
 
   

 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 23ª REGIÃO  

      RETIFICAÇÃO - Edital nº 03/2022 - Seleção de estagiária (o) 

Apresentação do Trabalho do CRP-23:  

O Conselho Regional de Psicologia é uma Autarquia Pública Federal que  
tem como prerrogativa legal orientar, fiscalizar e normatizar a atuação de  
psicólogas e psicólogos em todo o estado do Tocantins. Nos últimos anos houve  
um aumento significativo de profissionais atuando nas mais variadas políticas  
públicas, fato que tem trazido novos desafios às (aos) profissionais. Diante deste 
fenômeno o Sistema Conselhos de Psicologia tem produzido orientações para 
atuação voltadas para diversas políticas. Tal atuação pressupõe uma Psicologia 
comprometida com a realidade social brasileira e com os Direitos Humanos.  

No Conselho Regional de Psicologia 23ª Região (Tocantins) tem-se 
diversos setores que atuam de forma interna para melhor atender à categoria de 
Psicólogos e à sociedade, os setores a que se destinam as vagas de estágio 
serão o Financeiro e o de Secretaria e Registro, que serão: 

1. O setor Financeiro trabalha com processos financeiros, prestação de 
serviços e aquisição de materiais, apoio ao serviço de licitação. 

2. O setor de Secretaria e Registro atende à categoria no que diz respeito 
à emissão de registros de Pessoa Física e Jurídica, bem como tudo o 
que envolve o apoio a este setor. 

1) Perfil da (o) estagiária (o) / Pré-requisitos - Serão selecionados 
dois/duas estudantes que cumpram o máximo de requisitos a seguir:  
 
a) Estudante regularmente matriculado no curso de Ciências Contábeis do  

1 º ao 4 º período; 

b) ter disponibilidade de 30hs semanais, necessariamente a tarde;  

d) demonstrar interesse/atuação nas áreas de Contabilidade Pública, 
departamento pessoal, sistema de cadastro e cobrança. 

e) ter conhecimento de informática (Word, Excel, Power Point e Internet);  

f) demonstrar organização, disposição e agilidade, bastante atenção, boa 
relação interpessoal e trabalho em equipe. 

Serão diferenciais para a seleção:   

g) Ter familiaridade com sistemas eletrônicos para base de dados;  

h) Ter proatividade, paciência e disposição em aprender;  

2) Atribuições / rotina de trabalho:  

a) Ser cordial no atendimento ao público via telefone e presencialmente;  



b) Gerar boletos e fazer negociações pelo sistema; 

c) Elaborar documentos como ofícios, memorandos, atas e declarações;  

d) Fazer protocolos das plenárias mensais do conselho; 

e)  Auxiliar na emissão de carteiras dos psicólogos;  

f) Manter-se informada(o) sobre o funcionamento do Conselho para auxiliar 
a categoria nas informações via e-mail, telefone e presencialmente;  

g) Auxiliar na montagem e execução de processos financeiros; 

h) Auxiliar na conferência de documentos que os psicólogos enviarem para 
a emissão dos processos de registro. 

i) Gerar relatórios financeiros no Sistema.  

3) Processo Seletivo:  

O processo de seleção de estagiário será constituído de três etapas:  

1ª) Análise curricular,  

2ª) Avaliação prática; 

3ª) Entrevista individual;  

Os currículos (vitae ou Lattes) deverão ser enviados para o e-mail 
coordenacaogeral@crp23.org.br, dentro do prazo estipulado e com 
referências aos pré-requisitos descritos no item 1. Não esqueça de informar 
número de telefone para contato.  

 
4) Bolsa: R$ 900,00 e auxílio transporte (R$ 160,00). 
5) Vagas: 02 (vagas). 

 
6) Cronograma   

27 de outubro Início do recebimento dos currículos; 

16 de novembro Fim do prazo para envio dos currículos; 

  17 de novembro Análise curricular; 

18 de novembro Divulgação dos aprovados na primeira etapa e  
horário da avaliação prática; 

21 de novembro  Avaliações práticas; 

23 de novembro Entrevistas individuais; 

25 de novembro Divulgação do resultado; 

01 de dezembro Previsão de início do estágio; 

Palmas, 09 de novembro de 2022.  

 

 

Arivandre Araújo Guimarães Tavares 

Presidente do CRP-23 


