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Manual do Candidato
Estarão abertas as inscrições para o CURSO DE FORMAÇÃO EM PSIQUIATRIA
HEIDELBERG no período e condições abaixo especificadas:
1- NÚMERO DE VAGAS: 10 (DEZ)
2- DURAÇÃO: 03 (TRÊS) anos – E1-E2-E3
3- CARACTERÍSTICAS:
3.1- Ensino de pós-graduação, com carga horária semelhante à Residência Médica,
para médicos graduados.
3.2- Após seu término, o pós-graduado deverá fazer a Prova de Título, organizada
pela ABP/AMB.
3.3- Programa teórico e prático, com ênfase em treinamento em serviço conforme as
exigências da ABP.
3.4- HORÁRIO: integral, além de plantões.
3.5- CUSTO: inscrição no processo seletivo de R$ 400,00 e 36 parcelas de R$ 600,00.
4- INSCRIÇÕES:
4.1- Estarão abertas no período de 03 de novembro de 2020 a 08 de janeiro de
2021.
4.2- Poderão inscrever-se candidatos possuidores de Diploma de Médico ou que
venham a se graduar até o final do ano letivo de 2020.
4.3- DOCUMENTAÇÃO:
Os documentos abaixo deverão ser mandados escaneados em formato PDF ou JPG
pelo e-mail educacao@clinicaheidelberg.com.br ou pelo correio para o Curso de
Formação em Psiquiatria Heidelberg R Padre Agostinho, 687 , CEP 80430-050 Curitiba
(PR).
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b- Diploma de graduação; em se tratando de candidato no último período do Curso
Médico, documento expedido pelo referido Curso comprovando que o candidato deverá
concluir o curso de graduação, sem dependência, até o final do ano letivo de 2020;
c- Histórico escolar do curso de graduação;
d- Curriculum Vitae com cópia dos comprovantes (escaneados no caso de email)
e- Registro no Conselho Regional de Medicina (para os candidatos já graduados);
f- Carteira de Identidade, ou documento equivalente com foto que vale como
identidade em território nacional
g- CPF;
h- 01 (uma) fotografia recente (pode ser formato JPG), caso a foto da identidade/
tenha mais de 5 anos;
i- Comprovante do pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) no Banco Unicred (número 136), Agência 1708-6, conta corrente
800119-7, em nome de Clínica Heidelberg (CNPJ 76440577-0001/86);
5- SELEÇÃO:
5.1- A seleção dos candidatos será pública e incluirá os seguintes critérios:
A- Prova Escrita, objetiva, com 20 questões, a ser realizada no dia 22 de
janeiro de 2021, às 8:30 horas, na Sala de Aula da Clínica Heidelberg, à Rua Padre
Agostinho, 687 versando sobre conhecimentos básicos de Psiquiatria (40 % pontuação).
A prova terá duração de 30 minutos. Dependendo do número de candidatos inscritos, a
prova poderá ser transferida para outro local como no CRM-PR, Rua Victório Viezzer,
84, auditório S1 (andar S1), Vista Alegre, Curitiba (PR). Os inscritos serão avisados
antecipadamente. As Referências Bibliográficas para a Prova Escrita são:
- Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. KAPLAN & SADOCK- Compêndio de
Psiquiatria 11ª edição. Artmed,2017
- CID-10. Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da
CID-10. Artes Médicas, 1993.

B- A Entrevista para Análise de Currículo, correspondendo a 60% da
pontuação, ocorrerá após a prova escrita, na mesma data e local da Prova
Escrita, sendo os candidatos chamados em ordem alfabética
Resultado final, classificatório: a ser afixado em Edital, à rua Padre Agostinho,
687, no dia 29 de janeiro de 2021, às 12:00 h. Serão aprovados no concurso os
candidatos que tirarem média final superior a 70,0.
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Serão convocados os 10 (dez) candidatos melhor classificados após a média
ponderada da prova escrita e entrevista. Pode haver a convocação de menos de 10
(dez) candidatos, caso a média final mínima não seja atingida.
6- MATRÍCULA: 6.1 - A matrícula dos primeiros classificados será realizada na sede
principal da Clínica Heidelberg de 02 a 05 de fevereiro de 2021, no horário de 8:00 às
18:00 horas;
6.2- No caso de desistência serão chamados, até o final de março de 2021, os
candidatos aprovados seguintes, rigorosamente conforme a ordem de classificação;
7- REUNIÃO INICIAL:
Os médicos cursistas matriculados estão convocados para reunião inicial de
apresentação e período de adaptação no dia 22 de fevereiro de 2021, às 08:00 horas, na
sede da Clínica, à rua Padre Agostinho, 687, com a Preceptoria e Direção Geral. O
período de adaptação será de 22 a 28 de fevereiro de 2021.

Curitiba, 09 de outubro de 2020

Dr. Roberto Ratzke
Coordenador
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