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 EDITAL – ATENDIMENTO EM GRUPO DE CRIANÇAS COM IMPASSES 

NO LAÇO SOCIAL: LINGUAGEM E SUJEITO - 2023 

 

Prezado(a) Candidato(a): 

 

Seja bem-vindo ao Processo Seletivo do curso de Aprimoramento Atendimento em 

grupo de crianças com impasses no laço social: linguagem e sujeito da PUC-SP, de 

2023. 

 

 

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS ATÉ O DIA 13/02/2023. 

 

 

DA SELEÇÃO: 

 

Estão sendo oferecidas 10 vagas, sendo 08 vagas para profissionais da área de saúde 

e afins, e 02 vagas para o Módulo complementar de Atendimento Clínico – exclusivo 

para Fonoaudiólogos.  

 

A avaliação será feita por meio de entrevista e análise de Currículo.  

 

As entrevistas ocorrerão online e serão marcadas individualmente pela coordenação, 

após análise do currículo.   

 

Agendamento e informações diretamente com a Coordenação do curso, enviar Currí-

culo Atualizado para proj.entrelacos@gmail.com  

 

A PUC-SP reserva-se o direito de aumentar o número de vagas de entrevistas e abrir 

outras datas de seleção. 

 

 

A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA SELEÇÃO:  

- Currículo Atualizado 

  

 

DO RESULTADO E MATRÍCULAS: 

 

O resultado será divulgado até o dia 16/02/2023 por e-mail, com as orientações aos 

aprovados. As matrículas ocorrerão até 24/02/2023.  
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 A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA:  

- Cópia do RG e CPF;  

- Cópia autenticada do Diploma de graduação; 

- Registro nos conselhos profissionais; 

-  1 foto 3X4 atual e original; 

- Comprovante de endereço com CEP. 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: 

 

O candidato deverá entrar em contato com o Departamento de Seleção, pelo e-mail 

incricaosaecontinuada@pucsp.br para obter atendimento adequado. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

Declaro que: 

 

a) ao prosseguir com a minha inscrição, estou ciente das presentes instruções e aceito 

as condições do Processo Seletivo, tais como se acham no presente informativo e nas 

informações (datas de seleção; relação dos documentos necessária para a participação 

na seleção; horários, dias da semana, local, perfil do curso e período de matrículas) 

disponíveis no site EDUCAÇÃO CONTINUADA - PUC-SP. 

 

b) se houver inexatidão de informações por mim prestadas e/ou irregularidade de do-

cumentos, mesmo que verificado posteriormente, a minha inscrição será anulada e a 

minha aprovação revogada, com todas as decorrências, sem prejuízo das demais medi-

das de ordem administrativa, civil e/ou criminal; 

 

c) nos casos omissos nestas disposições gerais, aguardarei pronunciamento final da 

EDUCAÇÃO CONTINUADA e da DERDIC, ambas pertencentes à PUC-SP; 

 

d) estou ciente de que a realização do curso só acontecerá se houver um número míni-

mo de matriculados. 

 

 

São Paulo, 21 de dezembro de 2022. 
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