Edital de Matrícula
Programas de Residências em Saúde, Multiprofissional e
Uniprofissional da Escola Bahiana de Medicina e Saúde
Pública 2022
Os candidatos aprovados no processo seletivo unificado dos programas de Residência
Multiprofissional e Uniprofissional da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, por
meio do edital n.º 01/2021 da EESP/SESAB, referente à convocação publicada pelo
instituto

AOCP,

devem

enviar

documentação

por

meio

do

e-mail

selecao.pos@bahiana.edu.br, nas datas e horários abaixo discriminados, para realizar a
matrícula acadêmica.
I – Período de matrícula
NOME DO PROGRAMA

CÓDIGO

DATA

HORÁRIO

Residência Uniprofissional em
Cirurgia e Traumatologia
Bucomaxilofacial

400.01

21/02 e
22/02/2022

8H às
15H30

Residência Multiprofissional em
Clínica da Pessoa e da Família

Enfermagem: 401.02
Fisioterapia: 403.02
Psicologia: 402.02

21/02 e
22/02/2022

8H às
15H30

Residência Multiprofissional em
Saúde da Pessoa Idosa

Enfermagem: 401.01
Fisioterapia: 403.01
Psicologia: 402.01

21/02 e
22/02/2022

8H às
15H30

II - Documentação Necessária
O candidato deverá apresentar, de forma digitalizada, frente e verso, os seguintes
documentos pessoais originais:
a) Ficha de Inscrição preenchida
a) Diploma da Graduação frente e verso ou Declaração/Certidão de Conclusão da
Graduação expedida pela Instituição de Ensino na qual o candidato se graduou;
b) Carteira de Registro Profissional ou protocolo de entrada para obtenção da Carteira
no respectivo Conselho de Classe Profissional;
c) Cadastro de Pessoa Física;

d) Cédula de Identidade;
e) Título de Eleitor e certidão de quitação com a Justiça Eleitoral;
f) Três fotos 3 X 4, iguais e recentes;
g) Quitação com o serviço militar (candidato do sexo masculino);
h) Comprovante de vacinação contra a COVID-19, em primeira, segunda, ou dose
única, bem como das doses de reforço subsequentes, de acordo com a campanha de
Imunização contra COVID-19, em razão da Instrução Nº 024/2021 da Secretaria de
Administração do Estado da Bahia.
III – Forma de realização da matrícula
Será realizada digitalmente, mediante envio dos documentos relacionados no item II. A
confirmação da matrícula acadêmica será realizada pela secretaria Pós-Graduação da
Bahiana, após o envio da Caderneta de Vacinação da Covid-19 e/ou Certificado Nacional
de Vacinação Covid-19 e por meio do e-mail disponibilizado na ficha de cadastro receberá
o comprovante de matrícula.

IV - Informações complementares
•

Ficha de cadastro disponível no link: https://inscricoes.bahiana.edu.br/upload/fichade-inscricao-20160701090433.pdf

•

Os aprovados para Residência Multiprofissional em Saúde da Pessoa Idosa da
Bahiana, que não possuem comprovante de inscrição de PIS/PASEP, por não
terem tido experiência profissional registrada, devem se dirigir a uma agência da
Caixa Econômica, com a carteira de trabalho e solicitar o número NIS, a fim de que
o processo de cadastro para recebimento de bolsas do Ministério da Saúde, no
Sigresidência seja efetivado.

Salvador, 15 de fevereiro de 2022.

Coordenação de Residências Multiprofissional e Uniprofissional - COREMU
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

