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Edital – Psicanálise e Saúde Mental: Intervenções Institucionais na Clínica 

Psicanalítica com Crianças 
 

Prezado(a) Candidato(a): 
 
Seja bem-vindo ao Processo Seletivo do curso de Aprimoramento Psicanálise e 
Saúde Mental: Intervenções Institucionais na Clínica Psicanalítica com Crianças, 
da PUC-SP de 2020. 
 
 

As inscrições devem ser feitas até o dia 09/02/2020 
 
 
DA SELEÇÃO: 
 
Serão oferecidas 12 (doze) vagas. A avaliação será feita por meio de entrevista e prova 
escrita. 
 
A seleção ocorrerá no dia 10/02/2020, às 10h00, na DERDIC – Divisão de Educação 
e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação, da PUC-SP, que fica na Rua Estado de 
Israel, 1056 - Vila Clementino - São Paulo – SP. 

 
O curso é dirigido à Psicólogos graduados com CRP. 

 
 

 
DOS DOCUMENTOS: 

 
No dia da entrevista, o candidato deverá comparecer munido de documento de 
identidade original com foto, cópia do diploma de graduação, cópia do CRP, currículo e 
carta de interesse no curso. 
 
 

 

DO RESULTADO E MATRÍCULAS: 
 

O resultado será informado por e-mail em 11/02/2020 com as devidas 
orientações para matrícula, que ocorrerão de 12 à 13/02/2020.  
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PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS: 
 
O candidato portador de necessidades especiais deverá entrar em contato com o 
Atendimento da COGEAE, pelo e-mail inscricaocogeae@pucsp.br especificando suas 
necessidades 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, horário e dias da semana, local, perfil do curso e período de matrículas) 
disponíveis no site da COGEAE - PUC-SP; 
 
b) se houver inexatidão de informações por mim prestadas e/ou irregularidade de 
documentos, mesmo que verificado posteriormente, a minha inscrição será anulada e a 
minha aprovação revogada, com todas as decorrências, sem prejuízo das demais 
medidas de ordem administrativa, civil e/ou criminal; 

 
c) nos casos omissos nestas disposições gerais, aguardarei pronunciamento final da 
Cogeae e da Derdic, ambas pertencentes à PUC-SP; 
 
d) estou ciente de que a realização do curso está condicionada à efetivação de um 
número mínimo de matrículas; 
 
 
 
 
 
São Paulo, 04 de fevereiro de 2020. 
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