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DE FARMÁCIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA 

 

 
A Coordenação da Especialização da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia UFBA torna público 
a aprovação na primeira etapa de seleção para o curso de Especialização em Farmacologia Aplicada à Prática Clínica, 
conforme o Edital 02/2022. 
 

Pontuação 
(acertos/número de 

questões) 
Nome completo: Situação 

8 / 10 Larissa Miranda Torres Santos Aprovado 

9 / 10 Nivea Tosta Araujo Aprovado 

7 / 10 Mariana Da Silva Barbosa Aprovado 

9 / 10 Jonatha Araújo Pimenta Aprovado 

10 / 10 Tiago Felipe Oliveira Aprovado 

8 / 10 Mariana Coutinho E Silva Torres Aprovado 

8 / 10 Faviana Pereira Suzarthe Aprovado 

6 / 10 Eliana Da Silva Nascimento Aprovado 

9 / 10 Noeme Naina Silva Moreira Aprovado 

7 / 10 Fernanda Matos Fontenelle Aprovado 

9 / 10 Sheila Maria Da Cunha Miguez Aprovado 

8 / 10 Andreza De Cerqueira Santos Aprovado 

9 / 10 Caroline Moura Ribeiro Aprovado 

8 / 10 Samara Ribeiro De Souza Aprovado 

6 / 10 Jessica Kely De Jesus Damascena Aprovado 

6 / 10 Beatrice Moreira Costa Aprovado 

9 / 10 Lais Campos Oliveira Aprovado 

8 / 10 Bárbara Ribeiro Dantas Aprovado 

9 / 10 Fabiane Santos De Souza Aprovado 

8 / 10 Jemima Almeida Santos Aprovado 

8 / 10 Juliana Brandão Costa Reis Aprovado 

 

Conforme Edital 02/2022: 

- A documentação fornecida pelo candidato para sua inscrição será analisada pela coordenação que emitirá 

parecer de deferimento ou indeferimento mediante comprovação dos documentos exigidos para o processo 

seletivo e a ausência de qualquer documento solicitado irá acarretar o indeferimento da inscrição do 

candidato. 



- Os candidatos que prestarem qualquer declaração falsa ou inexata no ato da inscrição ou caso não possam 

satisfazer a todas as condições enumeradas neste edital, terão a inscrição cancelada e serão anulados todos 

os atos dela decorrentes, mesmo que classificado nas provas, exames e avaliações. 

 

Continuidade do processo conforme o Edital 02/2022: 

 

SELEÇÃO 
 

O processo seletivo constará de 03 (três) etapas e será realizado pela comissão de seleção formada pelo 

Coordenador e Vice-coordenador do curso e mais dois professores que compõem o quadro docente.  Na 1ª 

etapa, o candidato realizará uma prova objetiva e descritiva, com 10 questões, destinada a avaliar as 

habilidades de leitura e compreensão do candidato referente à área de FARMACOLOGIA. A mesma será de 

caráter eliminatória. A prova será realizada no formato remoto, através do envio o link (SERÁ ENVIADO NO 

DIA 05.08 ÁS 7H50MIN) com as questões a serem respondidas, será enviada para o e-mail dos candidatos 

com inscrições homologadas. O candidato, inclusive que solicitar bolsa, terá que obter nota igual ou superior 

a 5,0 (cinco), o qual será classificado para a próxima etapa. Os candidatos aprovados na primeira etapa 

serão submetidos à avaliação do Currículo Lattes (2ª etapa) e entrevista (3ª etapa). A 3ª Etapa ocorrerá  em  

salas  virtuais  criadas  na  plataforma  Google Meet,  com  link  de  acesso  a  ser disponibilizado  

antecipadamente  através  do  e-mail  pessoal  do  candidato com inscrição homologada (SERÁ ENVIADO 

UM EMAIL, A PARTIR DO DIA 09.08, PARA ORGANIZAR UM HORÁRIO COM O ALUNO).    

 

 ETAPAS PESO: Prova objetiva 04, Análise do Curriculum 04, Entrevista 02. 

 

Se houver empate entre dois ou mais candidatos classificados na somatória das três etapas e, necessitando-

se de um critério para desempate será considerada a maior nota na análise de currículo e, como último 

critério de desempate, a maior nota na entrevista. 

 

O processo seletivo constará de 03 (três) etapas e será realizado pela comissão de seleção formada pelo 

Coordenador e Vice-coordenador do curso e mais dois professores que compõem o quadro docente. 

 
CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

 
O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma abaixo: 

 

 

DATAS DESCRIÇÃO HORÁRIO 

23/05 a 29/07/2022 Inscrições Seg a Sex das 08h 
às 13h 

02/08/2022 Divulgação das inscrições homologadas 08h 

03/08/2022 Recursos das inscrições não homologadas 08h 

04/08/2022 Divulgação dos resultados dos recursos das inscrições 08h 

PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

05/08/2022 Prova objetiva on line 08h às 22h 

08/08/2022 Divulgação do resultado da primeira etapa 13h 



SEGUNDA E TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 

09 e 13/08/2022 Entrevista 08h às 20h 

14/08/2022 Divulgação dos resultados 08h 

15 e 16/08/2022 Prazo para recebimento dos recursos do processo seletivo 08h às 13h 

18/08/2022 Divulgação do resultado final 17h 

 

 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 
  O candidato poderá interpor recurso sobre os resultados do processo seletivo, conforme ANEXO III do 

Edital 02/2022, a contar da data e hora da publicação dos resultados, no período estipulado no cronograma 

(item 8.1 do Edital 02/2022). 

  

 
MATRÍCULA 

 
  A matrícula dos candidatos selecionados deverá ser efetivada na Secretaria de Pós-Graduação, no período 

de 18 de agosto a 05 de setembro de 2022, de segunda a sexta das 13h às 19h. 

  

Estará desclassificado o candidato que não comparecer ou não apresentar, no ato da matrícula, a seguinte 

documentação: 

 

a) 1 (uma) foto 3x4 colorida e recente; 

b) Fotocópia junto com o original dos seguintes documentos: 

a. cédula de identidade (RG); 

b. cadastro de pessoas físicas (CPF); 

c. diploma de graduação ou documento com data da colação de grau em curso de nível superior. 

 

  No ato de entrega da documentação, o aluno selecionado assinará o Termo de Compromisso firmado com 

a Universidade Federal da Bahia.  

Poderá ser solicitado algum documento comprobatório que ficou ilegível ou incompreendido na inscrição. 

 

Caso algum candidato deixe de efetivar sua matrícula no período indicado no parágrafo anterior, e haja 

candidatos aprovados em lista de espera, a Comissão responsável pela seleção realizará chamadas 

subsequentes, entre os dias 06 a 10 de setembro de 2022, das 14h às 19h, até o preenchimento das vagas 

ociosas. 

 
  Os candidatos aprovados receberão através de e-mail (informado na inscrição) o boleto da primeira 

mensalidade que deverá ser apresentado devidamente quitado no ato da matrícula, para confirmação da 

mesma. 

 

 

Salvador, 04 de agosto de 2022. 

 
 



Prof.aDr.aIzabel Almeida Alves 
Coordenadora do Curso de Especialização em Farmacologia Aplicada à Prática Clínica 



 

 

 
 


