EDITAL DE INSCRIÇÃO
Processo Seletivo de Transferência Externa
2021.2
Cursos de Biomedicina, Educação Física, Enfermagem,
Fisioterapia e Odontologia

A ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA comunica aos interessados
a abertura da INSCRIÇÃO para o PROCESSO SELETIVO DE TRANSFERÊNCIA
EXTERNA 2021.2 (Art. 49 da Lei 9.394, de 20/12/1996), dirigido ao preenchimento de
vagas para transferência de alunos regulares, matriculados em IES autorizadas ou
reconhecidas pelo governo brasileiro, para prosseguimento de estudos no curso
respectivo, conforme as condições a seguir enunciadas:

I – VAGAS
As vagas oferecidas são para alunos do:
• 2º ao 5º semestre do curso de BIOMEDICINA;
• 2º ao 5º semestre do curso de EDUCAÇÃO FÍSICA;
• 2º ao 4º semestre do curso de ENFERMAGEM;
• 2º ao 5º semestre do curso de FISIOTERAPIA;
• 2º ao 5º semestre do curso de ODONTOLOGIA;
Obs.: Não serão admitidos pedidos de transferência de interessados que, na IES de
origem, encontrem-se submetidos à metodologia PBL.

II – INSCRIÇÃO
- Período de inscrição: a partir de 14/06/2021 até o limite de vagas e final desse
período letivo.
- Local de inscrição: acesso.bahiana.edu.br.

- Documentos necessários:
a) cópia autenticada da Carteira de Identidade;
b) cópia autenticada do Histórico Escolar da IES (atualizado).
Obs.: Não será cobrada taxa de inscrição.
III – SELEÇÃO
A seleção, para todos os cursos, ocorrerá após a marcação de data e horário com o
coordenador do curso.
A Secretaria Geral entrará em contato, por telefone e e-mail, informando sobre a data,
o horário e a forma de acesso.
IV – RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA EXTERNA
Após o parecer do coordenador do curso, o/a candidato/a será convocado/a para a
realização da matrícula. As informações detalhadas serão encaminhadas por e-mail e
telefone.
V – MATRÍCULA DOS CONVOCADOS
Documentos para a matrícula:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Carteira de Identidade;
CPF;
Cópia atualizada do Histórico Escolar do 2º grau;
Comprovante de residência;
Planos de Ensino dos componentes curriculares cursados na IES;
1 foto 3x4.

Obs.: No momento da convocação para a matrícula, o/a candidato/a receberá
orientações sobre o acesso e o passo a passo para a realização da matrícula
financeira e acadêmica.
VI – INÍCIO DAS AULAS
O/A aluno/a matriculado/a será informado/a, por e-mail, telefone e site da Bahiana,
sobre a data de início das aulas e demais orientações necessárias para acesso ao
ambiente acadêmico.
VII – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
As informações
complementares
acesso@bahiana.edu.br.
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Salvador, 11 de junho de 2021.
Dra. Maria Luisa Carvalho Soliani
Reitora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
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