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EDITAL 01 CEPPA/FAEF DE 29/01/2018 

 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO PARA O 

APRIMORAMENTO EM PSICOLOGIA CLÍNICA DA CLINICA DE PSICOLOGIA E 

PESQUISA APLICADA DA FAEF - 2018 

 

A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF, mantida pela 

Sociedade Cultural e Educacional de Garça, torna pública a abertura de inscrição para 

o Processo Seletivo para o preenchimento de cinco vagas do Programa de 

Aprimoramento em Psicologia Clínica, a serem oferecidas em 2018 na Clínica Escola 

de Psicologia e Pesquisa Aplicada.  

 

I. DO APRIMORAMENTO 

O aprimoramento em Psicologia Clínica da Clínica Escola de Psicologia e 

Pesquisa Aplicada da Faculdade de Ensino Superior de Formação Integral – FAEF – 

tem como objetivo oportunizar atividades práticas na clínica ampliada, com foco no 

atendimento clínico e garantia de supervisões. Os professores supervisores fazem parte 

do corpo docente do Curso de Psicologia da FAEF, altamente capacitados, capazes de 

proporcionar ao aluno aprimorando a oportunidade de aprofundar e aprimorar sua 

prática clínica. 

O Aprimoramento em Psicologia Clínica do Curso de Psicologia da FAEF 

instrumentaliza para o desenvolvimento de práticas psicoterapêuticas para atender às 

necessidades da população que nos procura, possibilitando alternativas de atuação em: 

 Aspectos fundamentais do desenvolvimento psicobiológico, tais como: infância, 

adolescência, idade adulta, maturidade;  

 Diferentes dispositivos técnicos - terapêuticos: individual, grupo, casal, família; 

através de modalidades terapêuticas diversas: atendimento emergencial, 

atendimentos breves, psicoterapia e orientação etc.  

 Oferece uma grade de abordagens clínicas contemporâneas (psicanalítica, 

comportamental, cognitivo-comportamental, Gestalt terapia, sistêmica) que 

permite ao aluno aprimorando a oportunidade de articular e fundamentar 

teoricamente sua prática clínica. Nossa proposta é de um grupo heterogêneo, 

diversificado, onde o diálogo, a abertura e as contribuições de cada um serão 

valorizadas, buscando compreender melhor a existência e os modos mais 

efetivos de se trabalhar com as pessoas. 

 

O Aprimoramento em Psicologia Clinica têm como missão a formação continuada 

do profissional em Psicologia na área da Psicologia Clínica através de intervenções 

clínicas dirigidas à população do município e região, e população acadêmica, através 

da implantação de propostas que visem colaborar com o contexto social dos sujeitos 
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envolvidos, buscando sempre minimizar o sofrimento humano e melhorar 

significativamente o nível de atendimento à saúde da população, de forma ética e 

comprometida.  

Os objetivos são: 

 Complementar a formação universitária nos aspectos da prática profissional e 

através de supervisões, paralelamente às supervisões, são trazidos temas para 

reflexão sobre a prática clínica; 

 Capacitar o aluno aprimorando para uma atuação qualificada e diferenciada em 

Psicologia Clínica; 

 Promover o aprimoramento do desempenho profissional e das competências, 

através da oportunidade de acesso a novos conhecimentos teóricos e de ênfase 

na Psicologia Clínica; 

 Estimular nos alunos aprimorandos o desenvolvimento de uma visão crítica e 

abrangente da Psicologia Clínica, orientando sua ação para a melhoria das 

condições de saúde da população atendida. 

 

II. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

Público-alvo: Psicólogos graduados, devidamente registrados no Conselho 

Regional de Psicologia. 

Duração: O programa tem duração de um ano (12  meses) 

Carga Horária: A carga horária total é de 350 horas, dividas entre atendimentos 

clínicos, supervisões, grupos de estudo, participação em eventos institucionais e 

monografia entregue no final do aprimoramento. 

Vagas: 5 (cinco) 

Público Alvo: Psicólogos Graduados 

Observação: Atendimento clínico-institucional de março a janeiro. Fevereiro: 

elaboração e finalização da monografia. 

Investimento: 

Taxa de inscrição é de: R$ 50,00 

Investimento para ex-alunos FAEF: R$ 200,00 (MATRÍCULA + 11 meses) 

Investimento para psicólogos em geral: R$ 250,00 (MATRÍCULA + 11 meses) 

 

III.     DO CRONOGRAMA 

Inicio das atividades previsto para dia 03 de março de 2018 

Término das atividades previsto para 28 de fevereiro de 2019.  

 

 ATUAÇÃO PRÁTICA (11 meses) 

Atendimentos Clínicos – 4 horas semanais  

Supervisão Clínica semanal, em grupo - 2 horas semanais aos sábados 
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 PESQUISA CLÍNICA – MONOGRAFIA: trabalho final individual 

entrega de monografia – fevereiro de 2019 

 

 PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS INSTITUCIONAIS    

 

IV. DA AVALIAÇÃO 

Todos os alunos aprimorandos serão avaliados através de instrumentos de 

avaliação disponibilizados pela Clínica Escola de Psicologia e Pesquisa Aplicada da 

FAEF e através das supervisões. 

 

V. DO CERTIFICADO 

Após a conclusão do aprimoramento e de todas as atividades, incluindo a 

monografia, o psicólogo receberá “CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – 

APRIMORAMENTO EM PSICOLOGIA CLÍNICA”, com respectiva carga horária (350 

horas) e especificação dos serviços realizados. 

 

VI. DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Poderão candidatar-se ao processo seletivo os psicólogos (as) portadores de 

declaração de conclusão de curso, diploma de Graduação em instituição de ensino 

superior brasileira, oficialmente reconhecidas ou Faculdades Estrangeiras, observada a 

legislação de estrangeiros vigente no país e devidamente registrados no Conselho de 

Psicologia. 

 

VII. DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas do dia 01 a 10 de fevereiro de 2018, poderá ser 

feita pelos correios ou diretamente na secretaria da Clínica de Psicologia da FAEF, 

localizada na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420. Estrada de 

Acesso a Garça, Km 01. CEP: 17400-000, Garça/SP. O candidato deverá enviar a 

seguinte documentação indicando no envelope “Processo Seletivo Aprimoramento em 

Psicologia Clínica 2018” aos cuidados da Clínica de Psicologia da FAEF: 

 

 Ser brasileiro ou naturalizado; 

 Se estrangeiro, apresentar cópia legível do visto de permanência no país; 

 Diploma de Psicologia ou declaração comprobatória de conclusão do 

curso 

 Fotocópia do Histórico Escolar Oficial; 

 Fotocópia do Registro no Conselho de Psicologia ou protocolo 

 Fotocópia frente e verso do RG e CPF; 

 Comprovante de seguro contra acidentes pessoais 

 Curriculum vitae devidamente documentado; 
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 Duas fotografias 3x4 recentes; 

 Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais). No caso em que a inscrição for realizada por via postal, 

fazer depósito no Banco do Brasil, agência 0290-9, conta corrente 4133-5, 

após mandar o xerox do comprovante com a documentação. 

 

VIII. DO PROCESSO SELETIVO 

As provas de seleção para o processo seletivo serão realizadas em duas etapas, 

nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2018, na Faculdade de Ensino Superior e Formação 

Integral – FAEF, às 14 horas. A seleção constará de uma prova escrita (conhecimentos 

específicos da área pretendida), e avaliação do currículo e entrevista. 

 

IX. DA SELEÇÃO  

 A seleção constará de prova escrita e entrevista com análise de currículo, ambas 

com peso 5,0 (cinco). 

 

X.        DO RESULTADO 

A publicação do resultado do processo seletivo será no dia 20 de fevereiro de 

2018 no mural da FAEF.  

 

As situações não previstas neste edital serão analisadas e dirimidas pela direção 

e coordenação da Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral – FAEF Garça. 

 

 

Garça, 29 de janeiro de 2018. 

 

 

Prof. Dr. Vanessa Zappa 

Diretora da FAEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações: Coordenação da CEPP da Faculdade de Ensino Superior e Formação 

Integral – FAEF - Tel: (14)3407-8000 - email: psicologia@faef.br 
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