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EDITAL/UEPB/CCBS/DP/02/2018
PROCESSO SELETIVO PARA A SEGUNDA TURMA DO
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

O Departamento de Psicologia, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) da
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus I, no uso de suas atribuições, através
de convênio firmado com a Prefeitura de Pocinhos-PB, e de acordo com as Resoluções
CNE/CES/01/2007,
UEPB/CONSUNI/05/2004,
UEPB/CONSEPE/003/2010,
UEPB/CONSEPE/0169/2017, UEPB/CONSUNI/029a/2009, torna público o presente
Edital que estabelece as normas do Processo Seletivo destinado à formação da Turma
02 do Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial.
1. DO CURSO
O Curso de Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial, com carga horária
de 360 (trezentos e sessenta) horas, tem por objetivo capacitar profissionais de nível
superior da Rede de Apoio Psicossocial (RAPS), bem como profissionais da área da
educação e da assistência social do município de Pocinhos, a fim de melhorar as ações
em saúde do referido município, tendo em vista aprimorar o acompanhamento de
pessoas em sofrimento psíquico.
2. DAS VAGAS E REQUISITOS
2.1. Número De Vagas: 40 vagas
2.2. Requisitos: O curso destina-se aos profissionais com curso superior, servidores
públicos, que atuam na área da saúde (SAMU, NASF, CEO, CAPS, CREAS, CRAS, Hospital
e Maternidade), da educação e da assistência social, vinculados à Prefeitura do
Município de Pocinhos.

3. DO CRONOGRAMA
3.1. O Cronograma do Processo Seletivo de que trata o presente Edital compreenderá,
essencialmente, as seguintes etapas e períodos:
ETAPA

DATA

Inscrição

12 a 17/07/2018

Homologação das inscrições

18/07/2018

Interposição de recurso à homologação das inscrições

19 a 20/07/2018

Resultado da apreciação dos recursos interpostos à Homologação das
inscrições

23/07/2018

Processo seletivo (Análise de Currículo)

24 e 25/07/2018

Resultado Final

26/07/2018

Interposição de recurso ao Resultado Final

27/07/2018

Resultado da apreciação dos recursos interpostos ao Resultado Final

30/07/2018

Período de Matricula

31/07 a 01/08/2018

Inicio das Aulas

03/08//2018

3.2. O Cronograma supracitado poderá́ sofrer alterações, motivadas por razões de
ordem institucional ou legal.
3.3. Caso ocorram, as alterações no Cronograma deverão ser publicadas, no quadro de
avisos da Secretaria do Departamento de Psicologia do CCBS e na página eletrônica da
UEPB (http://www.uepb.edu.br), através de retificações, termos aditivos ou
comunicados complementares ao presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições serão realizadas na secretaria do Departamento de Psicologia, Centro
de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS, Campus I da UEPB, Avenida das Baraúnas,
bairro Universitário, Campina Grande – PB, telefone (83) 3315-3473, das 8 às 12h.
4.2. No ato da inscrição, o candidato ou seu procurador legalmente constituído, deverá
entregar os seguintes documentos:
4.2.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo);
4.2.2. Uma foto recente, tamanho 3 x 4;
4.2.3. Cópias de Documento de Identidade e CPF;
4.2.4 Cópia do diploma ou certidão de conclusão de curso superior;

4.2.5. Carta de encaminhamento do Gestor local;
4.2.6. Documento que comprove ser servidor do município de Pocinhos;
4.2.7. Cópia do Currículo Lattes.
4.3. Os documentos deverão estar devidamente encadernados, na seguinte ordem: a)
ficha de inscrição com fotografia, b) cópias do documento de identidade e CPF, c) cópia
do diploma ou certidão de conclusão de curso superior, d) cópia da carta de
encaminhamento do gestor local, e) documento comprobatório de que é servidor do
município de Pocinhos, f) Cópia do Currículo Lattes.
4.4. Não serão admitidas inscrições condicionais, bem como entrega de documentos
comprobatórios após o ato da inscrição.
4.5. A relação das inscrições homologadas será publicada no quadro de avisos do
Departamento
de
Psicologia
e
na
página
eletrônica
da
UEPB
(http://www.uepb.edu.br).
4.6. O recurso à não homologação de inscrições deverá ser interposto, pelo interessado
ou procurador legalmente constituído, junto ao Departamento de Psicologia, CCBS,
Campus I da UEPB, Avenida das Baraúnas, bairro Universitário, Campina Grande – PB,
no horário das 8 às 12h.
4.7. O resultado da apreciação dos recursos interpostos à não homologação de
inscrições será divulgado, no quadro de avisos do Departamento de Psicologia e na
página eletrônica da UEPB (http://www.uepb.edu.br).
4.8. A relação de aprovados e classificados (Resultado final) será publicada no quadro
de avisos do Departamento de Psicologia e na página eletrônica da UEPB
(http://www.uepb.edu.br).
4.9. A interposição de recurso ao resultado final deverá ser feita, pelo interessado ou
procurador legalmente constituído, junto ao junto ao Departamento de Psicologia,
CCBS, Campus I da UEPB, Avenida das Baraúnas, bairro Universitário, Campina Grande
– PB, no horário das 8 às 12h.

5. DA SELEÇÃO
5.1 – O processo seletivo será realizado por comissão de 04 professores (sendo um
suplente) do corpo docente do curso de Psicologia.

5.2 – O processo seletivo constará das seguintes etapas, sendo a primeira (5.2.1) de
caráter eliminatório e a segunda (5.2.2) de caráter classificatório:
5.2.1. Apresentar Carta de encaminhamento do Gestor local e comprovar ser servidor
do município de Pocinhos;
5.2.2. Análise de currículo.

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 A inscrição, a matrícula e a realização do curso serão gratuitas.
6.2 A matrícula dos candidatos classificados será efetuada no horário das 8 às 12h, no
Departamento de Psicologia, CCBS, Campus I da UEPB, Avenida das Baraúnas, bairro
Universitário, Campina Grande – PB.
6.3 O candidato classificado que não efetivar a matrícula, no período estabelecido
neste edital (3.1), salvo em outra data, no caso de retificações e termos aditivos, será
considerado desistente, cabendo à coordenação do curso convocar o próximo
candidato aprovado, de acordo com a ordem de classificação.
6.4. As aulas do curso serão realizadas quinzenalmente, aos sábados, das 8 às 12h e
das 13h às 17h. Em caso de feriados ou ajustes de datas, poderá ocorrer,
eventualmente, aula na sexta-feira à tarde, das 13h as 17h.
6.5. Esclarecimentos complementares poderão ser obtidos no Departamento de
Departamento de Psicologia, CCBS, Campus I da UEPB, Avenida das Baraúnas, bairro
Universitário, Campina Grande – PB. Telefone (83) 3315 3473.
6.6. Os candidatos deverão ficar atentos à publicação, no quadro de avisos do
Departamento
de
Psicologia
e
na
página
eletrônica
da
UEPB
(http://www.uepb.edu.br), para eventuais retificações, termos aditivos e comunicados
complementares ao presente edital.
6.7 – Casos omissos serão resolvidos pela comissão de seleção do processo seletivo.

Campina Grande, 6 de julho de 2018.

ANEXO I

Foto 3X4
FICHA DE INSCRIÇÃO

1. DADOS PESSOAIS
Nome Completo ______________________________________________________
Estado civil ______________________________ Data de nascimento ___/___/____
Local de nascimento_____________________ Nacionalidade __________________
Documento de identidade ________________ Orgão expedidor_________________
CPF _________________________________
Setor que está lotado na Prefeitura de Pocinhos:
___________________________________________________________________
Cargo/Função que Ocupa:
___________________________________________________________________
2. ENDEREÇO PESSOAL
Rua:________________________________________________________________
___________________________________Nº:_______ Complemento:___________
Bairro:_________________________________________ CEP:__________-______
Cidade:_______________________________ Estado:________________________
Fone residencial ( )_________________
Celular ( ) _____________________
E-mail:______________________________________________________________
3. FORMAÇÃO
Curso de graduação:_________________________________Ano:______________
Instituição:___________________________________________________________
Curso Pós-graduação (Se já possuir):
__________________________________________________ Ano:_____________
Instituição:___________________________________________________________

Declaro, sob pena da lei, que as informações neste formulário são verdadeiras
e que concordo com as normas estabelecidas no presente Edital de Seleção.
___________________________________________
Assinatura do candidato (a)

______/______/2018.

