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Instituto de Psicanálise do GEPCampinas 
 
 

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO 2019 

PARA CANDIDATOS AO INSTITUTO DE PSICANÁLISE DO 

GRUPO DE ESTUDOS PSICANALÍTICOS DE CAMPINAS - GEPCampinas 

 

 
O Instituto de Psicanálise do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Campinas – 

GEPCampinas – comunica que estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 

2019, que selecionará os Candidatos que comporão a Terceira Turma de sua 

Formação de Psicanalistas. 

O processo de seleção será regido pelo “Regulamento para Seleção de Pretendentes – 

Processo de Seleção 2019” abaixo.  

Para clareza firmamos o presente, 

Campinas, 29 de Abril de 2019. 

 

 

 

 

 
Ronis Magdaleno Júnior 

 

 Diretor do Instituto de Psicanálise do 

GEPCampinas 
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REGULAMENTO PARA SELEÇÃO DE PRETENDENTES 

Processo Seletivo 2019 

 

1. O pretendente à seleção deverá ser graduado, há pelo menos 05 anos na data da 

inscrição, em Medicina ou Psicologia e habilitado para o exercício profissional de 

acordo com o respectivo Conselho Profissional, na data de sua inscrição. 

2. Portadores de diplomas emitidos por universidades estrangeiras deverão apresentar 

prova de revalidação destes, de acordo com a legislação brasileira. 

3. A documentação exigida para se inscrever deverá ser entregue diretamente na 

secretaria do GEPCampinas, durante seu horário de funcionamento e compreende: 

3.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO I).  

3.2. Curriculum Vitae (documentos comprobatórios poderão ser solicitados). 

3.3. Memorial escrito pelo pretendente descrevendo sua trajetória profissional de forma 

a esclarecer a intenção de se formar Psicanalista, e sua escolha pelo Instituto de 

Psicanálise do GEPCampinas. 

3.4. Uma fotografia 3 x 4 recente, datada; 

3.5. Fotocópia autenticada da inscrição em seu respectivo Conselho Profissional. 

3.6. Comprovante de pagamento da Taxa de Inscrição no valor de R$ 330,00 (trezentos  

e trinta reais). 

3.7. Declaração de conhecimento e concordância com o Regulamento do Processo de 

Seleção, devidamente preenchida e assinada (ANEXO II). 

3.8. Requerimento de solicitação para Inscrição no Processo Seletivo dirigido à 

Diretoria do Instituto (ANEXO III). 

4. A inscrição poderá ser efetuada até o dia 16 de Agosto de 2019, diretamente na 

Secretaria do GEPCampinas, em seu horário de funcionamento. 

5. Após este período de inscrições, terá início a primeira etapa do processo seletivo, que 

se baseia na análise da documentação enviada. Os pretendentes aprovados nesta etapa 
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passarão para a segunda, que consiste na realização de 03 (três) entrevistas individuais 

com diferentes Analistas Didatas do GEPCampinas. Para tal, os pretendentes deverão 

entrar em contato com os entrevistadores a ele designados para agendamento das 

entrevistas até no máximo 10 (dez) dias após a divulgação de sua aprovação na análise 

documental. Se necessário, serão utilizados outros instrumentos de avaliação 

complementares. Os aprovados no processo seletivo terão seus números de protocolos 

divulgados em Edital publicado no site do GEPCampinas. 

6. Após divulgação dos resultados, o prazo para início da Análise Didática será de 02 

(dois) meses. 

7. Decorrido o tempo de 01 (um) ano do início da Análise Didática, o Candidato poderá 

iniciar os Seminários Teóricos e Clínicos do Instituto de Psicanálise do Grupo de 

Estudos Psicanalíticos de Campinas, conforme programa do Instituto de Psicanálise. 

8. A estrutura da Formação Psicanalítica encontra-se descrita no Regimento Interno do 

Instituto de Psicanálise do GEPCampinas 
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 (ANEXO I) 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nº de inscrição:  
 

Nome: ________________________________________________________ 

RG n º ________________________________________________________ 

CPF nº __________________________ 

Nacionalidade:____________________ Naturalidade:__________________ 

Estado civil:______________________ 

Data de Nasc.: ____________________  Idade:___________ 

Filiação:  ______________________________________________________ 

Residência: Campinas ◻        Outros  ◻ 

Consultório:  Campinas ◻        Outros  ◻ 

Curso Superior:       Medicina    ◻            Psicologia    ◻            

CRM Nº:_____________ Ano de Registro: ____________ 

CRP Nº: _____________ Ano de Registro: ____________ 

End. Res: _______________________________________________________ 

CEP:________________  Bairro:____________________________________  

Cidade: ____________________ Estado: _____ 

Tel.: (   ) __________________     Cel.: (   ) ____________________________ 

End.Com: ______________________________________________________ 

CEP:___________________     Bairro:_______________________________  

Cidade: _________________  Estado: _____ 

Tel.: (   )__________________ Cel.: (   ) _____________________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

 

(Foto 3X4) 
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 (ANEXO II) 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

Campinas, .......... de ..................... de 20.... 

 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com o Regulamento do Processo de Seleção de 

Pretendentes à Formação Psicanalítica no Instituto de Psicanálise do GEPCampinas, 

constante do Edital de Seleção. 

 

 

Nome:  _____________________________________ 

 

 

Assinatura: _____________________________________ 

 

 

 

 

CR ___: ________________ 

 

 

RG  : ________________ 
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 (ANEXO III) 

 

REQUERIMENTO À DIRETORIA DO INSTITUTO DE PSICANÁLISE DO GEPCampinas PARA 

INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

 

 

Campinas,.......... de.................... de 20.... 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ requer sua inscrição no Processo de Seleção 

para Formação Psicanalítica do GEPCampinas. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 


