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RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PROCESSO SELETIVO 2021.1 – CURSO DE MEDICINA 
 

 
A REITORIA DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA – EBMSP, (BAHIANA), mantida pela 
Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (FBDC), torna pública a Retificação do Edital de 

Abertura de Inscrições para o Processo Seletivo Formativo de 2021.1 para ingresso no Curso de 

Graduação em Medicina – Habilitação: Bacharelado. Ato Legal: Decreto nº. 43.559, de 23/04/1958 
(reconhecido). 

 

ONDE SE LÊ: 

 

5.8 Será publicado, no dia 27/11/2020, um Aditivo a este Edital com orientações específicas para a 

realização das provas on-line, como endereço eletrônico, login e senha para acesso à plataforma, as quais 

o(a) candidato(a) não poderá desconhecer.  
5.9 Para realizar as provas, o(a) candidato(a) deverá dispor de um computador (notebook ou desktop) 

com câmera e microfone integrados e em perfeito funcionamento; de link de internet com, pelo menos, 

10 MBS, Sistema Operacional Windows 7, superior ou IOS, navegador Google Chrome, Mozilla Firefox ou 

Safari – em versão atualizada. Não será permitida a realização das provas de outra forma. 

5.9.1 No período de 27/11/ a 01/12/2020, o(a) candidato(a) terá acesso a uma versão de teste da 
plataforma para que possa verificar a compatibilidade de seu dispositivo e de sua conexão com a 

internet, bem como para se familiarizar com a plataforma. 

 

LEIA-SE: 

 

5.8 Será publicado, no dia 25/11/2020, um Aditivo a este Edital com orientações específicas para a 

realização das provas on-line, como endereço eletrônico, login e senha para acesso à plataforma, as quais 

o(a) candidato(a) não poderá desconhecer.  

5.9 Para realizar as provas, o(a) candidato(a) deverá dispor de um computador (notebook ou desktop) 
com câmera e microfone integrados e em perfeito funcionamento; de link de internet com, pelo menos, 

10 MBS, Sistema Operacional Windows 7 (atualizado) ou superior, navegador Google Chrome ou Mozilla 

Firefox – em versão atualizada. Não será permitida a realização das provas de outra forma. 
5.9.1 No período de 25/11/ a 03/12/2020, o(a) candidato(a) terá acesso a uma versão de teste da 

plataforma para que possa verificar a compatibilidade de seu dispositivo e de sua conexão com a 
internet, bem como para se familiarizar com a plataforma. 

 

Permanecem inalterados os demais itens do Edital.  

 

Salvador, 25 de novembro de 2020. 

 

 

Prof.ª Maria Luisa Carvalho Soliani  

Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública 


