ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA
PROSETIN – VAGAS ESPECÍFICAS - 2019.1 - RETIFICAÇÃO DO EDITAL
A REITORA DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, TORNA
PÚBLICA a Retificação do Edital do Processo Seletivo de Transferência Interna – Vagas Específicas 2019.1 para
ingresso no curso de graduação em Medicina, conforme a seguir:
ONDE SE LÊ:
2.1.2.1
...
d) Acessar o site pelo qual fez a inscrição, dois dias úteis após o pagamento da taxa de inscrição, e, no link do
Processo Seletivo, clicar em “Área do Candidato/Acompanhamento", para verificar se a inscrição foi validada (ou
seja, se o pagamento da taxa foi acatado pelo Banco).
e) Consultar, a partir das 12h00 do dia 10/12/2018, a relação dos convocados para a Prova, o local e a sala onde
realizará as provas, cessando o site www.strixeducacao.com.br.
...
4.2. A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão aplicadas no dia 12/12/2018 (quarta-feira), das 9h00 às
12h30min, na Unidade Acadêmica Cabula da EBMSP.
...
5.3.1. Havendo dúvidas sobre o gabarito, o candidato poderá solicitar esclarecimentos logo após a divulgação
do gabarito até as 18 horas do dia 13/12/2018, acessando seu cadastro no site www.strixeducacao.com.br,
colocando o mesmo login e senha já registrados, clicar em "Minhas Inscrições" selecionando o Processo Seletivo
de Transferência Interna e seguir os procedimentos ali recomendados.
LEIA-SE:
2.1.2.1
...
d) Acessar o site pelo qual fez a inscrição, a partir das 12h00 do dia 11/12/2018, e, no link do Processo Seletivo,
clicar em “Área do Candidato/Acompanhamento", para verificar se a inscrição foi validada (ou seja, se o
pagamento da taxa foi acatado pelo Banco).
e) Consultar, a partir das 12h00 do dia 12/12/2018, a relação dos convocados para a Prova, o local e a sala onde
realizará as provas, acessando o site www.strixeducacao.com.br.
...
4.2. A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão aplicadas no dia 14/12/2018 (sexta-feira), das 9h00 às
12h30min, na Unidade Acadêmica Cabula da EBMSP.
...
5.3.1. Havendo dúvidas sobre o gabarito, o candidato poderá solicitar esclarecimentos logo após a divulgação do
gabarito até as 18 horas do dia 15/12/2018 (sábado), acessando seu cadastro no site www.strixeducacao.com.br,
colocando o mesmo login e senha já registrados, clicar em "Minhas Inscrições" selecionando o Processo Seletivo
de Transferência Interna e seguir os procedimentos ali recomendados.
Permanecem inalterados os demais itens do Edital.
Salvador, 7 de dezembro de 2018
Prof.ª Maria Luisa Carvalho Soliani
Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

