Prorrogação Edital de Seleção para Monitoria
IX Jornada de Enfermagem da Bahiana
Comunicamos aos alunos do curso de Enfermagem que foram prorrogadas as inscrições para a
Monitoria da IX Jornada de Enfermagem, conforme orientações abaixo:
I – PRÉ–REQUISITOS: estar regularmente matriculado no curso de Enfermagem no semestre
vigente.
II – DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO:
- Histórico escolar atualizado: pode ser extraído do Portal do Aluno
- Ficha de inscrição (disponível na Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação, Pesquisa,
Inovação e Extensão.)
- Carta de intenção com exposição de motivos, datada e assinada. Não deve exceder a
30 linhas.
III – DATA E LOCAL DE INSCRIÇÃO:
- Período: 24 de abril a 16 de maio de 2017
- Local: Secretaria Acadêmica da Pós-Graduação do Cabula
- Horário: Segunda a sexta-feira das 8h às 16h30 e Sábado das 8h às 11h30
IV – SELEÇÃO:
- Data: 18 de maio
- Horário: 13h30
- Sala: Sala de reunião Pav. 2 Cabula
V – VAGAS: estão sendo disponibilizadas três vagas por semestre do curso de Enfermagem,
totalizando 27 vagas. Serão consideradas, no cômputo geral, as vagas disponibilizadas por
semestre e que não forem ocupadas. Nesse caso, poderão ser preenchidas por alunos de
qualquer semestre, considerando a ordem de classificação após o processo seletivo.
VI – DURAÇÃO DA MONITORIA: período em que acontecerão encontros para estruturar o
evento e nos dois dias de sua realização (nesses dias, das 7 às 18h).
VII – CARGA HORÁRIA TOTAL: 30 horas
VIII – CARGA HORÁRIA SEMANAL: 5 horas
IX – RESULTADO: 22 de maio de 2017 (Local: site e murais da EBMSP.)

Obs.: o candidato selecionado deverá confirmar o interesse na secretaria acadêmica do Cabula
até 48 horas após o resultado. Depois desse período, as vagas não confirmadas serão ocupadas
pelos respectivos suplentes, obedecendo a ordem de classificação.

Salvador, 9 de maio de 2017.

Cristiane Magali Freitas dos Santos
Coordenadora da IX Jornada de Enfermagem da Bahiana

