
 

 

 
 

MANUAL DO CANDIDATO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA E INTERVENÇÕES 

EM SAÚDE DA ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE 
PÚBLICA.   

PROCESSO SELETIVO VAGAS RESIDUAIS -2021 
 

ABERTURA 
 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana) comunica que se encontram abertas as 
inscrições para o preenchimento de 10 vagas residuais no curso de Pós-Graduação em Psicologia e 
Intervenções em Saúde (mestrado profissional). Poderão se inscrever profissionais graduados em 
Psicologia e demais profissionais da área de saúde e afins no período 25 de janeiro a 19 de fevereiro 
de 2021. Informações sobre requisitos para a inscrição poderão ser obtidas na Secretaria de Pós-
Graduação Pesquisa, Inovação e Extensão da referida Escola, local onde também poderão ser 
realizadas, por meio do e-mail: posgrad2@bahiana.edu.br e telefone de contato: (71) 98380-1882. 

 
 
 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 
 

• 25 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021 

 
LOCAL 

 

• Central de Inscrições On-line: https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado- 

profissional-em-psicologia-e-intervenes-em-sade/ 

• Envio de documentos: selecao.pos@bahiana.edu.br – Toda a documentação deve ser 

enviada até o dia 19/02/2021, às 19h. 

• Telefone de contato: (71) 98380-1882 

 
NÚMERO DE VAGAS 

 

• 10 vagas 

 

OBJETIVOS 
 

A missão atual do CPgPsi da EBMSP é preparar uma equipe multidisciplinar para a abordagem integral 
da saúde nos seus aspectos biopsicossociais. 
O Mestrado em Psicologia e Intervenções em Saúde objetiva formar profissionais da psicologia e de 
áreas correlatas para realizar pesquisas e processos de intervenção em clínica ampliada, ambulatorial 
e em contextos hospitalares. Nessa perspectiva, o curso propõe o desenvolvimento  de tecnologias 
de cuidado e contemplação dos temas emergentes em psicologia e saúde, interligando o 
conhecimento teórico-metodológico com a sua aplicabilidade nos campos de atuação e investindo, 
assim, no fortalecimento da psicologia da saúde. 
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PRÉ-REQUISITOS 
 

O curso de Pós-Graduação em Psicologia e Intervenções em Saúde, doravante denominado CPgPsi, 
requer, como pré-requisito, o Certificado de Conclusão, reconhecido pelo MEC, do curso de graduação 
em Psicologia ou em outras profissões da área de saúde e afins. 

 
 

INSCRIÇÃO 
 

As inscrições para o processo seletivo do CPgPsi, do ano de 2021, poderão ser feitas no período de  25 

de janeiro a 19 de fevereiro de 2021. Os candidatos deverão acessar o site: 
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e-intervenes-em- 
sade/, preencher o formulário, efetuar o pagamento (cartão ou boleto) e enviar a documentação 
descrita neste Manual para o e-mail: selecao.pos@bahiana.edu.br, incluindo o comprovante de 
pagamento, até as 19 horas dia 19/02/21. No dia 22/02/21, as homologações ou deferimentos, 
referentes à documentação enviada, serão publicados, no site http://pos.bahiana.edu.br/psicologia/ 
- (Item – Processo seletivo). 

 

Para efetivar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá apresentar os seguintes documentos: 
 

1.  Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a) (adquirida por  meio 
do endereço eletrônico do Programa: http://pos.bahiana.edu.br/psicologia/; (Item – Documentos): 

2. Comprovante de pagamento de inscrição adquirido por meio do endereço eletrônico impresso: 
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e- 
intervenes-em-sade/ ; 

3. Fotocópia de cédula de identidade ou carteira profissional ou passaporte (autenticada/o); 
4. Duas fotos 3x4 (recentes e em cores); 
5. Diploma de graduação autenticado; 
6. Currículo Lattes atualizado, acompanhado do barema do currículo (Anexo 1) preenchido. O 

currículo deverá incluir as cópias dos respectivos documentos comprobatórios. O(A) candidato(a) 
apresentará, nesse dia, os documentos originais para serem validados no ato da inscrição; 

7. Carta Memorial, em conformidade com as normas exigidas pelo CPgPsi; 
8. Anteprojeto de pesquisa, em conformidade com as normas exigidas pelo CPgPsi; 
9. Pagamento da taxa de inscrição de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), via cartão de crédito 

ou boleto a ser adquirido por meio do acesso ao site 
https://inscricoes.bahiana.edu.br/produto/217/mestrado-profissional-em-psicologia-e- 
intervenes-em-sade/. 

 

Obs.: ENVIAR    PARA    selecao.pos@bahiana.edu.br,  NO   ATO DA INSCRIÇÃO, TODA A 
DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA NESTE MANUAL ATÉ ÀS 19H DO DIA 19/02/21. 

 

 

PROCESSO SELETIVO 
 

O processo seletivo se realizará no período de 24/02/21 a 03/03/21, na modalidade telepresencial, vide 
calendário apresentado neste Manual. Os candidatos serão convocados para a realização das etapas 
classificatórias. Serão considerados aprovados na primeira etapa apenas os candidatos que, na 
classificação (em ordem crescente), alcançarem média para ocupar uma das vagas oferecidas. 
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ETAPA I (ELIMINATÓRIA) 
 

Essa etapa envolve quatro itens de avaliação: 
1. Análise de Currículo Lattes a partir do barema (Anexo 1) a ser entregue, preenchido pelo(a) 

candidato(a), com os comprovantes e documentos originais, no ato da inscrição. 
2. Análise de Carta Memorial, segundo o barema de avaliação. 
3. Análise de anteprojeto, segundo o barema de avaliação. 

 

Para ser considerado aprovado para a segunda etapa, o(a) candidato(a) deve alcançar o mínimo de 60% 
da pontuação total da avaliação construída, segundo os pesos a seguir: 

 

1. Carta Memorial – 2 pontos. 

2. Currículo Lattes – 3 pontos. 

3. Anteprojeto – 5 pontos. 
 

 
ETAPA II – CLASSIFICATÓRIAS 

 

1. Entrevista – contexto em que o(a) candidato(a) deverá discutir com os professores avaliadores o 
seu projeto, articulado à sua história pessoal e profissional. A análise das entrevistas se realizará 
a partir do barema de avaliação da entrevista anexo. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

Classificação do(a) candidato(a): 
 
 

O processo seletivo para os CPgPsi usará o critério de notas brutas. Nesse critério, a nota é obtida 
somando-se o total de pontos obtidos em cada fase multiplicado pelos respectivos pesos. A somatória 
total, assim obtida, confere o número de pontos do(a) candidato(a). A classificação final será apresentada 
em ordem decrescente, ou seja, o(a) candidato(a) com maior número de pontos será o primeiro 
colocado, sendo seguido daqueles com número de pontos inferior, sucessivamente. Para aprovação final 
na primeira etapa, a média será no mínimo 6,0. 
Os pontos obtidos na primeira fase serão utilizados para selecionar o(a) candidato(a) para as etapas 
classificatórias. O resultado final será apresentado sob a forma de pontos obtidos pelos candidatos, 
sendo facultado o acesso às notas parciais, dos itens Currículo Lattes e Anteprojeto; as demais notas 
(ficha confidencial de avaliação e entrevista) não serão disponibilizadas para o(a) candidato(a). 

 
CURRÍCULO 

 

O(A) candidato(a) deverá apresentar, no momento da inscrição: 
 

1. Barema (Anexo 1) do Currículo Lattes preenchido (contendo o link do Lattes, com o currículo 

atualizado nos últimos 60 dias). 

2. Cópia de documentação comprobatória das informações fornecidas, de acordo com o barema. 
3.  Os documentos referidos deverão ser digitalizados, esta enviados por via eletrônica para o e- 

mail: selecao.pos@bahiana.edu.br. Toda a documentação deve ser ordenada de acordo com 
apresentação dos itens do barema. 
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ANTEPROJETO DE PESQUISA 
 

O(A) candidato(a) deverá apresentar, no momento da inscrição, um anteprojeto1de pesquisa indicativo 
da intenção da investigação que pretende desenvolver como substrato para o seu mestrado profissional. 
Esse anteprojeto deverá ser estruturado conforme as seguintes regras: 

1. Número máximo total de 3000 palavras. 
2. Título do projeto e nome do(a) candidato(a). 
3. Introdução: situação atual do problema em nível internacional, nacional e local, justificando 

a importância do objetivo do estudo. 
4. Racional teórico: revisão crítica das principais investigações que dão embasamento e 

importância científica ao assunto, com destaque para os pontos em que o conhecimento é 
vulnerável ou inexiste e necessita de complementação (número máximo de 1500 palavras). 

5. Objetivos: descrever o objetivo geral da pesquisa que deseja realizar, da intervenção que 
pretende fazer e/ou do produto/processo de trabalho que pensa em desenvolver no processo 
do mestrado. 

6.  Metodologia do estudo: deverá descrever, de forma objetiva, a maneira e os processos 
que considera imprescindíveis, para alcançar os objetivos do estudo. 

7. Referências – Modelo de formatação American Psychological Association (APA), que poderá ser 
encontrado nos links: 
http://biblioteca.fecap.br/wp-content/uploads/2012/08/Manual-APA-2.ed_3.pdf e 
https://portal.uab.pt/dsd/wp-content/uploads/sites/19/2018/04/norma_apa_6ed.pdf 

 

 

CARTA MEMORIAL 
 

A Carta Memorial deverá ser elaborada de forma discursiva, até 2500, escrita em letra Arial de tamanho 
12, com espaço 1,5. Seu conteúdo deverá: 

I – destacar a sua experiência profissional e/ou acadêmica, contendo as atividades que considera 
importantes na construção de sua identidade profissional atual; 
II – conter a descrição narrativa e a análise da trajetória profissional, processos de atualização e 
a sua relação com o anteprojeto apresentado e com a linha de pesquisa indicada; 
III –  discorrer sobre as perspectivas e contribuições do trabalho proposto para 
o desenvolvimento da sua expertise profissional e do seu ambiente profissional. 

 
ENTREVISTA 

 

1. A entrevista será configurada como aberta, realizada telepresencialmente por duas docentes do 
curso, que discutirão com o(a) candidato(a) aspectos do conteúdo da Carta Memorial, do Currículo 
Lattes e do anteprojeto apresentado. Tem duração máxima de 40 minutos. Esta etapa será realizada 
via link da plataforma Zoom que será enviado por e-mail. As orientações para o  
 

1 
Caso o(a) candidato(a) não esteja vinculado(a) a um projeto de pesquisa docente, seu anteprojeto deve contemplar a 

organização das suas ideias sobre o desenvolvimento de uma investigação, de um produto técnico (aplicativo, cartilha, 
seminário, oficina, produção de livro) ou de processo de intervenção. 
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acesso ao link da entrevista estarão contidas no site da instituição 
(http://pos.bahiana.edu.br/psicologia/), no dia 25/02/21. 

 
 

DIVULGAÇÃO RESULTADOS 
 

Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico do programa: 
http://pos.bahiana.edu.br/psicologia/, no dia 01/03/21. Os eventuais recursos dos resultados do 
processo seletivo deverão ser encaminhados pelos candidatos ao colegiado do CPgPsi, por meio do e-
mail:  selecao.pos@bahiana.edu.br,  até  48  horas  após  a  divulgação,   conforme  modelo  disponível     
no     endereço     eletrônico     do      programa: http://pos.bahiana.edu.br/psicologia/ (Item – Processo 
Seletivo). 

 

 
LINHA DE PESQUISA E ORIENTADORES 

 

Linha I: Psicologia e intervenções em contextos hospitalares 
 

Orientadores E-mail 

Maria Constança Velloso Cajado constanca.psi@bahiana.edu.br 

Martha Moreira Cavalcante Castro marthamccastro@gmail.com 

Mônica Ramos Daltro monicadaltro@bahiana.edu.br 

Suzane Bandeira de Magalhães suzanemagalhaes@bahiana.edu.br 

 
Linha II: Práticas de cuidado e processos de intervenção em clínica ampliada 

 

Orientadores E-mail 

Ana Verena Galvão Figueiredo verenagalvao@hotmail.com 

Anna Amélia de Faria annafaria@bahiana.edu.br 
Isabella Regina Gomes de Queiroz isabellaqueiroz@bahiana.edu.br 

Leda Lessa Andrade Filha ledalessa@bahiana.edu.br 

Marilda Castelar marildacastelar@bahiana.edu.br 

Milena Silva Lisboa milenalisboa@bahiana.edu.br 

Milena Pereira Pondé milenaponde@bahiana.edu.br 

Mônica Ramos Daltro monicadaltro@bahiana.edu.br 

Nara Cortes Andrade naraandrade@bahiana.edu.br 

 

MATRÍCULA 
 

DATA:  04/03/2021.  
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HORÁRIO DAS AULAS 
 

As aulas ocorrem,  semanalmente,  às   sextas-feiras  (manhã e tarde)  e, eventualmente, aos sábados. 
Excepcionalmente, poderá ocorrer alguma atividade em outros horários. 

 
 

INVESTIMENTO 

 

Mestrado – 30 parcelas de R$ 1.440,00 ou 24  parcelas  de  R$1.800,00  ou  18  de  R$2.400,00  
(Total=R$ 43.200,00). 

Observação: ex-alunos ou pagamento à vista do valor integral do curso – 10% de desconto. 

PROVA DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

A avaliação de proficiência em língua estrangeira será realizada durante o 1º ano do curso. 
 
 

CALENDÁRIO 
 

Inscrições: de 25/01/21 a 19/02/21 

Homologação: 22/02/2021 

Entrevistas: 26/02/2021 

Homologação e publicação do resultado final: até 01/03/2021 

Recursos finais: 02/03/2021 

Publicação do resultado de recursos: 03/03/2021 

Matrícula: 04/03/2021. 

Início das aulas:  05 /03/2021 



 

 

Anexo 1 – Barema de Avaliação de Currículo Lattes 
 

AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO LATTES 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 

Para avaliação e contagem dos pontos: 
1. Identifique experiências que tenha como comprovar. 
2. Insira, na terceira coluna, o número de experiências multiplicado pelo Valor Atribuído (VA) 
3. Faça uma análise de importância. Priorize as mais atuais, pois você não poderá ultrapassar a 

pontuação máxima. 
ATIVIDADE VA  

 

SEUS 
PONTOS 

CATEGORIA 
ATIVIDADES 
ACADÊMICAS 

PONTUAÇÃO 
por unidade 

MÁXIMA = 15 

Estágio curricular e extracurricular na área da linha de pesquisa escolhida 5  

Estágio curricular e extracurricular fora da área da linha de pesquisa escolhida 2  

Programa de Iniciação Científica (PIBIC) ou similar 5  

Programa de monitoria 3  

Programa de extensão 3  

Programa de Educação Tutorial (PET) 3  

CATEGORIA 
ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

PONTUAÇÃO 
Por unidade 

MÁXIMA = 15 

SEUS 
PONTOS 

Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado/Doutorado) 6  

Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização com mais de 360h) 3  

Título de Especialista (Emitido por Conselho Profissional) 5  

Residência completa 2  

Curso de formação (mais de 200h) 3  

Cursos de aperfeiçoamento (a partir de 20h – últimos 5 anos) 1  

Participação em eventos científicos 2  

Participação em eventos de formação 1  

Supervisão Clínica 2  

CATEGORIA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA E 
TÉCNICA 

PONTUAÇÃO 
por unidade 

MÁXIMA = 10 

SEUS 
PONTOS 

Apresentação em evento científico 3  

Apresentação em evento não científico de formação profissional 2  

Publicação de artigo em periódico científico indexado (plataformas, como SCIELO, LILACS, 
PEPSICO, MEDLINE/JCR) 

5 
 

Publicação de artigo em periódico não indexado 3  

Publicação de livro técnico científico 5  

Publicação de capítulo de livro científico 2  

Publicação de livro ou capítulo de livro não técnico 1  

Produção técnica (elaboração de cartilhas, vídeos informativos, supervisão clínica, curso 
de curta duração etc.) 

2 
 

Registro de patente 6  

Organização de eventos técnico-científicos 2  

Organização de eventos não científicos 1  

CATEGORIA 
ATIVIDADES 
PROFISSIONAIS 

PONTUAÇÃO 
Por unidade 

MÁXIMA = 60 

SEUS 
PONTOS 

Experiência profissional na área da linha de pesquisa (0 a 2 anos) * 15  

Experiência profissional na área da linha de pesquisa (de 2 anos e 1 mês a 5 anos) * 20  

Experiência profissional na área da linha de pesquisa (mais de 5 anos) * 30  

Experiência profissional fora da área da linha de pesquisa 15  

Aprovação em concurso ou seleção pública 15  

Participação em sociedade profissional ou científica 10  

Desenvolvimento de atividade de gestão ligada à linha de pesquisa 30  

Desenvolvimento de atividade de gestão fora da linha de pesquisa 20  

Desenvolvimento de atividades empreendedoras, comunitárias, voluntárias 15  

Docência em IES (graduação/pós-graduação) 30  

Preceptoria, tutoria, supervisão ou similar (graduação/pós-graduação) 20  

Orientação de trabalho de conclusão de cursos 2  

*Em caso de necessidade de comprovação de prática clínica, apresentar carta de declaração de profissional supervisor ou xerox do 

alvará de funcionamento, ou comprovantes de ISS – Imposto sobre Serviço. 

PONTUAÇÃO TOTAL 100/10 = total  



 

 

Anexo 2 – Barema de Avaliação de Entrevista 
 

 

BAREMA AVALIAÇÃO ENTREVISTA 

Item Avaliador 1 Avaliador 2 Média 

Capacidade de comunicação e expressão 
de ideias. 

   

Justificativa do interesse pelo curso.    

Capacidade de argumentação sobre a 
proposta de estudo. 

   

Capacidade de argumentação sobre a 
importância e impacto do projeto para o 
campo de prática. 

   

Disponibilidade para cursar a pós- 
graduação. 

   

TOTAL DE PONTOS 
   



 

 

Anexo 3 – Barema para avaliação de Anteprojeto 
 

 

 
 

BAREMA PARA AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO 

ITEM ANALISADO CLASSIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

ATRIBUÍDA 

Apresentação geral do conteúdo (forma, ortografia, adequação 

de linguagem). 

[ 

[ 
[ 

] Ótimo 

] Bom 
] Regular 

2,0 

1,0 
0,5 

 

 [ ] Ótimo 1,0  
Justificativa (sentido social e científico / relevância social). [ ] Bom 0,75 

 [ ] Regular 0,50 
 [ ] Ótimo 1,5  
Aderência e adequação às linhas de pesquisa do Programa. [ ] Bom 1,0 

 [ ] Regular 0,5 

Objetivos 
[ 
[ 

] Ótimo 
] Bom 

1,5 
0,5 

 

 [ ] Regular 0,25 

Exequibilidade metodológica (percurso como a 

investigação/intervenção pretende se realizar). 

[ 

[ 
[ 

] Ótimo 

] Bom 
] Regular 

1,0 

0,75 
0,5 

 

 [ ] Ótimo 1,0  
Exequibilidade temporal da proposta. [ ] Bom 0,75 

 [ ] Regular 0,5 

Aplicabilidade prática do produto consequente do mestrado 

(resultados esperados do projeto). 

[ 
[ 
[ 

] Ótimo 
] Bom 
] Regular 

1,0 
0,75 
0,50 

 

Referências (cientificidade, atualidade, adequação ao objetivo, 

origem da coleta de informações). 

[ 

[ 
[ 

] Ótimo 

] Bom 
] Regular 

1,0 

0,75 
0,50 

 

PONTUAÇÃO TOTAL    

    

Pontuação máxima 10 

Pontuação mínima 3,25 

  



 

 

Anexo 4 – Barema Carta Memorial 

 

BAREMA CARTA MEMORIAL 

CRITÉRIOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
VALOR 

Clareza, coerência narrativa e objetividade. 1,5  

Capacidade argumentativa e de articulação de ideias. 1,5  

Relevância do mestrado para a atuação profissional. 2,0  

Articulação entre a trajetória percorrida pelo(a) candidato(a) e o projeto proposto. 2,5  

Domínio e atualização do(a) candidato(a) com relação a sua prática de estudo 
pretendida. 

2,5 
 

TOTAL   

 


