
Edital para curso de formação em Psiquiatria 2022/2023 

 

O Hospital Porto Seguro abrirá as inscrições para seleção de médicos 
ao Curso de Formação em Psiquiatria, com duração de 3 anos - com carga 
horária total aproximada de 7.200 horas (atividades teóricas e práticas) - 
oferecendo 6 (seis) vagas em 2023. O custo mensal do Curso é de R$ 
1.200,00 (mil e duzentos reais). O Curso de Formação apresenta Acreditação 
pela Associação Brasileira de Psiquiatria, permitindo que, ao final do Curso, o 
aluno possa realizar a prova para o Título em Psiquiatria. 

As inscrições para a primeira fase do concurso 2022/2023 estarão 
abertas pelo site da Associação Médica do Paraná (www.amp.org.br) 
conforme data e edital especificado pela entidade. 

A seleção será realizada em 3 (três fases):   

Na primeira fase o candidato fará prova conforme edital da AMP para 
acesso direito sendo todos classificados por ordem de nota na prova.  

A segunda fase consistirá em de avaliação curricular, a ser realizada 
no dia 17 de janeiro de 2023 às 9:00 horas em local a ser definido, iniciando 
com os 18 (dezoito) primeiros colocados no concurso da AMP que estiverem 
concorrendo às 6 vagas no Hospital Porto Seguro. Havendo empate o 
candidato mais velho tem a vaga para a segunda fase. No caso de 
desistências serão chamados os candidatos subsequentes até completar o 
número de 18 candidatos.  

Os candidatos aprovados para realizarem a segunda fase (entrevista e 
avaliação curricular), deverão enviar via e-
mail especializacao@clinicaportoseguro.com.br aos cuidados da secretária 
July Chiqueti até às 23h59min horas do dia 10 de janeiro de 2023 os 
seguintes documentos: curriculum vitae atualizado, uma foto colorida 3x4 
(digitalizada) e cópia do RG, CPF, Diploma do Curso de Medicina ou 
Certificado de Conclusão. 

O resultado das duas primeiras fases será divulgado até o dia 07 de 
fevereiro de 2023 pelo site www.clinicaportoseguro.com.br, com a seleção de 
12 (doze) candidatos. Se houverem desistências os candidatos seguintes 
serão chamados por ordem de classificação.  

A terceira fase ocorrerá em formato de estágio supervisionado por 
profissionais do Corpo Clínico do Hospital para os 12 (doze) primeiros 
colocados durante 7 (sete) dias dentro da instituição sendo que os candidatos 
serão divididos em 2 grupos de 6 (seis); o primeiro grupo fará entre o dia 16 
de janeiro a 22 de fevereiro de 2023, e o segundo grupo fará entre o dia 23 
de fevereiro a 29 de fevereiro de 2023. Desta fase sairão os 06 candidatos 
selecionados para a matrícula. No caso de desistências serão chamados os 
candidatos subsequentes em ordem de classificação na prova para análise 
de curriculum e estágio.  



A relação dos classificados para iniciar o Curso de Formação em 
Psiquiatria será divulgada até o dia 21 de fevereiro de 2023 a partir das 18 
horas.   

Os candidatos aprovados deverão assinar o Contrato Padrão de 
Matrícula entre os dias 22 de fevereiro a 27 de fevereiro de 2023, 
oportunidade em que receberão o Regimento Interno do Curso de Formação 
em Psiquiatria da Clínica Porto Seguro.   

O início do ano letivo será no dia 01 de março de 2023, desde que 
haja o mínimo de 4 candidatos aprovados. Na eventualidade de desistências 
serão chamados os candidatos pela ordem de classificação na prova teórica 
para análise de curriculum e estágio até completar o número mínimo de 
vagas.  
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