
A ABAPEQ (Associação Baiana de Apoio à Prevenção, Terapia, Estudo e Pesquisa do 

Abuso de Drogas) em parceria com o CETAD/UFBA divulga:

Processo seletivo 2013 para Curso de atualização
“Introdução à Clínica das Toxicomanias”

1. Público-alvo:
Estudantes a partir do 7° semestre de psicologia e de áreas afins e profissionais já 

graduados também nessas áreas.

2. Numero de vagas:
20 (vinte) vagas

3. Carga Horária total: 
93 horas

4. Valor mensal:
R$50,00 – estudantes

R$80,00 – profissionais

5. Duração, Frequência e Horário:
O curso tem duração de 08 (oito)  meses, sua frequência é semanal  e ocorrerá as 

quartas-feiras à tarde das 14:00h as 17:00h

6. Início:
10 de abril de 2013

7. Etapas da seleção:
7.1. Inscrição: 
Data: 13 a 19 de março de 2013

Via email (estagiocetad@gmail.com), contendo os seguintes dados do candidato no 

corpo do email:

⋅ Nome completo do candidato;

⋅ Endereço de email do candidato;

⋅ Telefones para contato;
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⋅ Semestre em curso ou indicação de que o candidato já é graduado;

⋅ Comprovante de matrícula (para estudantes);

⋅ Currículo;

⋅ Copia do RG e CPF.

As copias de RG e CPF, assim como o currículo podem ser enviadas em anexo no 

email de inscrição

7.2. Avaliação de Currículo de caráter eliminatório e classificatório (peso 2):
Período: 20 a 22 de março de 2013

Resultado: 24 de março de 2013

7.3. Entrevistas de caráter eliminatório e classificatório (peso 5):
Horários a serem divulgados para os candidatos aprovados nas etapas anteriores, no 

dia 24 de março de 2013 

Período de realização das entrevistas: 25 a 29 de março de 2013

7.4. Resultado Final:
Data: 02 de abril de 2013

8. Documentação necessária para ingresso no curso: 
Estudantes: cópia do RG, CPF, comprovante de matrícula.

Profissionais: currículo, cópia do RG, CPF, CRP e do diploma.

9. Classificação e aprovação: 
Serão classificados todos os candidatos que obtiverem no somatório de pontos a nota 

igual ou superior a 8,0 (oito) e aprovados mediante ordem de classificação de acordo 

com o número de vagas oferecidas. Em caso de empate, será admitido o candidato 

mais velho em idade, comprovada por documento de identificação 

10. Observações importantes: 
O  curso  “Introdução  à  Clínica  das  Toxicomanias”  é  realizado  pela  ABAPEQ 

(Associação Baiana de Apoio à Prevenção, Terapia, Estudo e Pesquisa do Abuso de 

Drogas) em parceria com o CETAD/UFBA.
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