro no mundo em provas on-line.

A�nal, nosso compromisso é assegurar que todo o empenho daqueles que nos honram com a 
sua escolha, sempre dedicados a dar o melhor de si para ingressar em nossa instituição, não 
seja colocado em risco de nenhuma espécie.

Desde já, desejamos a você boa sorte e esperamos, sinceramente, que venha fazer parte desse 
nosso time do qual temos imenso orgulho!

A Direção

COMUNICADO SOBRE O PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS DE 
BIOMEDICINA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 
ODONTOLOGIA E PSICOLOGIA DA ESCOLA BAHIANA


