ERRATA EDITAL SELEÇÃO LABIRINTO 2019
Os Coordenadores do LABIRINTO resolvem antecipar o período de inscrição e seleção de
estudantes para Iniciação Cientifica.
Onde se lê:
Inscrição: encaminhar o curriculum lattes (o link) e a redação (como anexo em Word) até o dia 13
de abril de 2019 para o email: milenaponde@bahiana.edu.br, com o Assunto: Seleção Iniciação
Científica LABIRINTO 2019.
Leia-se:
Inscrição: encaminhar o curriculum lattes (o link) e a redação (como anexo em Word) até o dia 03
de abril de 2019 para o email: milenaponde@bahiana.edu.br, com o Assunto: Seleção Iniciação
Científica LABIRINTO 2019.
Onde se lê:
Seleção: a seleção será realizada através do 1) envio de CV Lattes; 2) redação sobre o tema –
“Autismo: quando os pais precisam ser cuidados” 3) entrevista presencial no dia 17 de abril ás
14:00 no Núcleo de Pesquisa e Inovação (NUPI) na Unidade Acadêmica de Brotas.
Leia-se:
Seleção: a seleção será realizada através do 1) envio de CV Lattes; 2) redação sobre o tema –
“Autismo: quando os pais precisam ser cuidados” 3) entrevista presencial no dia 04 de abril ás
16:00 no Núcleo de Pesquisa e Inovação (NUPI) na Unidade Acadêmica de Brotas.
Att: Milena Pondé e Gustavo Siquara

SELEÇÃO ESTUDANTES PARA INICIAÇÃO CIENTÍFICA - LABIRINTO 2019
O LABIRINTO, Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Autismo é um grupo de pesquisa que
tem como missão auxiliar na formação de profissionais de diversas áreas dedicados ao atendimento
clínico de pessoas com transtorno do espectro do autismo, realizar pesquisa clínica nessa área e
prestar atendimento à população.
O OBJETIVO da iniciação científica é estimular alunos da BAHIANA a se aprofundarem na clínica
de pessoas com transtorno do espectro do autismo, bem como na pesquisa clínica voltada a essa
população.
Professores: Milena Pereira Pondé (psiquiatra) e Gustavo Marcelino Siquara (psicólogo)
Vagas: seis vagas abertas para estudantes da BAHIANA, incluindo medicina, educação física,
fisioterapia, enfermagem, odontologia e psicologia.
Carga horária: 10 horas por semana de dedicação a Iniciação Cientifica. Duração de 1 ano, com
início previsto para abril de 2019. Atividades fixas às quintas feiras das 13 às 18h, no Serviço de
Psicologia, na Unidade Acadêmica de Brotas, com disponibilidade de outro turno para atividade de
pesquisa.

Seleção: a seleção será realizada através do 1) envio de CV Lattes; 2) redação sobre o tema –
“Autismo: quando os pais precisam ser cuidados” 3) entrevista presencial no dia 17 de abril ás
14:00 no Núcleo de Pesquisa e Inovação (NUPI) na Unidade Acadêmica de Brotas.
Inscrição: encaminhar o curriculum lattes (o link) e a redação (como anexo em Word) até o dia 13
de abril de 2019 para o email: milenaponde@bahiana.edu.br, com o Assunto: Seleção Iniciação
Científica LABIRINTO 2019. Após o envio da documentação por email, o candidato deverá estar
presente no dia da entrevista no local especificado acima.

