ASSOCIAÇÃO DE PSIQUIATRIA CYRO MARTINS
FEDERADA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA - ABP
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA
ACREDITADO pela ABP

Porto Alegre, 01 de outubro de 2018.

EDITAL Nº 004/2018
PROCESSO SELETIVO 2019/1
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA

A Associação de Psiquiatria Cyro Martins - CCYM, por meio de sua Diretoria de Ensino do
Curso de Especialização em Psiquiatria, torna público, por este edital, a abertura das inscrições para a
seleção de candidatos ao Curso de Especialização em Psiquiatria, na modalidade presencial.
1. Das Disposições Preliminares
1.1 O Curso de Especialização em Psiquiatria é acreditado pela Associação Brasileira de Psiquiatria- ABP;
1.2 O curso tem duração de 3 anos com carga horária total de 7534 horas distribuídas em atividades
teóricas e práticas e trabalho de conclusão de curso (TCC);
1.3 O curso destina-se a portadores de diploma de curso superior em medicina reconhecido pelo MEC,
com inscrição no CRM;
1.4 Ao concluir o curso, o médico especializando aprovado, estará habilitado a se inscrever para a prova
de Título de Especialista em Psiquiatria (TEP) da AMB/ABP, segundo edital da mesma, e, sendo aprovado,
poderá requerer o seu registro de especialista (RQE);
2. Das Vagas
2.1 O Curso de Especialização em Psiquiatria oferece 10 vagas;
3. Das inscrições
3.1 As inscrições para a 9ª turma do Curso de Especialização em Psiquiatria acontecem do dia 01/10/2018
até o dia 20/02/2019.
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3.2 O candidato deverá solicitar para e-mail: secretariaccym@gmail.com a ficha de inscrição, que deverá
ser preenchida e enviada para o mesmo e-mail, juntamente com os documentos: a) curriculum vitae; b)
cópia do RG e CPF; c) cópia do CRM; d) carta de intenção; e) 1 foto colorida 3x4;
3.3 Da Taxa:
O candidato deverá efetuar o pagamento, via banco, do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), na conta
do Banco Brasil, AG. 1249-1 - C/C: 54921-5 - Centro de Estudos Cyro Martins - CNPJ: 74.702.911/000105;
4. Da seleção
4.1 A seleção se dará por meio da análise dos documentos solicitados e por entrevista presencial realizada
com o candidato, em dia e hora agendados;
5. Do resultado
5.1 O resultado será enviado por e-mail, juntamente com as instruções para efetivação de matrícula.
6. Da Matrícula:
Após ser aprovado no processo seletivo, o candidato deverá fazer o pagamento da matrícula (via boleto)
no valor de R$ 750,00 reais (setecentos e cinquenta reais). A efetivação da matrícula é o que assegura a
vaga.
7. Das Disposições Finais
7.1 O início das aulas será no dia 11 de março de 2019;
7.2.

Qualquer

dúvida

em

relação

a

este

edital

poderá

ser

esclarecida

pelo

secretariaccym@gmail.com e/ou pelo telefone: (51) 995089767.

Claudio Meneghello Martins
Presidente
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