Edital nº 09/2017

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES À SELEÇÃO DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA
PARA O PROJETO DE EXTENSÃO “O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO COMO
DISPOSITIVO PARA A PRODUÇÃO DE REDES DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL”.

A Direção da Faculdade Integrada de Santa Maria, no uso de suas atribuições torna
público que estão abertas as inscrições para os acadêmicos do curso de Psicologia para a
atuação no Projeto de Extensão “O Acompanhamento Terapêutico como dispositivo para a
produção de redes de cuidado em Saúde Mental” que obedecerá aos seguintes critérios:
1 Número de vagas
Serão disponibilizadas aos acadêmicos 6 (seis) vagas.
2 Critérios para participação
- Estar regularmente matriculado no curso de psicologia ou da FISMA;
- Estar cursando, no mínimo o 2º semestre do curso de psicologia da FISMA;
- Ter disponibilidade mínima de 6 horas semanais para dedicação ao projeto, sendo
que duas destas são nas quartas-feiras, das 16h às 18h.
3 Inscrições
O período de inscrições será de 27 de abril a 05 de maio de 2017, através de envio
das informações descritas abaixo para o endereço eletrônico:
douglas.oliveira@fisma.com.br
Informações necessárias para efetivar a inscrição por e-mail:
a) Nome completo;
b) Curso que está matriculado;
c) Semestre em curso;
d) Apresentação de Carta de Interesse pelo projeto;
e) Confirmação de disponibilidade de horário (conforme item 2 (dois) do presente edital).
4 Forma de seleção
A seleção dos discentes será uma entrevista realizada no dia 10 de maio às 16:30 na
FISMA – Unidade 1, sito a Av. Presidente Vargas, 2355 – 5º andar.

5 Do resultado dos selecionados
O resultado dos selecionados será divulgado no dia 11 de maio de 2017 via redes
sociais, e-mail, página da FISMA e mural.
6 Confirmação de Participação
Os acadêmicos que forem selecionados deverão se apresentar na Secretaria da
FISMA – Unidade 1 no período de 11 a 16 de maio, das 18h às 19h para confirmarem sua
participação no Projeto.
7 Recepção dos extensionistas
Os acadêmicos aprovados no processo seletivo deverão se apresentar no dia 17 de
maio às 16h no CAPS ad Cia do Recomeço, sito a Rua General Neto, 579.

Santa Maria, 26 de abril de 2017.

Prof. Dr. Ailo Valmir Saccol
Diretor Geral

