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A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DE LONDRINA – AFDM 
(HOSPITAL VIDA), por meio da Direção Acadêmica, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
torna pública o Processo Seletivo e estabelece normas relativas à seleção de candidatos para o 
preenchimento de vagas na PÓS GRADUAÇÃO/PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM 
PSIQUIATRIA do Hospital Vida de Londrina/PR. 

A pós-graduação/Programa de Formação Profissional existe desde 03 de abril de 2018 em 
processo de revalidação pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Abaixo as normas que 
regulamentam a realização do Processo Seletivo dos candidatos a Pós Graduação/Programa de 
Formação estão apresentadas a seguir: 

 

 

DO PROCESSO SELETIVO 
 

Os candidatos interessados em participar do Processo Seletivo para as 08 (oito) vagas do 
primeiro ano (1MF) de pós graduação/programação de Formação Profissional em Psiquiatria do 
Hospital Vida de Londrina/PR deverão realizar suas inscrições através do formulário de inscrição no 
site www.hospitalvida.org.br no período de 20 de janeiro de 2023 a 26 de fevereiro de 2023. 

Somente poderão candidatar-se a esta seleção: 
a) Acadêmicos do último semestre do curso de Medicina, credenciado e autorizado pelo 

Ministério da Educação; 
b) Médicos formados em curso credenciado e autorizado pelo Ministério da Educação;  
c) Médicos brasileiros ou de outra nacionalidade, formados em outros países que tenham 

diploma revalidado conforme a RESOLUÇÃO CFM N° 1.83 2/2008, de 25 de fevereiro de 2008. 
 

 

DAS VAGAS, DURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CURSO 
 
Serão oferecidas 08 (oito)vagas do primeiro ano (1MF) para a pós graduação/programa que 

teráduração de 03 (três) anos (1MF, 2MF e 3MF)1, com programação teórica e prática conforme 

recomendação da Associação Brasileira de Psiquiatria(https://www.abp.org.br/programas-de-
formacao) 

A carga horária totalda pós graduação/programa é de 6.912 (seis mil, novecentas e doze) horas 
ao final dos 03 (três anos da pós graduação/programa), com 2.304 (duas mil, trezentas e quatro) horas 
anuais. A carga horária semanal da pós graduação/programa é de 48 horas, em tempo integral 
conforme cronograma que será apresentado no início do ano letivo. 

                                                
 
1 As turmas da pós graduação possuem a nomenclatura 1MF, 2MF e 3MF que representam o ano em que o Médico em 
Formação encontra-se, sendo 1MF o primeiro ano, 2MF o segundo ano e 3MF o terceiro e último ano do curso. 
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A pós graduação/programa terá um custo mensal no valor de R$2.995,00 (dois mil novecentos 
e noventa e cinco reais), corrigidos anualmente conforme legislação e/ou conforme alterações de 
matriz curricular.   

DAS INSCRIÇÕES 
 
As inscrições deverão ser realizadas através do Formulário de Inscrição no site da Instituição 

(www.hospitalvida.org.br) no período de 20 de janeiro de 2023 a 26 de fevereiro de 2023. 
São de total responsabilidade do candidato, ou de seu representante, os dados preenchidos na 

Formulário de Inscrição, não podendo ser alterados após a efetivação da inscrição.  
Ao se inscrever, o candidato aceita, de forma irrestrita, as condições contidas neste Edital, e as 

normas do programa ofertado, não podendo alegar desconhecimento. 
 

DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
O valor da taxa de inscrição é de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). O 

pagamento deverá ser realizado no ato da inscrição, através sistema PIX, na seguinte chave: CNPJ 
02.531.492/0001-77, de titularidade daASSOCIACAO DE AMIGOS, FAMILIARES E DOENTES MENTAIS DE 
LONDRINA - AFDM - LONDRINA, após o preenchimento do formulário de inscrição. 

O comprovante de pagamento deverá ser encaminhado ao endereço eletrônico 
adm@hospitalvida.org.br, com identificação do nome completo enúmero do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) do candidato, para que sua inscrição seja efetivamenteconfirmada. 

A falta de pagamento da taxa de inscrição e o preenchimento completo do cadastro implica em 
automática não efetivação da inscrição do candidato. 

Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras 
deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data damatrícula, todos os requisitos 
exigidos. 

 Não haverá a devolução do valor da taxa de inscriçãoapós a sua efetivação, quaisquer que 
sejam os motivos alegados e mesmo que o candidatonão compareça às provas. 

 

 

DA 1ª FASE DO PROCESSO SELETIVO 
 

Os candidatos serão selecionados em 02 (duas fases), sendo a primeira fase prova escrita, 
distribuída nas áreas de conhecimentos gerais na área de Clínica Médica (85% da prova) e 
conhecimentos específicos de Psiquiatria (15% da prova). 

O local da realização da prova será na PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 
Campus Londrina (sala 03 térreo), Av. Jockei Club, 485 - Hípica, Londrina – PR. 

A data da prova será no dia 01/03/2023, às 09h00. A abertura da sala de provas ocorrerá às 
8h00. Aconselhamos aos candidatos que cheguem ao local de provas com no mínimo 30 minutos 
antes da prova, para evitar possíveis imprevistos. O horário a ser considerado é o de Brasília, podendo 
ser consultado por meio do Serviço Hora Certa Brasil Telecom – fone 130. 
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O acesso dos candidatos à sala de realização de provas será permitido até às 08h50, não sendo 
admitido ingresso de candidato no local após este horário. 

No horário compreendido entre 08h50 e 09h serão realizados os procedimentos de 
identificação do candidato, orientações gerais para a realização da prova e distribuição do caderno de 
prova.  

O candidato deverá comparecer ao local de provas munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul escrita grossa, documento de identificação original com foto e comprovante de 
pagamento da inscrição. 

São considerados documentos de identificação oficial: carteiras expedidas pelos Ministérios, 
pela Secretaria de Segurança Pública e pelo Corpo de Bombeiros; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (CRM); passaportes, certificado de reservista; carteiras 
funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade: carteira de 
trabalho, carteira nacional de habilitação (somente o novo modelo com foto). 

Será de inteira responsabilidade do candidato cumprir as instruções contidas no caderno de 
provas. 

Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a 
utilização de celulares, tablets, máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou 
qualquer outro material de consulta. O descumprimento dessa instrução implicará na eliminação do 
candidato, constituindo tentativa de fraude. 

Os aparelhos eletrônicos como celulares, tablets, agendas eletrônicas, relógios smartwatches, 
notebooks ou similares deverão ser desligados e entregues à comissão organizadora antes do início da 
prova, e somente serão devolvidos ao final dela. O descumprimento dessa instrução implicará na 
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 

O candidato poderá se retirar do local de realização de provas depois de decorrida 1h (uma 
hora) de seu início. A prova será finalizada as 12hs. 

Será fornecida água mineral ao candidato. Não será permitida a entrada de alimentos. 
O resultado classificatório da 1ª fase será divulgado no site da Associação de Amigos, 

Familiares e Doentes Mentais de Londrina (www.hospitalvida.org.br) até às 17h do dia 01/03/2023. 
Somente oscandidatos que obtiveremnesta fase, rendimento igual a superior a 60% (sessenta por 
cento) passará para 2ª Fase do processo seletivo. 

 

 

DA 2ª FASE DO PROCESSO SELETIVO 
 

A 2ª fase consiste na análise, arguição do Currículoe entrevista do candidato. As entrevistas 
serão realizadas nos dias 02/03 e 03/03/2023 a partir das 08hs, na sededo Hospital Vida de Londrina, 
situado a Rua Castro Alves, 747, Jd. Shangri-lá, 86070-710, Londrina/ PR. 

Os critérios avaliadosserão: osestágios e experiências profissionais;participação em congressos, 
jornadas, simpósios;produção científica, trabalho de conclusão de curso;participação em monitoria e 
diretoria de liga acadêmica;participação em cursos. Haverá também uma entrevista realizada pelo 
NAPSI (Núcleo de Apoio Psicológico) onde serão analisados e avaliados conceitos humanistas, éticos e 
de autocuidado, além de fatores subjetivos como postura, relacionamento interpessoal, segurança 
durante a entrevista e estar em processo psicoterapêutico. 

O candidato deverá entregar no dia da entrevista uma cópia do Currículo Lattes atualizado. 
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Será desclassificado o candidato que não comparecer ao local de realização da 2ª etapa na data 
e horário indicados. 

Caso haja dúvidas, a secretária acadêmica poderá auxiliar através do What´s App (43 99608-
2854). 

 

 

DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO 
 

O resultado final do Processo Seletivo contendo a classificação geral será divulgado no site da 
Associação de Amigos, Familiares e Doentes Mentais (www.hospitalvida.org.br) até o dia 06/03/2023. 

 

DA MATRÍCULA 
 

A matrícula do classificado será realizada nos dias 07/03 à 11/03/2023, das 8h às 12h na 
secretaria acadêmica do Hospital Vida de Londrina, situado a Rua Castro Alves, 795, Jd. Shangri-lá, 
86070-710, Londrina/ PR, juntamente a secretária acadêmica do curso. 

Na oportunidade o candidato teve trazer consigo os seguintes documentos: 
-Foto colorida 3x4; 
-Fotocópia do RG e CPF;  
- Cópia do Diploma do curso de Medicina ou certificado de conclusão; e 
- Seguro de Acidentes pessoais. 
 

No caso de desistência serão chamados, até o dia 31 de maio de 2023, os candidatos melhor 
colocados na ordem de classificação geral. 

 
 

DA AMBIENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 
Os candidatos matriculados estão convocados para a reunião inicial de apresentação e 

ambientação do programa (obrigatório o comparecimento) que será realizada no dia 13/03 à 
17/03/2023, das 8h às 18h, na sede do Hospital Vida de Londrina, situado a Rua Castro Alves, 795, Jd. 
Shangri-lá, 86070-710, Londrina/ PR. 

 

DO CRONOGRAMA 
 

INSCRIÇÕES  20/01/2023a 26/02/2023 
1ª FASE - PROVA  01/03/2023 
RESULTADO 1ª FASE 01/03/2023 
2ª FASE – ENTREVISTA  02/03 à 03/03/2023 
RESULTADO FINAL 06/03/2023 
MATRÍCULAS 07/03 à 11/03/2023 



 

AMBIENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
INÍCIO DO PROGRAMA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Carolina Alves de M. Nicolau
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AMBIENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 13/03 à 17/03/2023 
INÍCIO DO PROGRAMA 20/03/2023 

 
 

 
Londrina, 20 de janeiro de 2023. 

 
 

Carolina Alves de M. Nicolau 
Diretora Acadêmica 

HOSPITAL VIDA 
 
 
 
 

Felipe Urbanski 
Diretora Executivo  

HOSPITAL VIDA 

 



 

 
 
 
 
 

 
ERRATA N°01 – EDITAL N. 01/2023 - PFPP 

 
A Direção Acadêmica no uso das suas atribuições vem através da presente, apresentar 
errata abaixo: 

 
Onde se lê: 

 
 
Se lê: 

 
 
 
Londrina, 26 de janeiro de 2023 
 
 

 
HOSPITAL VIDA 

 


