
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23ª REGIÃO – TOCANTINS 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017 
SELEÇÃO PÚBLICA PARA HABILITAÇÃO DESTINADA À COMPOSIÇÃO DE BANCO DE 
DADOS E PREENCHIMENTO DE 01 VAGA PARA CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR 

DE PESQUISA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23ª REGIÃO – CRP 23, 
Autarquia Federal de Fiscalização Profissional, no uso das atribuições legais e regimentais, nas 
condições estipuladas neste Regulamento, em conformidade com a Constituição Federal 
demais disposições atinentes à matéria, torna pública a realização da Seleção Pública para 
habilitação destinada à composição de banco de dados para preenchimento de 1 (uma) vaga 
para Cargo em Comissão de Assessor de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas.  
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Conselho Regional de Psicologia 23ª Região (CRP-23), por meio da Equipe de Seleção e 
em parceria com o Centro Universitário Luterano de Palmas, torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece normas e rotinas relativas à realização de Processo Seletivo 
Simplificado destinado ao provimento de cargo em comissão de Assessor de Pesquisa para 
atender o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-23.  

1.2. O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital, de responsabilidade da 
Conselho Regional de Psicologia 23ª Região, executado pela Equipe de Seleção, e realizado 
no Estado do Tocantins, na cidade de Palmas/TO, conforme o Cronograma de atividades 
disposto no Quadro I a seguir: 

Datas 
(prováveis) 

Quadro I – Cronograma Geral 

17/05/2015 Publicação do Edital 

18/05/2017 Período para solicitação de impugnação do edital (conforme Item 2) 

29/05/2017 Início das Inscrições 

01/06/2017 Término das inscrições (até às 17 horas) e último dia para Postagem 
das Inscrições nos correios 

05/06/2017 Homologação das Inscrições 

06/06/2017 Prazo para recursos contra a homologação das inscrições. 

07/06/2017 Divulgação das notas preliminares da 1º etapa  

08/06/2017 Prazo para recursos da 1º etapa 

09/06/2017 Divulgação final das notas da 1º etapa e chamamento para 2º etapa  

12-15/06/2017 Entrevistas coletiva e individual (verificar lista de horários no site) 

16/06/2017 Divulgação das notas preliminares da 2º etapa 

19/06/2017 Prazo para recursos da 2º etapa 

20/06/2017 Resultado Final  

 
1.3. Os candidatos aprovados terão a contratação formalizada com a assinatura do Contrato de 
Trabalho, caracterizando cargo em comissão e sendo facultado ao Conselho regional de 
Psicologia 23ª Região a interrupção do contrato a qualquer tempo, uma vez que o cargo é de 
livre nomeação ou exoneração.  

1.4. O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de Assessor de 
Pesquisa, e poderá ocorrer em um ou dois turnos, durante os períodos matutino, vespertino 
e/ou noturno, de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades do CRP-23. 

1.5. O Processo Seletivo Simplificado visa o provimento de 01 (uma) vaga para contratação 
imediata, para nível superior em psicologia, conforme Anexo I deste edital.  

1.6. A seleção para os cargos de que trata este edital consistirá de:  

1.6.1. Análise Curricular e Análise da Carta de Intenções, de caráter eliminatório e 
classificatório;  

1.6.2. Entrevista coletiva com avaliação de assuntos relacionados ao CREPOP, e entrevista 
individual; de caráter eliminatório e classificatório;  



1.7. O cargo, o total de vagas, a jornada de trabalho, a remuneração, a formação mínima 
exigida para o cargo e a descrição sumária das atividades dos cargos, constam no Anexo I 
deste edital.  

1.8. As informações e publicações relativas às atividades do processo seletivo objeto deste 
edital, serão disponibilizadas por meio do endereço eletrônico http://www.crp23.org.br. O 
acesso e o acompanhamento dessas informações serão de inteira responsabilidade do 
candidato.  

 

2. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital por meio de formulário 
disponível no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue na sede do CRP-23 no prazo 
previsto no cronograma do Quadro I do subitem 1.2 deste edital.  

2.2. O impugnante deverá, necessariamente, indicar o item/subitem que será objeto de 
impugnação e sua fundamentação, que serão julgados pela comissão organizadora do 
processo seletivo.  

2.3. Não caberá recurso administrativo contra a decisão acerca da impugnação. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:  

3.1. Ser aprovado neste processo seletivo. 

3.2. Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição 
Federal e do Decreto nº 70.436/1972.  

3.3. Estar em gozo dos direitos políticos.  

3.4. Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.  

3.5. Estar quite com as obrigações eleitorais.  

3.6. Comprovar a formação mínima exigida para o cargo, conforme o Anexo I deste edital.  

3.7. Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da contratação.  

3.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.  

3.9. Não estar em exercício remunerado de qualquer cargo, emprego ou função, inclusive 
como funcionário autárquico, ou em contrato de trabalho regido pela CLT, ou em serviço 
público, a quaisquer tipos de entidades: empresa pública; sociedade de economia mista, suas 
controladas ou coligadas; autarquia vinculada à união, estados, municípios e distrito federal, 
inclusive fundação civil mantida ou subvencionada pelo poder público, salvo nos casos de 
acumulação permitida pela constituição federal.  

3.10. Não estar em licença, ainda que não remunerada, de cargo ou emprego público que 
exerça na administração direta ou indireta da união, estados, distrito federal e municípios.  

3.11. Não ser aposentado pelo INSS por invalidez.  

3.12. Não possuir, contra si, sentença criminal condenatória que impeça o exercício das 
atividades inerentes ao cargo.  

3.13. Cumprir as determinações deste edital.  

3.14. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por 
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal.  

3.15. Apresentar outros documentos ou firmar outras declarações que se fizerem necessários à 
época da contratação.  

3.16. No ato da inscrição, não serão solicitados comprovantes das exigências contidas nos 
subitens anteriores. No entanto, o candidato que não as satisfizer até a data da contratação, 
mesmo tendo sido aprovado, será automaticamente eliminado deste processo seletivo.  



3.17. Ao se inscrever, o candidato declara que tem ciência e aceita que, caso aprovado, deverá 
entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da 
contratação. 

3.18. Fica vedada a participação, neste processo seletivo, de familiares até terceiro grau de 
membros ou servidores do CRP-23, integrantes da Diretoria, comissão de licitação, consultoria 
jurídica, quaisquer convocados a atuar neste processo seletivo ou outros que tenham 
processos litigiosos judiciais com a instituição; 

 
4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

4.1. A Inscrição será realizada, exclusivamente, via correspondência, no período 
compreendido entre as 10 horas do dia 18 de maio de 2017 às 17 horas do dia 01 de junho 
de 2017.  

4.2. A inscrição será gratuita para todos os cargos.  

4.3. O candidato deverá preencher corretamente seus formulários, em conformidade com o 
Item 4.12 deste edital.  

4.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto neste 
edital e em seus Anexos, certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos, e observar 
a formação mínima exigida para o cargo ao qual deseja concorrer (conforme Anexo I deste 
edital).  

4.5. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 
aceitação das condições do processo seletivo, tais como se acham estabelecidas neste edital e 
nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções específicas 
para a realização do certame, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento.  

4.6. Ao se inscrever, o candidato aceita as condições ditadas no edital do processo seletivo e 
declara serem verídicas as informações prestadas no requerimento de inscrição e demais 
documentos solicitados, dispondo ao CRP-23 do direito de excluir do processo seletivo aquele 
que fornecer dados comprovadamente inverídicos até o encerramento do certame.  

4.7. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao 
estabelecido neste edital.  

4.8. O CRP 23 não se responsabilizará por quaisquer problemas de logística de entrega. É de 
inteira responsabilidade do(a) candidato(a) garantir que a documentação chegue nos prazos 
estipulados.  

4.9. É vedada a inscrição presencial, a via fax ou a via correio eletrônico. 

4.10. As inscrições devem ser realizadas via Sedex com Aviso de Recebimento, encaminhado 
dentro do prazo estipulado neste Edital (Quadro I), tendo como validade a data de postagem; 

4.11. O envio da documentação deve ser destinada ao endereço localizado no item 4.19, 
contendo a documentação descrita no item 4.12 deste edital; 

4.12. Os candidatos deverão encaminhar os seguintes documentos em envelope lacrado: 

a) Ficha de inscrição de acordo com o modelo disponível no Anexo III deste Edital, preenchida 
e assinada com firma reconhecida em cartório;  
b) Ficha de avaliação curricular de acordo com o modelo disponível no Anexo IV deste Edital, 
preenchida e assinada, acrescida das respectivas cópias dos documentos e certificados 
comprobatórios autenticados, exceto para publicações que deverão conter a indicação da ficha 
catalográfica do local publicado, bem como o número do ISBN/ISSN e/ou link em que o artigo 
encontra-se disponível. 
c) Currículo Lattes no formato da Plataforma Lattes (Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico – CNPq). Esta plataforma encontra-se disponível no seguinte 
endereço eletrônico: http://lattes.cnpq.br/ 
d) Carta de intenções, manuscrita em letra legível e Papel A4 branco, contendo um texto 
dissertativo de no mínimo 20 (vinte) linhas e respeitando os requisitos do Item 5.8 e 5.9 deste 
edital. 

4.13. As informações prestadas na Ficha de Avaliação Curricular exigem cópia autenticada em 
cartório do comprovante das informações prestadas. 

http://lattes.cnpq.br/


4.14. Em caso de não comprovação da informação prestada na Ficha de Avaliação Curricular, 
o item não comprovado será desconsiderado. 

4.15 Em caso de experiência profissional em serviço público, servirá como comprovante a 
cópia do Diário Oficial do município/estado/união com o ato de nomeação e/ou exoneração, 
devendo conter obrigatoriamente o respectivo número de edição e data de publicação com o 
nome do candidato destacado. 

4.16. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, o envio de quaisquer documentos após os 
prazos estipulados por este Edital. 

4.17. Terá sua inscrição cancelada automaticamente o(a) candidato(a) que não cumprir com 
todos os requisitos deste Edital, sendo que a inscrição neste processo seletivo simplificado 
implica na ciência por parte do candidato das condições dispostas neste edital, podendo a 
inscrição ser indeferida no descumprimento de qualquer item disposto. 

4.18. O candidato inscrito declara ter ciência de que a documentação entregue não será 
devolvida em qualquer hipótese, ficando arquivada na sede do CRP-23 para fins de banco de 
dados. 

4.19. As inscrições deverão ser enviadas para o endereço “Quadra 104 Norte, Rua NE 07, Nº 
42, Sala Comercial nº 11, Plano Diretor Norte – Palmas/TO - CEP 77006-026”. 

4.20. Em caso de inconsistência de qualquer dado a equipe de seleção poderá, a qualquer 
momento, solicitar que o candidato apresente a documentação original de comprovação para 
fins de comprovação, podendo ser eliminado o candidato que se negue a prestar tais 
informações ou comprovações. 

4.21. Após o envio da inscrição o candidato deverá conferir na data da homologação das 
inscrições, no endereço eletrônico, http://www.crp23.org.br se os dados da inscrição efetuada 
foram recebidos. Em caso negativo, o candidato poderá entrar em contato com o CRP-23, 
através do e-mail coordenacaogeral@crp23.org.br para verificar o ocorrido.  

4.22. O CRP-23 não enviará nenhuma comunicação/cartão de confirmação para o candidato 
sendo que, a obtenção destas informações é de responsabilidade do candidato, através do 
endereço eletrônico http://www.crp23.org.br.  

4.23. Os eventuais erros de digitação verificados na confirmação da inscrição do candidato 
quanto a nome, número de documento de identidade, sexo, data de nascimento, etc. são de 
responsabilidade do candidato e devem ser corrigidos nas entrevistas. 

 
5. DO PROCESSO SELETIVO 

5.1. O processo seletivo ocorrerá em duas etapas 

5.2. O referido processo será organizado e aplicado pela Equipe de Seleção composta por 
conselheiros do CRP 23 e equipe de seleção composta em parceria com o CEULP/ULBRA.  

5.3. A primeira etapa do processo seletivo constará de análise curricular e análise da Carta de 
Intenções. Essa etapa será de cunho eliminatório e classificatório. Os documentos da análise 
curricular serão apresentados nas condições do Item 4.12, partir dos documentos 
comprobatórios entregues pelo(a) candidato(a) ao CRP 23. 

5.4. A análise curricular será realizada de acordo com Ficha de Avaliação Curricular que consta 
no Anexo IV do presente Edital.  

5.5. Serão selecionados os dez candidatos que mais pontuarem na primeira fase para a fase 
de entrevistas, segunda etapa do processo seletivo, podendo a Equipe de Seleção, selecionar 
maior número de acordo com as necessidades do Edital, mesmo no caso de empate de 
pontuação.  

5.6. Caso seja comprovada fraude ou inconsistência da apresentação de documentos e isto 
venha a eliminar o(a) candidato(a), serão chamados(as) os(as) candidatos(as) imediatamente 
posteriores da lista de classificação da primeira etapa para a entrevista (segunda etapa), 
respeitando rigorosamente a ordem de classificação.  

5.7. Para efeitos de contabilização de pontos na Ficha de Avaliação Curricular deste Edital, 
serão computados os pontos de cada item, respeitando o limite máximo de comprovações. 



5.8. A primeira etapa será ainda composta pela análise da Carta de Intenções, que deverá ser 
entregue junto com a inscrição, e deverá conter os seguintes itens: 
a) Ser manuscrita em letra legível e em língua portuguesa; 
b) Conter no mínimo 20 linhas; 
c) Estar em Papel A4 branco. 
 
5.9. A Carta de Intenções deverá ser escrita em formato de texto dissertativo-argumentativo, 
contendo obrigatoriamente: 
a) Breve histórico pessoal, acadêmico e profissional; 
b) A motivação de estar participando do processo seletivo; 
b) As expectativas relacionadas ao cargo; 
c) O papel do CRP-23 no contexto das políticas públicas e de que forma o candidato pode 
contribuir nesse sentido. 

5.10. É vedada a entrega da Carta de Intenções em qualquer outro formato fora dos padrões 
disponibilizados nos Itens 5.8 e 5.9, inclusive digitalizadas ou datilografadas por qualquer meio. 

5.11. Para a pontuação da carta de intenções serão utilizados os requisitos dispostos no Anexo 
VI. 

5.12 Os currículos inscritos, e suas respectivas cartas de intenção, serão analisados 
imediatamente após o término do período de homologações, respeitando o período de 
recursos, e os(as) candidatos(as) selecionados para a etapa de entrevistas serão convocados 
por ato normativo publicado no website do CRP 23 (http://www.crp23.org.br/), divulgados na 
data do cronograma do processo seletivo, disponível no Quadro I deste Edital. 

5.13 A segunda etapa será de entrevistas coletiva e individual, de cunho eliminatório e 
classificatório. 

5.14 Os entrevistadores serão membros da Equipe de Seleção. Durante a seleção serão 
avaliados aspectos como conhecimento sobre o CREPOP, uso e tipos de pesquisas, 
habilidades e conhecimento relacionados às metodologias de pesquisa, responsabilidade e 
disciplina para atuar em sistemas organizados em rede e subordinadas a operações 
estratégicas definidas nacionalmente e desenvoltura e capacidade empática para lidar com o 
público, além de desenvoltura para representação institucional.  

5.15 As etapas do processo seletivo ocorreram conforme cronograma do Quadro I. Caso haja 
qualquer alteração nas datas previstas, haverá publicação dos devidos comunicados oficiais no 
website do CRP 23: http://www.crp23.org.br. O acompanhamento dos atos normativos e 
comunicados oficiais deste seletivo público são de inteira responsabilidade dos(as) 
candidatos(as).  

5.16. As pontuações e os critérios de seleção da primeira e segunda etapa estão disponíveis 
no Anexo VI deste edital. 

 
6. DOS RECURSOS  

6.1 Os recursos interpostos contra os resultados preliminares de quaisquer das etapas 
previstas neste seletivo público deverão ser entregues em formulário específico das 10h às 
16h, na sede do CRP 23, pessoalmente ou por meio de procurador específico aos cuidados da 
Equipe de Seleção para apreciação, julgamento e providências cabíveis. Não serão aceitos 
envio de recursos por via postal; 

6.2 O requerimento deverá estar contido em um envelope do tipo ofício, fechado e identificado, 
contendo os seguintes dados: 
a) Requerimento que deve ser justificado e deve explicitar claramente os pontos que venham a 
ser considerados como fundamentação do recurso, conforme modelo disponibilizado no Anexo 
V deste edital; 
b) Indicação do item deste edital que foi descumprido. 

6.3 O período para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação 
dos resultados parciais e final do Processo Seletivo Simplificado no site do CRP 23; 

6.4. Não serão reconhecidos os pedidos de recurso apresentados fora do contexto ou 
encaminhados de forma diferente da estipulada neste Edital; 

http://www.crp23.org.br/
http://www.crp23.org.br/


6.5. A Comissão Examinadora do CRP-23 constitui última instância para a análise de recursos, 
relativos ao presente Processo Seletivo, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual 
não caberão recursos adicionais; 

6.6. A interposição de recurso não terá efeito suspensivo quanto à Homologação do presente 
Processo Seletivo Simplificado; 

6.7. O resultado dos recursos, de forma coletiva, estará disponível no site do CRP 23. 

 

7. DO RESULTADO, DA ADMISSÃO E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO  

7.1 Os(As) candidatos(as) presentes na segunda fase da seletiva serão informados do 
resultado final por meio do website do CRP 23. No referido website serão publicados todos os 
atos normativos referentes a este processo seletivo cujo acompanhamento de prazos e 
informações relevantes são de inteira responsabilidade dos(as) candidatos(as). 

7.2 No caso de pontuação idêntica no resultado final do processo seletivo, o desempate entre 
candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios: maior pontuação na 
primeira fase, maior pontuação na segunda fase, maior idade.  

7.3 O(a) candidato(a) selecionado(a) terá o contrato de trabalho de natureza jurídico-
administrativa, não trabalhista, de livre nomeação e exoneração, submetendo-se a carga 
horária de 40 quarente) horas semanais. A remuneração bruta será de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), incidindo sobre esta todos os encargos cabíveis.  

7.4 O(a) candidato(a) selecionado(a) será admitido(a) via contrato administrativo de cargo em 
comissão de livre nomeação ou exoneração. 

7.5 No ato do comparecimento para admissão, o(a) selecionado(a) deverá apresentar os 
originais junto com as cópias dos seguintes documentos 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
b) Cédula de Identidade (RG);  
c) Certidão Casamento ou Nascimento 
d) Título de Eleitor;  
e) Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
f) Cédula de Identidade Profissional (CRP) 
g) Declaração de Quitação Eleitoral;  
h) Carteira de Reservista, quando do sexo masculino;  
i) 2 (duas) fotos 3x4 coloridas, de frente e atuais; 
j) Número de Inscrição do PIS/PASEP ou declaração do contratante anterior declarando a não 

inscrição;  
k) Caso se aplique, cópia da Certidão de nascimento e caderneta de vacinação dos filhos 

menores de 14 anos que estiverem sob tutela; e declaração de frequência escolar para os 
maiores de 5 e menores de 14 anos;  

l) Cópia do comprovante de Residência recente, emitido em até 90 dias da data de admissão; 
m) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO); 
n) Certidão de Antecedentes Criminais; 
o) Comprovante de conta bancária do Banco do Brasil em nome do candidato; 

7.6 A admissão se processará mediante assinatura do contrato de trabalho, devendo o 
interessado comparecer impreterivelmente no local, na data e no horário apontado no ato de 
convocação, sob pena do CRP 23 entender sua tácita desistência da vaga; 

7.7 A não apresentação ou irregularidades nos documentos acima discriminados implicará na 
imediata desclassificação do(a) candidato(a); 

7.8 O contratado deverá prestar serviço dentro do horário e local estabelecidos pelo CRP 23, 
seguindo a forma de contrato de trabalho ou de prestação de serviços; 

7.9 A contratação será em caráter imediato após aprovação e homologação do resultado final 
pelo Plenário do CRP 23.  

 

 

 



8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades de documentos, mesmo 
verificadas posteriormente, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do 
candidato, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem 
administrativa, trabalhista, civil e criminal incidentes; 

8.2 Ocorrendo a rescisão contratual, por qualquer que seja o motivo, caberá exclusivamente ao 
CRP 23 o direito de convocar os demais candidatos classificados; 

8.3 Os(As) candidatos(as) podem obter maiores informações sobre o processo seletivo por 
meio do endereço eletrônico: “coordenacaogeral@crp23.org.br”  ou telefones: (63) 3215-7622 / 
3215-1663; 

8.4 Os casos omissos a esse Edital serão apreciados e deliberados pela Equipe de Seleção e, 
se necessário, pela Diretoria e Plenário do CRP 23. 

8.5 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palmas, 17 de maio de 2017.  
 
 
 
 
 

Rodrigo Monteiro de Oliveira 
Conselheiro Presidente do Conselho Regional de Psicologia 23ª Região  

 
 
 
 
 

Joyce Duailibe Laignier Barbosa Santos 
Equipe de Seleção do Edital Nº 001/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23ª REGIÃO – TOCANTINS 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017 

 
ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS E ATRIBUIÇÕES  
 

 
Cargo Assessor de Pesquisa em Psicologia e Políticas Públicas para 

atuar junto ao CREPOP (Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas) do CRP 23 

Quantidade de vagas 01 (Cargo em Comissão - livre nomeação e exoneração) 

Local Palmas/TO 

Carga Horária semanal 40 horas 

Requisitos - Graduação em Psicologia com registro e situação regular 
(inscrição principal ou secundária) 
- Inscrição no Conselho Regional de Psicologia 23ª Região 
- Disponibilidade para viagens e eventos fora de horário comercial 

Remuneração R$ 2.000,00 (acrescido de benefícios dispostos no Acordo 
Coletivo dos servidores do CRP-23) 

Atribuições do Cargo 1. Desenvolver atividades especializadas de pesquisa;  
2. Coordenação e execução de projetos no campo emergente de 

Psicologia e Políticas Públicas; 
3. Planejamento, manutenção e desenvolvimento da estrutura 

técnica da unidade local do CREPOP; 
4. Promover conhecimentos e informações técnicas necessárias 

ao funcionamento do CRP 23 e de suas comissões;  
5. Oferecer suporte à Diretoria e ao Plenário na efetivação das 

ações de desenvolvimento político e profissional da Psicologia; 
6. Coordenar as atividades das Comissões Especiais do CRP-23, 

bem como organizar sua documentação, editais de 
chamamentos, programação anual, realização de eventos e 
demais atividades ligadas a essas comissões; 

7. Participação em reuniões e palestras sobre políticas públicas e 
temáticas trabalhadas pelo CREPOP;  

8. Realizar orientações de psicólogos no tocante à práticas em 
políticas públicas, bem como elaborar documentos 
norteadores; 

9. Participação em reuniões; auxílio em orientações realizadas e 
materiais produzidos pelos Eixos, Comissões e Grupos de 
Trabalho do CRP 23; 

10. Realizar atividades administrativas ligadas à Políticas Públicas 
e ao CREPOP; 

11. Realizar pesquisas referentes a assuntos do interesse da 
Psicologia. Levantamento, organização e envio à categoria das 
Referências do CREPOP; elaboração de questionários de 
pesquisa; análise de dados; elaboração de documentos; e 
acompanhamento/atualização constante sobre as políticas 
públicas em curso e modificações relativas às mesmas; 

12. Assessorar no desenvolvimento de instrumentos para coleta 
de dados em Políticas Públicas, com ênfase na captação e 
tratamento de dados; 

13. Assessorar na construção de ferramentas e processos de 
planejamento, monitoramento e avaliação de projetos 
institucionais em rede nacional; 

14. Produzir relatórios descritivos e analíticos a partir de 
informações reunidas em pesquisa de âmbito nacional; 

15. Organizar e sistematizar informações como subsídios à 
produção de documentos de referência para atuação 
profissional de psicologia em políticas públicas; 

16. Assessorar o CREPOP, executando atividades em nível 



regional e nacional; 
17. Contribuir para a qualificação do Plenário e CRP 23 nas 

discussões e informações sobre Políticas Públicas; 
18. Acompanhar e qualificar as intervenções de Conselheiros/as e 

Coordenadores/as de Grupo de Trabalhos/GTs nos temas 
relacionados à Psicologia e Políticas Públicas; 

19. Acompanhar, quando solicitado ou necessário, o andamento e 
discussões em GTs e Comissões que possam ter conexões 
com os temas e pesquisas do CREPOP; 

20. Promover articulações do CRP 23 com instituições públicas, 
movimentos sociais, organizações não governamentais que 
participam das lutas pela efetivação de direitos sociais; 

21. Acompanhar as diretrizes do Conselho Federal de Psicologia e 
zelar pelo cumprimento da legislação vigente; 

22. Cumprir demais atribuições inerentes ao cargo. 
 

Conhecimentos 
Relevantes 

1. Conhecimento em Metodologias de pesquisa em Ciências 
Sociais e Humanas;  

2. Facilitação/coordenação de Grupo Focal;  
3. Facilitação/coordenação de Entrevistas Coletivas;  
4. Planejamento/condução de Entrevistas Individuais; 
5. Experiência em Elaboração/aplicação de Questionário;  
6. Abordagens etnográficas e Pesquisas de Campo;  
7. Produção e Avaliação de Relatórios técnico-científicos;  
8. Levantamento Bibliográfico-documental;  
9. Pesquisa via banco de dados virtuais (Wide, World Web, 

Scielo, BVSPsi, Intranet etc.);  
10. Intervenção no campo das Políticas Públicas;  
11. Conhecimento básico em estatística 
12. Intervenção política em campos específicos da Sociedade (em 

conexão com o campo dos Direitos Humanos);  
13. Representação institucional junto aos órgãos públicos 

governamentais;  
14. Experiência de participação técnico–científica e/ou acadêmica 

no desenvolvimento de projetos sociais em Políticas Públicas. 
15. Legislação vigente do Conselho Federal de Psicologia. 
16.  

Atributos pessoais 
desejáveis 

1. Capacidade para trabalhar em equipe  
2. Capacidade de análise, interpretação e ponderação; 
3. Boa comunicação oral e escrita; 
4. Organização, agilidade e cooperação, comprometimento e 

pontualidade; 
5. Responsabilidade e disciplina para atuar em sistemas 

organizados em rede; 
6. Desenvoltura e capacidade empática para lidar com o público;  
7. Capacidade de negociação com gestores e autoridades 

públicas; 
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ANEXO II 

MODELO PARA RECURSO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 
 
 
Eu,_________________________________________________________________________, 
portador (a) do RG nº ________________, inscrito (a) no CPF nº________________________, 
Psicólogo (a), inscrito (a) sob nº _____________________________, residente e domiciliado 
(a) na cidade de ____________________, , venho, respeitosamente pedir a impugnação do 
Edital de Seleção Pública Nº 001/2017, conforme prazo legal, pelos seguintes motivos: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura por extenso 
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ANEXO III 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

D
A

D
O

S
 

P
E

S
S

O
A

IS
 

 

NOME:_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

CRP:_______/___________________________ CPF Nº: ___________________________________ 

RG Nº: _____________________________ ÓRGÃO EXPEDIDOR: ___________________ 

DATA DE NASCIMENTO:____/____/_____ ESTADO CIVIL:_______________________SEXO: (   ) M   (   ) F 

E
N

D
E

R
E

Ç
O

 D
E

 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

Ê
N

C
IA

  

LOGRADOURO: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________Nº:__________________ 

BAIRRO:_________________________________________ CEP: _______________________ 

CIDADE:________________________________________________ UF:__________________________ 

TEL. CEL.: (_____) _____________________ TEL. RESID.: (_____) __________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

D
E

C
L

A
R

A
Ç

Ã
O

 

DECLARO QUE ATENDO TODAS AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL DE ABERTURA DE 

INSCRIÇÃO E QUE ESTOU DE ACORDO COM AS REGULAMENTAÇÕES NELE CONTIDAS, BEM COMO 

ESTOU CIENTE DE QUE CONSTATADA A INEXATIDÃO DAS AFIRMATIVAS OU IRREGULARIDADES DE 

DOCUMENTOS, AINDA QUE COMPROVADAS POSTERIORMENTE, SEREI ELIMINADO DO PROCESSO 

SELETIVO, ANULANDO-SE TODOS OS ATOS DECORRENTES DE MINHA INSCRIÇÃO. 

 

PALMAS, _______ DE __________________ DE 2017. 

 

_________________________________________________________________ 

ASSINATURA POR EXTENSO 

E
Q

U
IP

E
 D

E
 

S
E

L
E

Ç
Ã

O
  

 

INSCRIÇÃO NUMERO:_________________________________________ 
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ANEXO IV 

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR* 
 

TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS – GRADUAÇÃO 

Descrição 
Pontuação por 
Comprovação 

Quantidade 
Máxima de 

Comprovações 
Pontuação 

Graduação em Psicologia 3 1   

Graduação em Outra Área 2 1   

Pontuação Máxima no Item 5 pontos   

        

TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS - PÓS- GRADUAÇÃO 

Doutorado Concluído em área afim 12 1   

Mestrado Concluído em área afim 8 1   

Especialização (mínimo 360 horas) 
concluída em área afim 

5 2   

Pontuação Máxima no Item 30 pontos   

        

ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS 

Lecionar em Ensino Superior 2 (por semestre) 3  

Monitoria 1 (por semestre) 2  

Conferência, Palestra, Seminário e cursos 
ministrados 

1 (por certificado) 2  

Atuação no contexto de políticas públicas 2 (por semestre) 3  

Pontuação Máxima no Item 16 pontos  

        

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

Curso de Extensão em Políticas Públicas de 
no mínimo 60 horas 

1 (por certificado) 3  

Participação em Congressos, Simpósios e 
Encontros 

1 (por certificado) 4  

Pontuação Máxima no Item 7 pontos  

        

ATIVIDADES CIENTÍFICAS 

Livro Publicado com ISSN ou ISBN 4 1  

Capítulos de Livros publicados com ISSN 
ou ISBN 

2 2  

Artigos publicados de natureza científica 
com ISSN ou ISBN 

2 2  

Pontuação Máxima no Item 12 pontos 
 

    Pontuação Total Máxima  70 pontos 

Pontuação Total Obtida  

* Documentação comprobatória autenticada deve ser enviada em anexo. 
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ANEXO V 

MODELO PARA RECURSO AOS RESULTADOS PRELIMINARES 
 
Eu,_________________________________________________________________________, 
portador (a) do RG nº ________________, inscrito (a) no CPF nº________________________, 
Psicólogo (a), inscrito (a) sob nº _____________________________, residente e domiciliado 
(a) na cidade de ____________________, devidamente inscrito (a) na SELEÇÃO PÚBLICA 
referente ao Edital nº 001/2017 do CRP 23, venho, respeitosamente, recorrer do RESULTADO 
PRELIMINAR divulgado por esta Equipe, na data de____/_____/______, conforme prazo legal, 
pelos seguintes motivos: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Assinatura por extenso 

 

 

 

 

 
 

 
 



CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 23ª REGIÃO – TOCANTINS 
EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA Nº 001/2017 

 
ANEXO VI 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 

PRIMEIRA ETAPA:  

FICHA DE AVALIAÇÃO CURRICULAR 

TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS - GRADUAÇÃO 5 

TÍTULOS UNIVERSITÁRIOS - PÓS- GRADUAÇÃO 30 

ATIVIDADES DIDÁTICAS E PROFISSIONAIS 16 

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 7 

ATIVIDADES CIENTÍFICAS 12 

CARTA DE INTENÇÕES  

DOMÍNIO DA MODALIDADE ESCRITA FORMAL DA LÍNGUA PORTUGUESA 7 

COERÊNCIA E COESÃO DA ESCRITA 7 

HISTÓRICO PESSOAL, ACADÊMICO E PROFISSIONAL 3 

MOTIVAÇÃO DE ESTAR PARTICIPANDO DO PROCESSO SELETIVO 3 

EXPECTATIVAS RELACIONADAS AO CARGO 3 

O PAPEL DO CRP-23 NAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE QUE FORMA O 
CANDIDATO PODE CONTRIBUIR NESSE SENTIDO 

7 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

  SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA COLETIVA E INDIVIDUAL 

CONHECIMENTO SOBRE A LEGISLAÇÃO VIGENTE DO CFP 20 

CONHECIMENTO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS 10 

CONHECIMENTO SOBRE METODOLOGIA CIENTÍFICA 10 

CAPACIDADE DE TRABALHAR EM EQUIPE 5 

CAPACIDADE DE ANÁLISE, INTERPRETAÇÃO E PONDERAÇÃO 10 

ORGANIZAÇÃO E AGILIDADE 5 

COOPERAÇÃO E COMPROMETIMENTO 10 

PONTUALIDADE 5 

RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA 5 

DESENVOLTURA E CAPACIDADE EMPÁTICA PARA LIDAR COM O PÚBLICO 5 

FLUÊNCIA E DESENVOLTURA ORAL 5 

PROATIVIDADE 10 

PONTUAÇÃO MÁXIMA 100 

 


