
 
 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

EDITAL DE MATRÍCULA ESPECIAL PARA O CURSO DE 
TECNÓLOGO EM INFORMÁTICA EM SAÚDE (EAD) 

 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), mantida pela Fundação Bahiana para 
Desenvolvimento das Ciências, comunica a abertura das inscrições do Processo Seletivo para o 
curso Superior de Tecnólogo em Informática em Saúde, oferecido na modalidade de Educação 
a Distância – EAD. Ato legal: autorizado pela Portaria n° 1.291, de 5 de outubro de 2017, 
publicado no Diário Oficial da União de 6 de outubro de 2017. 

1. VAGAS 

Serão oferecidas 10 vagas. 

2. INSCRIÇÕES 

Serão realizadas na modalidade não presencial (via internet), por meio do formulário eletrônico, 
no qual serão informados os dados abaixo e anexada a cópia eletrônica do documento de 
identificação: 

• nome completo; 
• endereço completo (com CEP); 
• RG; 
• CPF; 
• curso e semestre atual; 
• celular (com DDD). 

Período de inscrição: de 02/09/2019 a 04/09/2019 (até às 17h). 

Sem taxa de inscrição. 

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição, tendo como base o processo seletivo 
realizado para ingresso no Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública no qual está 
regularmente matriculado. 

Havendo número de candidatos superior ao número de vagas será realizado um processo 
seletivo interno. 

4. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, respeitando a ordem de classificação e o limite 
de preenchimento das vagas, convocará, a partir do dia 05/09/2019, os candidatos selecionados, 
utilizando o e-mail informado no momento da inscrição. 

https://pt.surveymonkey.com/r/Informatica_Saude_Inscricao_Especial_4


 
 
O prazo máximo para a conclusão de todo o processo de matrícula é 08/09/2019, com o início 
das aulas previsto para 10/09/2019. 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Outras informações poderão ser obtidas pelo e-mail infosaude-ead@bahiana.edu.br ou pelo 
telefone (71) 2101-1916 (das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira). 

 

 

Salvador, 29 de agosto de 2019. 

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


