
          
 
 
 
 
 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 8/2017 -  PROGRAMA DE EXTENSÃO PEPE 

 
 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O projeto de estudo e acompanhamento de pessoas com excesso de peso (PEPE) 
desenvolvido pela Pós-Graduação e Extensão da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 
Púbica, no ADAB Brotas, torna pública a abertura de inscrições para seleção de estágio 
voluntário e estabelece as normas para a realização do exame. 

O PEPE é um projeto interdisciplinar conduzido pelo ambulatório especializado no 
atendimento de indivíduos com “excesso de peso – ADAB  Brotas – e, atualmente, envolve 
docentes e discentes de graduação (medicina, enfermagem, psicologia e odontologia) e da 
pós-graduação (mestrado e doutorado) da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública.  

Os discentes terão como atribuições exercerem suas atividades assistenciais e educativas 
conforme plano de trabalho elaborado juntamente com os professores responsáveis; 
auxiliar os professores na realização de trabalhos, pesquisas científicas e materiais 
didáticos. 
 
A duração desse programa para os discentes de Enfermagem e Medicina será de um ano, 
prorrogável para mais um ano, conforme a necessidade e o desejo de ambas as partes.  
 

2. VAGAS 

Categoria Curso Vagas Suplentes 

Discentes provenientes do Programa PEPE 
2016.2 

Enfermagem 3 0 

Medicina 1 0 

Discentes 
Enfermagem 3 2 

Medicina 5 2 

 
As vagas remanescentes serão preenchidas considerando o banco de reserva dos 
aprovados de acordo com a ordem de classificação. 
 
 
3. PROCESSO DE SELEÇÃO 

A seleção será regida por este edital e visa o provimento de vagas para a atividade de 
extensão aos alunos dos cursos de Enfermagem e Medicina, sob a forma de voluntariado. 



A seleção de que trata este edital será realizada em duas etapas, conforme especificação: 
a primeira, destina-se à análise do histórico escolar e, a segunda, consistirá de entrevista, 
com o objetivo de avaliar o perfil acadêmico do candidato. 

Requisitos:  

 Estar regularmente matriculado nos cursos de Enfermagem e Medicina da EBMSP; 

 Enfermagem: estar cursando do 5º ao 8o semestre;  

 Medicina: estar cursando do 6º ao 9º semestre; 

 Ter disponibilidade de carga horária de cinco horas semanais, incluindo as 
segundas-feiras das 13h às 18 horas. 

 
4. INSCRIÇÃO 
A inscrição deverá ser efetuada na secretaria da pós-graduação e extensão, Campi Cabula 
ou Brotas, de 3 a 18 de abril, com apresentação do comprovante de matrícula no semestre 
vigente e histórico escolar. 
  
 A seleção ocorrerá no dia 24/04/207 – no ADAB  Brotas. 

 13h – Discentes de Medicina 

 15h – Discentes de Enfermagem 

Documentos exigidos: 

 Carta de intenção  

 Histórico escolar 
 
O não comparecimento nesse dia e horário implicará na desclassificação do candidato. 
 
5. FREQUÊNCIA  
No fim do período, o estudante terá direito ao certificado de participação, desde que 
apresente a frequência mínima de 75%. A carga horária mínima estabelecida para 
conclusão do período no programa será de 50 horas.  
 
  
6.      PROFESSORES RESPONSÁVEIS 
As professora responsáveis por essa seleção serão Cátia Palmeira (Enfermagem), Maria 
de Lourdes Lima (Medicina) 

  
Salvador, 22 de março de 2017. 

 
                                     
 
 
Cátia Palmeira  
Coordenadora do Programa de Extensão PEPE 

 


