
 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA MÁRIO MARTINS 

CURSO DE FORMAÇÃO EM PSICOTERAPIA DE ORIENTAÇÃO PSICANALÍTICA 

 

MANUAL DO CANDIDATO – 2022 

 
1. A Fundação Universitária Mário Martins abrirá inscrições para seleção de candidatos ao 

Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação Psicanalítica, com duração de 2 anos, 

oferecendo até 10 (dez) vagas, no primeiro semestre de 2022. 

2. As inscrições deverão ser realizadas pelo e-mail: ensino@mariomartins.org.br ou na sede da 
FUMM, à Rua Dona Laura, 185, até dia 19 de fevereiro de 2022. 

3. Serão considerados habilitados os candidatos que apresentarem, no momento do 

preenchimento da Ficha de Inscrição, uma foto colorida 3x4, Curriculum Vitae, e fotocópia 

dos seguintes documentos: carteira de identidade ou carteira do CRP, CPF e Diploma do 

Curso de Psicologia ou Certificado de conclusão ou, ainda, declaração de estar cursando o 

último semestre do curso, 

4. Para inscrições via e-mail será necessário envio ou entrega da documentação do item 3, taxa 
de matricula isenta, na Rua: Dona Laura, 185 com secretaria de ensino. 

5. A seleção será realizada em duas etapas: 

 a primeira etapa da seleção consistirá na avaliação do Curriculum Vitae, analisado por 

uma comissão de 2 (dois) professores da instituição e será levada em consideração 

também em caso de empate de candidatos pela última vaga dos classificados ou 

suplência. 

 a segunda sendo representada por entrevista individual, a ser agendada no Setor de 

Ensino da Fundação Universitária Mario Martins, ou pelo telefone: (51) 3333.3266 – 

ramal 203. As entrevistas serão realizadas conforme inscrições recebidas, por 

professores, preceptores e/ou supervisores, indicados pela COMISSÃO DE 

ENSINO/FUMM; 

6. A relação dos classificados para iniciar o Curso de Formação em Psicoterapia de Orientação 

Psicanalítica da Fundação Universitária Mário Martins será divulgada na 22 de fevereiro de 

2022. 

7. Os candidatos aprovados deverão assinar o Contrato Padrão de Matrícula logo após a 

divulgação dos classificados, oportunidade em que receberão o Regimento Interno do Curso. 

8. O início do ano letivo será no mês de MARÇO de 2022. 

 

Jussara Lerrer e Rosa Aizemberg Avritchir Dra. Alice Aita Cacilhas 

Coordenadoras do Curso Diretora de Atividade FIM 
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