
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO – 2022.1

O Núcleo de Estudos e Pesquisa em Psicanálise, Identidade, Negritude e Sociedade (NEPPINS),
núcleo vinculado a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), vem, no uso de suas
atribuições e com o objetivo de difundir e aprofundar conhecimentos das Relações Étnicas e
Saúde Mental na Bahia e no Brasil, tornar público o presente Edital de inscrição em processo
seletivo para admissão de novos Membros, o qual será regido pelas disposições abaixo:

1.DO OBJETO DO NEPPINS:

O NEPPINS possui, como propósito, difundir o conhecimento sobre as Relações Étnicas,
Negritude e Psicanálise, em todas as suas vertentes. Desse modo, almeja ser um espaço
privilegiado para abrir debates e analisar, de maneira crítica, as questões raciais. Dentre suas
atividades, busca organizar conferências e lives, fomentar publicações de artigos na área,
prestar informações sobre eventos, oportunidades acadêmicas, atuar em projetos de impacto
social, criar grupos de reflexão, etc. O NEPPINS, estruturou-se institucionalmente, criando uma
atuação permanente para deliberação e decisão e subdividindo-se em núcleos de
implementação. Por conta desse crescimento, hoje o NEPPINS busca aumentar sua capacidade
de atuação por meio da seleção de novos integrantes. Para mais informações, acessem nosso
site (https://neppins.wordpress.com/) e Instagram (https://www.instagram.com/neppins_/). 

2.DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:

A inscrição neste processo seletivo é aberta para graduandos(as), graduados(as), pós-
graduandos(as) e pós-graduados(as) correlacionados com as Relações Étnicas, Racismo e
Psicologia e Saúde Mental. 

3.DA NATUREZA DO MEMBRO:

Membros são a principal categoria de integrantes do NEPPINS, gozando de direitos e deveres lá
designados. 

Processo Seletivo em duas etapas: 
envio do formulário e entrevistas.
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interesse pelas Relações Étnico-raciais e Saúde Mental; 
alta proatividade; 
trabalho em equipe;
boa comunicação oral e escrita; 
profissionalismo; 
interesse pelo desenvolvimento social e pessoal. 

4.DO PERFIL DESEJADO DO(A) CANDIDATO(A):

Nesta seleção, o perfil desejado do(a) candidato(a) é baseado nos seguintes pilares:

O NEPPINS espera dos(as) candidatos(as) que tenham dinamismo e que possam se dedicar ao
Núcleo por um período razoável semanal. Também se espera que tenham bom trato
interpessoal e comunicativo, espírito de equipe, e que consigam lidar com opiniões contrárias à
sua. Não é exigido do(a) candidato(a), especialmente no caso de graduandos(as), que detenha
vultoso conhecimento das áreas de atuação do NEPPINS. O ponto principal a ser considerado,
nestes casos, é o interesse, engajamento e proatividade, inclusive no quesito de aprendizagem
pessoal coletivo. 

5.DA DISPONIBILIDADE DE VAGAS:
 
As vagas oferecidas, no âmbito desta seleção, serão para preenchimento dos núcleos de Mídias
Sociais e Responsabilidade Social. Não existe número determinado de vagas.

6.DAS INSCRIÇÕES:

As inscrições para este processo seletivo serão realizadas via formulário disponibilizado no
Instagram do NEPPINS (https://www.instagram.com/neppins_/). Elas serão feitas
concomitantemente à realização da primeira fase de seleção. Assim, todos os interessados, com
o objetivo de se inscreverem, deverão enviar carta de motivação de até uma página, em anexo,
no formulário disponibilizado na bio do Instagram do NEPPINS, até as 23:59 do dia 10/06/2022
(sexta-feira) (horário de Brasília/DF). Caso o(a) candidato(a) seja psicólogo, pedimos que informe
seu número de CRP na Carta de Motivação.
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   1ª FASE E INSCRIÇÕES:

  2ª FASE (ENTREVISTAS): 

7.DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES:

O período de inscrições deste processo seletivo vai do dia 30/05/2022, até o dia 10/06/2022
(sexta-feira). 

8.DO PROCESSO SELETIVO:

O processo seletivo compreenderá 2 (duas) fases:

 
  - Envio de carta de motivação e dados pessoais, através do formulário google disponível na Bio
do Instagram do NEPPINS (conforme disposição 6., acima). Feito isso, o(a) candidato(a) será
considerado(a) inscrito(a) e estará participando da 1ª Fase. Sugere-se que a carta de motivação
contenha o detalhamento da razão pela qual o(a) candidato(a) deseja entrar no NEPPINS e de
que forma ele ou ela entenda que possa contribuir com o núcleo. Sugere-se, também,
consubstanciar as informações acima com as experiências que ele ou ela tenha vivido e que
considere relevantes, como participação em grupos de pesquisa/estudos;
publicação/apresentação de trabalhos acadêmicos em periódicos/eventos; atividade
profissional; intercâmbio; etc 
  - Após o recebimento das cartas de motivação, o NEPPINS fará uma seleção dos(as)
candidatos(as) que irão para a 2º Fase, com número livre. O resultado da 1ª Fase será
informado individualmente e sigilosamente a cada candidato(a) até o dia 13/06/2022. 
 - Logo após esta informação, o NEPPINS irá disponibilizar com os candidatos aprovados para a
2ª Fase uma lista de dias e horários para suas entrevistas por meio online.
  

 
- A entrevista, por meio online, com os candidatos aprovados na 1ª Fase, em dia e horário
arranjados com cada um, entre os dias 14/06/2022 e 15/06/2022. 
- Toda entrevista será conduzida por, pelo menos, dois membros do NEPPINS. -- Caso o(a)
candidato(a) ache devido, este(a) poderá solicitar, previamente, a suspeição de um ou mais
membros condutores de sua entrevista. Tal pedido será analisado e decidido pela Coordenação
do NEPPINS.
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 O NEPPINS se reserva ao direito de, a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório
do(a) candidato(a) para averiguar se ele(a) cumpre os requisitos deste Edital. 
 Os novos Membros serão apresentados ao NEPPINS em uma reunião por videoconferência,
cujo local e hora serão divulgados com antecedência, à qual todos deverão comparecer. 
 Devem os(as) novos(as) integrantes estarem cientes de que, após ingresso, havendo falta
de proatividade dentro do NEPPINS, ou quaisquer atos que atentem contra os valores do
núcleo, estes(as) poderão vir a ser expulsos(as) do NEPPINS. 
 O(a) candidato(a) aprovado(a) em qualquer Fase que porventura desista do processo
deverá comunicar tal decisão imediatamente ao NEPPINS, por e-mail (neppins1@gmail.com
)
 Aos candidatos aprovados que decidam por não ingressar no NEPPINS, não será permitido
qualquer tipo de “trancamento” ou reingresso posterior. 
 O ingresso do(a) candidato(a) no NEPPINS não implica, em nenhuma medida, tornar-se
aluno da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), nem adquirir direitos e
deveres respectivos a esse título, uma vez que a UFRB possui regulamento autônomo a esse
respeito. 
Todos os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do NEPPINS. 
 O ato de inscrição gera presunção absoluta de que o(a) candidato(a) conhece todos os
termos do presente Edital e de que aceita as condições da inscrição. 

9.O RESULTADO:
 
O resultado final deste processo seletivo, com a divulgação pública (e aviso por e-mail) dos
aprovados em ambas as Fases, se dará em 17/06/2022 e através do Instagram do NEPPINS. 
Todos os critérios deste processo seletivo ficarão a exclusivo cargo do NEPPINS, e contra suas
decisões não caberá recurso ou pedido de reconsideração. 

 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

    Santo Antônio de Jesus, 30 de maio de 2022.
 
 

Profa. Dra. Regina Marques de Souza Oliveira
Coordenadora Geral do NEPPINS
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