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POLO E DETALHAMENTO DO CURSO 

 

POLO 3 

 

Município sede Jaguarão 

Municípios componentes do Polo Jaguarão; Arroio Grande; Cerrito; 
Herval e Pedro Osório 

Período de realização do Curso De 03 de junho a 01 de julho de 2015 

Periodicidade das aulas  Uma vez por semana às 4ª feiras 

Horários  Das 08:00 às 12:00h e das 13:30h às 
19:30h 

Datas das aulas  Dias 03; 10;17 e 24 de junho e 01 de 
julho de 2015 

Período de inscrição De 10 de abril a 15 de maio de 2015 
(data do correio) 

Ficha para inscrição Disponível na página do CENPRE 
www.cenpre.furg.br 

Publicação dos selecionados  Até 29 de maio de 2015 na página do 
CENPRE - www.cenpre.furg.br 

OBSERVAÇÕES  Havendo vagas serão aceitas 
inscrições até o primeiro dia do Curso. 
Outras informações pelo telefone 
(53)32330202 (com Luciara) 

 

 
NÚMERO DE VAGAS 
 Para cada polo serão oferecidas 100 vagas. 
QUEM PODE SE INSCREVER 

Podem se inscrever profissionais da área da saúde, social, da psicologia, da odontologia, 
da educação, trabalhadores de CAPS, de hospitais gerais; de ambulatórios, agentes de saúde, 
agentes do sistema judiciário, do ministério público, da segurança pública e outros trabalhadores 
que estiverem envolvidos com o tema da dependência química. Também poderão se candidatar 
estudantes de último ano dos cursos superiores da área da saúde, ação social, psicologia, 
educação e direito. 
ATESTADO DE CONCLUSÃO 

Serão emitidos atestados de conclusão aos participantes que frequentarem 75% das 
atividades propostas para o desenvolvimento do Curso e obtiverem nota final igual ou superior a 
6 (seis) pontos obtidos por avaliações aplicadas no período. 
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