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 EDITAL – A CLÍNICA PSICANALÍTICA COM CRIANÇAS E  

ADOLESCENTES NAS INSTITUIÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA – 2023 

 

 

Prezado(a) Candidato(a): 

 

Seja bem-vindo ao Processo Seletivo. 

 

AS INSCRIÇÕES SERÃO REALIZADAS ATÉ O DIA  05/02/2023. 

 

DA SELEÇÃO: 

 

Estão sendo oferecidas 5 vagas. A avaliação será feita por meio de entrevista.  

 

As entrevistas ocorrerão presencialmente no dia 06/02/2023 das 9h às 12h. Agenda-

mento diretamente com a Coordenação do curso, enviar Carta de interesse para: 

acdias@pucsp.br e mdesilva@pucsp.br. 

 

 

Novas entrevistas poderão ocorrer em dias e horários a combinar, com o intui-

to de aproveitar os descontos concedidos para matrículas realizadas até 

31/01/2023.  

Agendamento diretamente com a Coordenação do curso, enviar Carta de inte-

resse para: acdias@pucsp.br e mdesilva@pucsp.br. 

 

  

O curso é dirigido a Psicólogos graduados com CRP, que tenham participado previa-

mente do Aprimoramento “Psicanálise e saúde mental: intervenções institucionais na 

clínica psicanalítica com crianças”.   

 

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

outras datas de seleção. 

 

 

DO RESULTADO E MATRÍCULAS: 

 

O resultado será divulgado dia 08/02/2023 por e-mail com as orientações aos aprova-

dos, as matrículas ocorrerão no período de 10/02/2023 a 17/02/2023.  
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A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA MATRÍCULA (deve ser anexada no 

Portal de Inscrições):  

- Cópia do RG e CPF;  

- Cópia autenticada do Diploma de graduação; 

- Cópia do CRP (No caso de alunos recém-formados estes poderão apresentar declara-

ção de conclusão do curso.) 

- 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, 10 de janeiro de 2023. 
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