CURSO DE FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA
PROF. DAVID ZIMMERMANN
RECONHECIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA - ABP

EDITAL - MANUAL DO CANDIDATO – 2022
1.

A Fundação Universitária Mário Martins e o Centro de Estudos Psiquiátricos Mário
Martins abrirão inscrições para seleção de candidatos ao Curso de Formação em
Psiquiatria Prof. David Zimmermann, com duração de 3 anos, oferecendo até 09
(nove) vagas em 2022, conforme Edital publicado no site da Fundação Universitária
Mário Martins, em 23 de setembro de 2021.

2.

As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail: ensino@mariomartins.org.br ou na
sede da FUMM-CEMM, à Rua Dona Laura, 185, no período de 04 de outubro de
2021 a 14 de janeiro de 2022.

3.

Serão considerados habilitados para realizar a inscrição, os candidatos que
apresentarem, no momento do preenchimento da Ficha de Inscrição, uma foto
colorida 3x4 e fotocópia dos seguintes documentos: carteira de identidade ou carteira
do CRM, CPF e Diploma do Curso de Medicina ou Certificado de conclusão em
cópia autenticada ou, ainda, declaração de estar cursando o 12o semestre do curso.

4.

Para inscrições via internet, serão validadas com o envio dos documentos citados no
item 3 mais comprovantes de depósito de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais) no Banco do Brasil - 001, agência 1899-6, conta corrente nº 106462-2 e
CNPJ 91.817.841/0001-41 – Fundação Universitária Mário Martins ou comprovante
do PIX- CNPJ (91817841000141), enviado para o e-mail informado no item 2.
Para inscrições realizadas na secretaria da FUMM-CEMM o pagamento poderá ser
realizado no local.
4.1. Não haverá devolução do pagamento do valor da inscrição, salvo quando for
cancelada a realização do Processo Seletivo para o Curso

5.

Simultaneamente com a inscrição, o candidato deverá entregar a secretaria o seu
Curriculum Vitae juntamente com as cópias autenticadas dos certificados e fotos ou
enviá-los via sedex à Rua Dona Laura, 185 - CEP: 90430-091, Porto Alegre, RS.
Serão aceitos os currículos que chegarem a FUMM-CEMM em até 05 dias uteis após
a realização da inscrição.

6.

A seleção será realizada em duas etapas:
 A primeira sendo representada por entrevistas individuais e presenciais/on-line,
em número de 2 (duas). As entrevistas serão agendadas pelo Setor de Ensino
da Fundação Universitária Mario Martins/Centro de Estudos Psiquiátricos
Rua Dona Laura, 185  90430-091  Rio Branco  Porto Alegre  RS  (51) 3333.3266
www.mariomartins.org.br  ensino@mariomartins.org.br

Mario Martins, após o recebimento completo da documentação solicitada no
item 3 e 4. As entrevistas serão realizadas durante os meses de outubro de 2021
a janeiro de 2022, por médicos psiquiatras, professores, preceptores e/ou
supervisores, indicados pela COMISSÃO DE ENSINO/FUMM-CEMM
 A segunda etapa da seleção consistirá na avaliação do Curriculum Vitae,
analisado por uma comissão de 3 (três) professores da instituição e será levada
em consideração também em caso de empate de candidatos pela última vaga
dos classificados ou suplência.
7.

A relação dos classificados para iniciar o CURSO DE FORMAÇÃO EM
PSIQUIATRIA da Fundação Universitária Mário Martins/Centro de Estudos
Psiquiátricos Mario Martins, será divulgada no dia 28 de janeiro de 2022 a partir das
18 horas.

8.

Os candidatos aprovados deverão assinar o Contrato Padrão de Matrícula entre os
dias 31 de janeiro a 04 de fevereiro 2022 oportunidade em que receberão o
Regimento Interno do Curso de Formação em Psiquiatria Prof. David Zimmermann.
O valor da mensalidade para o ano de 2022 será R$1810,00 totalizando 36 parcelas.
Reajustadas anualmente conforme IGPM acumulado do ano anterior.

9.

Em caso de não preenchimento de vagas dos aprovados, serão chamados os suplentes
conforme ordem classificatória publicada no site e/ou Instituição.

10. O início do ano letivo será no dia 02 de março de 2022.
11. Este Manual encontra-se no site da Fundação www.mariomartins.org.br e qualquer
informação a respeito do mesmo poderá ser obtida pelo telefone (51) 3333.3266
ramal 203 ou pelo e-mail ensino@mariomartins.org.br
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