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Edital UFG/PRAE Nº 03/2020 de 04 de março de 2020

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O Saudavelmente  (Serviço  de  Saúde  Mental  para  os  Discentes  da  UFG)  da  Pró-Reitoria  de
Assuntos de Estudantis (PRAE), com sede no Prédio da PRAE, na  5ª  Avenida, s/n, Câmpus Colemar
Natal  e Silva, Setor Universitário,  na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, torna público que estarão
abertas as inscrições para o Curso de Extensão para Psicólogos - Saúde Mental Teoria e Prática. Mais
informações poderão ser obtidas pelo telefone (62) 3209-6243 ou pelo sítio saudavelmente.prae.ufg.br. 

O Curso será realizado no período de abril a dezembro de 2020, totalizando a carga horária de
280 horas, divididas em 102 horas-aula que serão ministradas às quintas-feiras, das 9h às 12h, e 170 horas
de atendimento (5 horas semanais). 

O Curso de Extensão para Psicólogos - Saúde Mental Teoria e Prática destina-se a psicólogos que
objetivem adquirir  conhecimento e  desenvolver  habilidades para atuação clínica em saúde mental.  O
Curso tem por finalidade atender à demanda de aprimoramento dos psicólogos para o desenvolvimento de
ações em saúde mental, conforme preconizado pelas políticas públicas de saúde.

2 - DA INSCRIÇÃO
2.1  As  inscrições  serão  realizadas  no  período de  05/03/2020 a  13/03/2020,  de  2ª  a  6ª  feira,  exceto
feriados, no horário de 10h às 16h, na secretaria do Saudavelmente.

2.2 No ato da inscrição, o candidato deverá entregar os seguintes documentos: 

a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada (Anexo1); 

b) Cópia do documento de identidade (RG com foto e impressão digital) e do CPF; 

c) Cópia do CRP;

d) Cópia do diploma (frente e verso) de graduação em psicologia reconhecido pelo MEC, ou

documento que comprove que o candidato colará grau no curso de graduação antes do início

deste Curso; 

f) Cópia do histórico escolar do curso de graduação; 

g) Curriculum vitae

2.3 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a instituição do

direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher o formulário de forma completa e

legível e/ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

3- DAS VAGAS
3.1. Serão oferecidas 06 vagas para psicólogos que queiram realizar atendimento individual e 4 vagas
para os que queiram realizar atendimento em grupo, totalizando 10 vagas.
 3.2. Para todos os candidatos os critérios e procedimentos de seleção serão os constantes deste Edital.

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
4.1. O  processo  de  seleção  ao  Curso  Saúde  Mental:  teoria  e  prática  será  desenvolvido  pela  equipe
profissional do Saudavelmente de acordo com o regulamento do Curso e com os procedimentos definidos
neste Edital. 
4.2. A seleção constará de: 
a) Avaliações do Curriculum vitae e do histórico escolar; 
b) Prova discursiva; e
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c) Entrevista

A análise do Curriculum Vitae e do histórico escolar terá efeito classificatório. Serão observadas
a produção científica e as atividades acadêmicas do candidato.

Na prova discursiva o candidato deverá dissertar sobre o tema proposto. 
4.3. As avaliações de que tratam as alíneas “a” do item 4.2 será classificatória e aquela referente à alínea
“b” e “c” serão eliminatórias. 
4.4. O processo seletivo ocorrerá no período compreendido entre 18/03/2020, obedecendo ao seguinte
cronograma: 
a) 05/03/2020 a 13/03/2020 - período de inscrições;
b) 18/03/2020 - prova discursiva e entrevista (início às 14h30 no Saudavelmente);
c) 23/03/2020 - divulgação do resultado final.

4.5. Não haverá segunda chamada ou repetição da prova discursiva.

4.6. O não comparecimento do(a) candidato(a) caracterizará desistência e resultará na sua eliminação do

processo seletivo.

4.7. Os candidatos não selecionados deverão providenciar a retirada de seus documentos na Secretaria do

curso, até 30 (trinta) dias após a divulgação dos resultados e,  findo este prazo, os documentos serão

enviados à reciclagem.

5. DA MATRÍCULA 

5.1. As  matrículas  serão  realizadas  no  período  de  24/03/2020  a  27/03/2020  na  Secretaria  do

Saudavelmente/PRAE. 

6. INÍCIO DAS AULAS

6.1. As aulas terão início no dia 03/04/2020.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

7.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas para este processo seletivo contidas

nos comunicados e neste edital; 

7.2. O/a candidato/a deverá manter atualizado o seu telefone, na Secretaria Saudavelmente,  enquanto

estiver participando do processo de seleção;

7.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Coordenação do Saudavelmente.

Goiânia, 04 de março de 2020.

Maisa Miralva da Silva
Pró-Reitora de Assuntos Educacionais
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Anexo 1

Ficha de Inscrição

Curso de Extensão para psicólogos - Saúde Mental: teoria e prática

 Inscrição nº___________ .

Informações Pessoais

Nome: ______________________________________________________________________ 

Endereço:

Rua/Avenida:_________________________________________Quadra______Lote:_________

Bairro:_________________________CEP:______________  Cidade:______________________

Estado:________Celular:____________________e-mail: ______________________________; 

Filiação:
Pai:__________________________________________________________________________Mãe:___
_____________________________________________________________________
Nascimento:_____/_____/__________ Sexo: F ( ) M ( ) Cidade:_______________________Estado:___
País ________ Nacionalidade:_________ Estado Civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) divorciado ( ) outros RG
no:_________________________UF:_____  Data  de  Emissão  :_____/_____/_____
CPF:__________________________ .
 
FORMAÇÃO - CURSO SUPERIOR
Instituição (Graduação):_________________________________________________________ Nome do
Curso_________________________________________________________________  Início:
_____/_____/_____ Término: _____/_____/_____ 

DECLARAÇÃO
Declaro que estou de acordo com as normas de seleção adotadas pelo Curso de Extensão para 
psicólogos - Saúde Mental: teoria e prática do Saudavelmente UFG. 
Em, _______ de _________________ de ________.

_____________________________________________________________________________ 
Assinatura do Candidato


