
 
 

 
 

   EDITAL COMPLEMENTAR DE ABERTURA DA 42ª TURMA/2021 

XLII PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA 

Acreditado pela Associação Brasileira de Psiquiatria 
 

Número de vagas: 02 Vagas 

Duração do Programa de Formação em Psiquiatria: 3 anos 

Inscrições de 26/02/2021 até 05/03/2021 
 

 

Da inscrição: 

A ficha de inscrição deve ser preenchida no endereço http://smarturl.it/ficha.de.inscricao          

ou entregue com a documentação requisitada. 

A documentação exigida para a inscrição deverá ser entregue à Secretaria do Programa             

digitalizada, para o e-mail ensino@cejbf.org.br, ou em cópias físicas para o seguinte endereço:  
 

Rua Uruguai, 335 Conj. 25 

Centro Histórico 

Porto Alegre, RS 

CEP 90010-140 
 

Fone: (51) 3228-2001 

E-mail: ensino@cejbf.org.br 
 

Da documentação: 

• Curriculum Vitae com comprovação de títulos  

• Cópia da Carteira do CRM* 

• Cópia do Diploma de Graduação* 

• Cópia do RG e do CPF 

• 2 fotos 3x4 coloridas 

• Carta Motivacional 

* Estudantes cursando o 12º período do curso de Medicina devem entregar atestado original              

emitido pela faculdade comprovando tal situação. 
 

Da seleção: 

O processo seletivo será feito através de análise da documentação e entrevistas individuais,             

com dois professores, que serão agendadas após a efetivação da inscrição.  
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Dos valores: 

 
Da inscrição:  

O valor da taxa de inscrição para seleção é de R$ 500,00 que deverá ser quitado por meio de                   

boleto bancário enviado eletronicamente pela secretária do Programa. A desistência ou não            

comparecimento a qualquer etapa do processo seletivo não enseja o ressarcimento dos valores             

pagos. 

 
Da matrícula: 

 O candidato aprovado deverá proceder a efetivação da matricula, condição que lhe            

assegura a vaga no Programa de Formação em Psiquiatria, mediante o pagamento e envio/entrega              

para a secretária de ensino, de cópia do comprovante da quitação do respectivo boleto bancário,               

no valor correspondente de R$ 925,00. O aluno deverá estar associado à ABP para o início das                 

atividades curriculares do Programa, em fevereiro/2021.  

 

Da mensalidade:  

O Programa de Formação em Psiquiatria tem duração de três anos sendo as mensalidades              

divididas em 36 parcelas consecutivas. O valor da primeira mensalidade, com vencimento em             

fevereiro de 2021, será de R$ 1.850,00. As mensalidades terão o vencimento no dia dez de cada                 

mês. A mensalidade será reajustada, anualmente, no mês de março, pelo Índice IGP-M. 

  

 

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dr. 
Theobaldo Oliveira Thomaz 

Presidente 

Dr. 
Geraldo Rosito 

Diretor de Ensino 
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