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EDITAL DE INSCRIÇÃO 

Portador de Diploma de Nível Superior 

2022.2 

Cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem 

Fisioterapia, Odontologia. 

 
A ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA comunica aos portadores de 

diploma dos cursos de graduação plena que se encontram abertas as inscrições para a 

solicitação de preenchimento de vagas residuais referentes aos cursos de Biomedicina, 

Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia. 

 
 

I – INSCRIÇÃO 
 
- Período de inscrição: a partir de 04/05/2022 até o limite de vagas e período letivo. 

 
- Local de inscrição: acesso.bahiana.edu.br 

 

- Documentos necessários: 

 
a) Carteira de Identidade 

b) Diploma de curso de graduação plena, devidamente registrado 

Obs.: Não há taxa de inscrição. 

 
II – AVALIAÇÃO 

 
Haverá uma entrevista dos inscritos a ser designada pela Coordenação de Curso, devendo o 
Coordenador do Curso comunicar aos candidatos a data, o horário e a forma de acesso por 
e-mail e telefone. 
 
 

 
III – RESULTADO 

 
Após parecer do coordenador do curso, o candidato aprovado deverá ser convocado para a 

realização da matrícula. As informações detalhadas serão encaminhadas por e-mail e 

telefone. 
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IV – MATRÍCULA DOS CONVOCADOS 

 
Documentos para a matrícula: 

 
a) Carteira de Identidade; 
b) CPF 

c) Cópia do Diploma; 

d) Comprovante de residência; 

e) 1 foto 3x4; 

f) Caderneta de Vacinação da Covid-19 e/ou Certificado Nacional de Vacinação Covid-
19 com o esquema vacinal completo. 

 
Obs.: No momento da convocação para a matrícula, o candidato receberá orientações 

sobre acesso e o passo a passo para a realização da matrícula financeira e 

acadêmica. 

 
 
V – INÍCIO DAS AULAS 

 
O aluno matriculado será informado por e-mail, telefone e site da Bahiana, sobre a data de 

início das aulas e demais orientações necessárias para acesso ao ambiente acadêmico. 

 
 
VI – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
As informações complementares poderão ser obtidas pelo e-mail: acesso@bahiana.edu.br 

 
 
 
Salvador, 04 de maio de 2022 

 

 
Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani 

Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Publica 

mailto:acesso@bahiana.edu.br

