
  

FAMAR 
FUNDAÇÃO DE APOIO A FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

Av. Monte Carmelo, 785-A – Bairro Fragata C – CEP 17.519-030 – Marília-SP 

CNPJ (MF) 09.161.265/0001-46 

 

PROCESSO SELETIVO PARA O ALUNO ESPECIAL DO CURSO DE  

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOTERAPIAS DE ORIENTAÇÃO PSICANALÍTICA 

EDITAL n.º 01/2016 

 

O Diretor Geral da Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília torna público que 

no período de 20 a 25 de janeiro de 2016 estarão abertas as inscrições para aluno 

especial do Curso de Especialização em Psicoterapias de Orientação Psicanalítica, em 
Marília, na secretaria do curso. 

Curso de especialização reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, parecer nº 
78/2008.  

 

I. DO CALENDÁRIO  

 

DATA EVENTO LOCAL 

20/01/16 a 25/01/2016 Inscrições para aluno especial 

Secretaria do curso no Núcleo de 
Desenvolvimento de Pessoal e 
Institucional - NDPI 

 

30/01/2015 
Realização das entrevistas e 
análise de Curriculum Vitae 

Núcleo de Desenvolvimento de 
Pessoal e Institucional 

01/02/2016 
Divulgação do resultado final e 
convocação para matrícula 

Site: 
https://sites.google.com/site/psicot
erapiasfamema/home 

 

03 a 05/02/16 Matrícula  Núcleo de Desenvolvimento de 
Pessoal e Institucional - NDPI 

Unidade de Educação 04/03/16 Início do Curso 

 

https://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home
https://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home


  

II. DAS VAGAS 

Serão oferecidas 04 vagas como aluno especial para estudantes que estejam matriculados 
no 5. ano de psicologia no ano de 2016. 

 

III. DO CURSO 

O curso será realizado na Unidade de Educação da Famema às 6ª feiras, das 15:00 às 
20:00 horas e aos sábados, das 8:30 às 12:45 e 14:00 às 17:30 horas, totalizando uma 
carga horária de 685 horas. O valor do curso será de 25 parcelas mensais de R$ 730,00 
(setecentos e trinta reais).  

 

IV. DAS INSCRIÇÕES 

Recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), através de 

depósito bancário em favor da FAMAR, Banco do Brasil - Agência 3852 – 0 - C/C 3259-X.  

O candidato deverá dirigir-se a secretaria do curso – Av. Monte Carmelo, 800, sala 6 B, 
Bairro Fragata no Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal e Institucional, para efetuar sua 
inscrição de posse do comprovante de depósito bancário, 2 (duas) cópias do  curriculum 
vitae documentado, e que conste a matrícula no 5. ano de Psicologia em 2016. A ficha de 
inscrição poderá ser retirada no local ou pelo site 
http://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home 

Horário de inscrições: de segunda à sexta-feira - das 09 às 12 horas e das 14 às 16 horas.  

As inscrições poderão ser realizadas por procuração mediante mandato acompanhado de 
cópia do documento de identidade do candidato autenticado e apresentação da identidade 
do procurador. Também serão aceitas inscrições por correio via sedex. 

As inscrições efetuadas por correio deverão ser encaminhadas com a ficha de inscrição 
devidamente preenchida e assinada juntamente com o original do depósito bancário. A 
ficha de inscrição encontra-se disponível no site: 
http://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home. O endereço para envio da 
documentação/inscrição: Secretaria do Núcleo de Desenvolvimento de Pessoal e 
Institucional – Av. Monte Carmelo n.º 800, sala 6 B,  – Bairro Fragata – CEP 17.519-030 – 
Marília – São Paulo. 

Somente serão aceitas as inscrições e documentações postadas via sedex até a data limite 
de 25 de janeiro de 2016. 

 

http://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home
http://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home


  

V. DA SELEÇÃO  

Todos os candidatos serão submetidos a uma entrevista individual e análise de Curriculum 
Vitae. Os candidatos serão informados do horário da entrevista até o dia 27 de janeiro de 
2016, através de e-mail ou telefone. As entrevistas acontecerão no dia 30 de janeiro de 
2016, das 9:00 às 17:00 horas. Cada entrevista terá a duração de vinte minutos. 

A análise de currículo será de acordo com os critérios em anexo. 

 

VI. DO RESULTADO 

O resultado final será divulgado, de acordo com o calendário previsto, no site 

https://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home .  

 

VII. CONVOCAÇÃO E MATRÍCULA 

 

1.  Os candidatos deverão comparecer para a matrícula no Núcleo de Desenvolvimento 
Pessoal e Institucional, das 09:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 horas, no período 
especificado no calendário deste Edital. 

 

2.  Para efetuar a matrícula como aluno especial o candidato deverá apresentar cópia 
autenticada dos documentos abaixo relacionados, ou apresentar no ato da matrícula as 
cópias com os respectivos originais para efeito de comprovação: 

-  Declaração de matrícula no 5. ano de Psicologia em 2016. 

-  Cartão de Identificação do Contribuinte CPF e Cédula de identidade RG. 

-  2 fotos 3X4 recentes. 

 

3. Será aceita matrícula por procuração mediante mandato acompanhado de cópia do 
documento de identidade do candidato autenticado e apresentação da identidade do 
procurador. Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato, que ficará retida.  

 

4. Com a não efetivação da matrícula até o dia 05 de fevereiro de 2016 às 16:00 horas, o 
candidato terá exaurido seus direitos decorrentes deste processo seletivo. 

 

 

https://sites.google.com/site/psicoterapiasfamema/home


  

VIII. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. A inscrição importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita 
das condições da seleção, tais como se acham estabelecidas no presente Edital. 

2.  A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidade de documentos, mesmo que verificada 
posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com 
todas as decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil e 
criminal, sem que haja devolução do valor desembolsado com a taxa de inscrição. 

3. O candidato ou o seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na ficha 
de inscrição, respondendo por eventuais erros no preenchimento. 

4. Não será efetivada a inscrição encaminhada por fac-símile, e-mail e condicionais. 

5. Os itens do Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância 
que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado. 

6.  Em decorrência do método de ensino e aprendizagem do curso em pequeno grupo o 
mesmo só será realizado se houver um mínimo de dez matrículas. 

7. Não serão aceitos pedidos de vista de prova em qualquer etapa do exame de seleção. 
 
8. Os candidatos não aprovados poderão retirar seus documentos na secretaria do curso, 
nos meses de março e abril de 2016. Após este período os documentos serão descartados. 
 

9. Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do curso.  

10. Em caso da não realização do curso a taxa de inscrição será devolvida. 

 

Marília, 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Drª Magali Ap. A. Moraes        Drº Spencer Luiz M. Payão         Drº Everton Sandoval Giglio 

    Coordenadora do Curso                     Diretor de Pós-Graduação                           Diretor da Famar 


