EDITAL Nº 10/2021
O vice diretor da Faculdade Integrada de Santa Maria, no uso de suas
atribuições regimentais, torna público que estão aberta as inscrições para o
preenchimento das vagas de atendimento psicológico da Clínica Escola do curso de
Psicologia da FISMA, para a faixa etária de adolescentes e adultos, conforme quadro
abaixo:

Público

Nº de
Vagas

Modalidade
Online Presencial

Alunos dos cursos de graduação e técnicos da FISMA,
exceto do curso de Psicologia.

6

4

2

Convênios Corporativos.

2

1

1

Secretarias municipais de saúde, educação e assistência
social

2

1

1

Delegacias Especializadas, Ministério Público e Fórum de
Santa Maria

2

1

1

Público em geral

10

5

5

1. Das Inscrições:
1.1 As inscrições deverão ser feitas presencialmente na secretaria do CISEPES no dia
21/05/21 (sexta-feira) das 15 horas as 17 horas, no dia 24/05/21 (segunda-feira) das
09 horas as 11 horas e 25/05/21 (terça-feira) das 15 horas as 17 horas, devendo o
candidato ou responsável legal ( para pacientes menores de 18 anos) trazer os
seguintes documentos:
Para todos os interessados às vagas:

- Documento de identificação do interessado: documento de identidade, carteira de
habilitação nacional, ou carteira de trabalho. Quando menor de idade, levar o
documento de identificação do menor e do responsável.
- Comprovante de residência: conta de água, luz, condomínio ou outros que conste o
endereço do interessado.
Para públicos específicos:
-Apresentar os documentos de identificação e comprovante de residência e as
seguintes comprovações:
Alunos dos cursos de graduação e técnicos da FISMA, exceto do curso de Psicologia:
apresentar comprovante de matrícula.
Convênios Corporativos: apresentar carteira do convênio.
Secretarias municipais de saúde, educação e assistência social, delegacias especializadas,
Ministério Público e Fórum de Santa Maria: apresentar encaminhamento do serviço.

1.2 O preenchimento das vagas se dará por ordem de inscrição, de modo que, caso as
vagas sejam ocupadas antes do término da data limite das inscrições, a clínica-escola
reserva o direito de suspender a publicação deste edital, sem prejuízo de seus efeitos
enquanto tiver vigido.
1.3 Período: 18 a 25 de maio de 2021.
1.4 Outras Informações de Interesse do Candidato:
1.4.1 As inscrições devem ser realizadas na secretaria do CISEPES, no endereço: rua José
Bonifácio, nº 2.355, Policlínica Wilson Aita, 5º Andar.
1.4.2 Mais informações podem ser consultadas com a Coordenação da Clínica-Escola
através do e-mail: clinicaescola@fisma.com.br.
1.4.3 Os atendimentos terão como base as Resoluções FISMA Nº 13/2020 e Nº 04/2020,
bem como por demais normativas internas aprovadas pelo Colegiado do Curso de
Graduação em Psicologia, responsável pelas diretrizes pedagógicas do serviço.

5. Das Disposições Finais:
5.1 Após o contato da clínca escola com o candidato, o mesmo deverá responder ás
solicitações prevista spara a efetivaçaõ do agendamento em até 48 hs, sob pena de
perder a vaga.

Santa Maria , 11 de maio de 2021

Marcos Juliano Hubner
Vice-Diretor

