
 
 

 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO/22ª REGIÃO 

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 

EDITAL Nº 03/2022 

 

 Pelo presente Edital de Seleção, o Conselho Regional de Psicologia do 

Maranhão/22ª Região torna público a abertura de 02 (duas) vagas de estágio não 

obrigatório e cadastro de reserva, sendo 01 (uma) vaga destinada para a Comissão 

de Orientação e Fiscalização (COF) - CRP 22-MA e 01 (uma) vaga para o Centro 

de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) - CRP 22-

MA. Os perfis para cada cargo encontram-se descritos no item 6 deste edital, 

conforme Resolução CRP 22 n° 001/2015, sendo específicas para alunas(os) 

regularmente matriculadas(os) no curso de graduação em Psicologia do 6º (sexto) 

ao 8º (oitavo) período, comprovado por declaração e histórico acadêmico, ambos 

emitidos pela Instituição de Ensino Superior. Os currículos e comprovações deverão 

ser entregues juntamente com a Ficha de Inscrição (Anexo I) na sede do Conselho 

Regional de Psicologia do Maranhão, situado na Rua das Sucupiras, Quadra 53, nº 

24, Renascença 1, São Luís/MA, conforme cronograma deste edital, para posterior 

seleção. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

a) O Processo Seletivo Simplificado regido por este Edital tem como objeto a 

contratação de estagiárias(os), no modelo de estágio não obrigatório, que 

estejam regularmente matriculadas(os) e com frequência ativa em Instituições 

de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação cursando 

Psicologia.  

b) A atividade de estágio terá a jornada especificada no item 6 deste edital, 

obedecendo ao art. 10 da Lei nº 11.788/2008; 

c) Para inscrição no processo seletivo, as(os) estudantes deverão apresentar os 

documentos elencados no item 4. 



 
 

 
 

d) O processo seletivo simplificado para estagiárias(os) será constituído de 3 

(três) etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório: ANÁLISE 

CURRICULAR, PRODUÇÃO TEXTUAL (ANEXO III) e ENTREVISTA. 

e) Na primeira etapa serão classificadas(os) as(os) 10 (dez) primeiras(os) 

colocadas(os) para cada uma das vagas. A(O) candidata(o) que não participar 

de cada uma das etapas será eliminada. As notas atribuídas em cada uma 

das etapas serão cumulativas e classificatórias. 

f) Será convocada(o) para cada uma das vagas as(os) candidatas que 

finalizarem o processo em primeiro lugar. 

g) É possível inscrever-se APENAS para UMA das vagas de estágio. 

h) Caso a(o) candidata aprovada(o) em primeiro lugar não assuma, será 

convocada(o) a(o) próxima(o), de acordo com a lista de classificação. 

i)  O estágio será formalizado através do Termo de Compromisso de Estágio e 

do Plano de Atividades de Estágio, devidamente assinados pela(o) 

estagiária(o), pelo Conselho e pela Instituição de Ensino Superior. 

j) Em caso de empate no resultado da primeira etapa, bem como no resultado 

final deste processo seletivo, terá preferência: 

I – A(o) candidata(o) que participou de projeto de pesquisa acadêmica e/ou 

extensão universitária (ambas devidamente comprovadas); 

II –  A(o) candidata(o) que tiver maior Coeficiente de Rendimento Acadêmico; 

III – A(o) candidata(o) que tiver maior idade.  

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

a) Ser estudante matriculada(o) regularmente em curso de Psicologia, do 6° 

(sexto) ao 8º (oitavo) período; 

b) Ter coeficiente de rendimento igual ou maior que 7.0 (sete); 

c) Ter disponibilidade de carga horária de 20h semanais para dedicar-se às 

atividades do estágio ofertado; 



 
 

 
 

d) Ter cursado e sido aprovada(o) na disciplina de Ética Profissional do 

Psicólogo no curso de Psicologia para ambas as vagas e na de Políticas 

Públicas para a vaga do CREPOP. 

e) Para o bom desempenho do estágio é desejável que a(o) estudante possua 

conhecimento e habilidade em Informática (Word, Excel, Power Point, 

Internet); 

f) Ter bom nível de redação, incluindo capacidade de análise, organização e 

síntese; 

g) Identificar-se com as atribuições do estágio ofertado. 

3. LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO  

Serão admitidas as inscrições realizadas no período de 19/10/2022 até 27/10/2022, 

sendo necessário o comparecimento da(o) candidata(o) na sede do Conselho 

Regional de Psicologia localizada no seguinte endereço: Rua das Sucupiras, Quadra 

56, Nº 24, Jardim Renascença e com funcionamento de 08 horas às 17 horas. No 

ato de inscrição, é necessário que a(o) candidata(o) apresente as cópias de todos 

os documentos descritos no item 4 do presente edital.   

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

a) RG ou CNH; 

b) CPF; 

c) Declaração de Matrícula atualizada emitida pela IES; 

d) Histórico Acadêmico; 

e) Currículo Lattes devidamente comprovado; 

f) Ficha de Inscrição preenchida (Anexo I). 

5. PROCESSO DE SELEÇÃO 

O processo de seleção das(os) estagiárias(os) se dará com o presente cronograma 

e a pontuação dos itens se dará em conformidade com o Anexo II. 

 



 
 

 
 

ETAPAS ATIVIDADES DATAS 

Início do Processo 

Seletivo 
Lançamento do Edital 20/10/2022 

1ª Análise Curricular 

Entrega de documentos e da Ficha de 

Inscrição (Anexo I) 

20/10/2022 a 

28/10/2022 

Divulgação das(os) inscritas(os) que 

obtiveram as 10 (dez) melhores 

pontuações em cada vaga na etapa 

de ANÁLISE CURRICULAR, segundo 

o sistema de pontuação descrito no 

Anexo II;  

03/11/2022 

2ª Produção Textual 

Convocação das(os) 10 (dez) 

primeiras(os) colocadas(os) de  cada 

vaga para etapa de PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

03/11/2022 

Envio da PRODUÇÃO TEXTUAL para 

o endereço eletrônico referente à 

vaga que a(o) estudante estiver 

concorrendo. Para o pleito da Vaga 1 

(Comissão de Orientação e 

Fiscalização) enviar o texto para 

cof@crpma.org.br. Já para o pleito da 

Vaga 2 (Centro de Referência Técnica 

em Psicologia e Políticas Públicas, 

enviar o texto para 

crepop@crpma.org.br; 

03/11/2022 à 

05/11/2022 

Divulgação da classificação das(os) 

10 inscritas(os) em cada vaga que 

enviaram a PRODUÇÃO TEXTUAL, 

conforme as orientações dispostas no 

11/11/2022 

mailto:cof@crpma.org.br
mailto:crepop@crpma.org.br


 
 

 
 

Anexo III; e convocação das(os) 

classificadas(os) para a etapa de 

ENTREVISTA; 

3ª Entrevista 

Realização da etapa de 

ENTREVISTA, que ocorrerá 

presencialmente, na sede do CRPMA, 

conforme agendamento prévio. 

16/11/2022 

a 21/11/2022 

Resultado final 

Divulgação do resultado final com os 

nomes das(os) aprovadas(os) para as 

2(duas) vagas de estágio, bem como 

a ordem de classificação das(os) 

demais. 

23/11/2022 

 

6.  CONTRATAÇÃO 

● Natureza da função: Estágio não obrigatório; 

● Modelo de Contratação: Previsto na Lei de Estágio 11.788/2008; 

● Número de vagas: 2 (duas) vagas. 1 (uma) vaga para a Comissão de 

Orientação e Fiscalização - CRP 22-MA e 1 (uma) vaga para o Centro de 

Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas - CRP 22-MA.  

● Carga horária: 20h (vinte horas) semanais de segunda-feira a sexta-feira; 

● Remuneração: R$800,00 (oitocentos reais) + Auxílio transporte. 

7. DAS VAGAS  

7.1 PERFIL DA VAGA 1 

Estágio para Comissão de Orientação e Fiscalização - CRP 22-MA 

Supervisão: Psicóloga(o) CRP22/Técnica de Orientação e Fiscalização - CRP 

22 

 



 
 

 
 

A) Missão do cargo 

Atuar na Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), estando afinado com suas 

diretrizes, acompanhando as atividades de orientação e fiscalização das(os) 

psicólogas(os), sob supervisão da Psicóloga e Técnica de Orientação e Fiscalização.  

B) Atribuições 

1. Auxiliar nas orientações éticas emitidas às(aos) psicólogas(os) e demais que 

se fizerem necessárias referentes à prática do psicólogo;  

2. Participar de ações de fiscalização, tais como vistorias, diligências externas e 

ou inspeções; 

3. Auxiliar na confecção de pareceres de visitas de fiscalização/orientação; 

4. Auxiliar na reunião de entrega de carteira de identidade profissional;  

5. Participar das reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização e auxiliar 

na elaboração de ATAS referentes às reuniões; 

6. Auxiliar na Vistoria de anúncios; 

7. Elaboração de pareceres de anúncio;  

8. Auxiliar na elaboração do COF ORIENTA do mês; 

9. Auxiliar na vistoria de processos de inscrição de formados há mais de 01 ano, 

cancelamento, inscrição secundária, transferência e reinscrição; 

10. Auxiliar na elaboração de documentos oficiais da COF; 

11. Consultas ao cadastro nacional de psicólogos para finalidade de fiscalização; 

12. Auxiliar no planejamento dos Fóruns de Discussão; 

13. Organizar o arquivo impresso da COF; 

14. Auxiliar na elaboração do relatório de atividades da COF; 

15. Atualização da planilha de atividades da COF; 

16. Colaborar com eventos promovidos pela Comissão de Orientação e 

Fiscalização e pelo Conselho Regional de Psicologia - MA, quando solicitado; 



 
 

 
 

17. Auxiliar na elaboração de roteiros de visita de fiscalização, rotina e Pessoa 

Jurídica; 

18. Mapear a presença de psicólogas(os) nas Políticas Pública, instituições 

privadas e demais que tiverem prestação de serviço de psicologia; 

19. Consultas ao site e-Mec; 

20. Elaborar de certidões de processos de inscrição secundária/ transferência/ 

inscritos há mais de 01 ano/ reinscrição/ cancelamento; 

21. Colaborar com demais atividades pertinentes à área de psicologia do 

Conselho Regional de Psicologia - MA; 

7.2 PERFIL DA VAGA 2 

Cargo: Estágio para o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 

Públicas - CRP 22-MA 

Supervisão: Psicóloga(o) CRP22/Assessor técnico do CREPOP - CRP 22 

1. Missão do cargo 

Atuar no Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) 

e áreas correlatas do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão/22ª Região/MA. 

2. Atribuições 

1. Auxiliar na consolidação da produção de Referências Técnicas para a atuação 

das(os) psicólogas(os) em políticas públicas por meio de pesquisas 

coordenadas nacionalmente e regionalmente;  

2. Auxiliar na promoção da qualificação da atuação profissional de 

psicólogas(os) que atuam em políticas públicas por meio de pesquisas e da 

sistematização e divulgação de informações acerca da prática profissional da 

categoria nestas políticas;  

3. Auxiliar nas ações gerenciais determinadas pela diretoria e plenário do CRP-

MA;  

4. Auxiliar na coordenação das atividades locais de pesquisa e de mobilização 

junto à categoria, referentes aos objetivos do CREPOP, quais sejam: atuar na 



 
 

 
 

sistematização e difusão do conhecimento e das práticas psicológicas nas 

políticas públicas;  

5. Identificar oportunidades estratégicas de participação da Psicologia nas 

políticas públicas e promover a interlocução da Psicologia com espaços de 

formulação, gestão e execução das políticas públicas;  

6. Auxiliar o planejamento e execução das tarefas específicas do CREPOP no 

Conselho Regional de Psicologia, seguindo as diretrizes e metas do 

calendário anual do CREPOP/CFP;  

7. Auxiliar na confecção de minutas de documentos oficiais sobre o CREPOP;  

8. Participar, quando solicitado, de reuniões do CREPOP, Diretoria e Plenária e 

auxiliar na elaboração de ATAS referentes às reuniões;  

9. Consultas ao cadastro nacional de psicólogos para finalidade de fiscalização;  

10. Auxílio no planejamento das ações e pesquisas do CREPOP e CRP-MA;  

11. Transcrição de entrevistas;  

12. Auxiliar na organização do arquivo impresso e digital do CREPOP;  

13. Auxiliar na elaboração do relatório de atividades do CREPOP;  

14. Colaborar com eventos promovidos pelo CREPOP e CRP-MA, quando 

solicitado;  

15. Colaborar com demais atividades pertinentes da psicologia no CRP-MA.  

 

 

Nelma Pereira da Silva (CRP 22/00202) 

Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão – 

22ª Região 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Via do Candidato 

N° DE INSCRIÇÃO _________ 

SETOR CONCEDENTE DA VAGA: 

(   )  Comissão de Orientação e Fiscalização 

(   ) Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:  IDADE: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: 

CARGO: 

PERÍODO: N° MATRÍCULA: 

TELEFONES: 

E-MAIL: 

 

   

 

 

__________________________________________ 

Assinatura da(o) Candidata(o) 

  



 
 

 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Via do CRP 

N° DE INSCRIÇÃO________  

SETOR CONCEDENTE DA VAGA: 

(   ) Comissão de Orientação e Fiscalização 

(   ) Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

 

NOME: 

DATA DE NASCIMENTO:  IDADE: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR: 

PERÍODO: N° MATRÍCULA: 

TELEFONES: 

E-MAIL: 

 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura da(o) Candidata(o) 

  



 
 

 
 

ANEXO II 

PONTUAÇÃO 

ITEM  PONTUAÇÃO 

Coeficiente de Rendimento 
(CR) 

 Maior ou igual a 8,0 3.0 

 Maior ou igual a 7,0 e menor que 8,0 2.0 

Cursos relacionados com a 
vaga de estágio (carga 
horária mínima de 20h) 

 4.0 (máximo) 

 Cada certificado pontua 1.0 

Participação em grupo de 
pesquisa ou Extensão (por 
semestre) 

 3.0 (máximo) 

 Cada participação comprovada pontua 1.5 

Produção textual  10.0 (máximo) 

Entrevista  10.0 (máximo) 

Total    30.0 pontos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO III 

Para a realização da produção textual, as orientações são: 

1.1 Envio da PRODUÇÃO TEXTUAL para o endereço eletrônico referente à vaga 

que a(o) estudante estiver concorrendo. Para o pleito da Vaga 1 (Comissão 

de Orientação e Fiscalização) enviar o texto para cof@crpma.org.br. Para o 

pleito da Vaga 2 (Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 

Públicas) enviar o texto para crepop@crpma.org.br. 

1.2 O texto deve ter no mínimo 1 (uma) página e no máximo 2 (duas) páginas. A 

utilização da referência bibliográfica indicada para cada tema é obrigatória. 

1.3 O texto deve ser autoral, analítico e refletir com rigor o tema proposto. 

1.4 O texto deve seguir as normas Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

1.5 A produção deve ser iniciada com o nome, CPF e instituição de ensino da(o) 

candidata(o). 

1.6 O arquivo deve ser digitado em WORD e enviado em PDF, sendo nomeado 

com a vaga pretendida e o nome da(o) candidata. 

1.7 Tema da produção textual para a Vaga 1 (Comissão de Orientação e 

Fiscalização): “Psicologia e Sigilo Profissional: a importância do Código de 

Ética Profissional do Psicólogo como instrumento reflexivo e diretivo para o 

exercício pautado na responsabilidade social”. 

Referência bibliográfica: Conselho Federal De Psicologia. Código de Ética 

Profissional dos Psicólogos, Resolução Nº 10/2005. Brasília: CFP, 2005. 

Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-

etica-psicologia.pdf 

1.8 Tema da produção textual para a Vaga 2 (Centro de Referência Técnica em 

Psicologia e Políticas Públicas): “O lugar técnico-operativo e teórico-

metodológico da Psicologia no enfrentamento ao racismo”. 

Referência bibliográfica: Conselho Federal de Psicologia. Relações raciais: 

referências técnicas para atuação de psicólogas/os. Brasília: CFP, 2017. 

Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2017/09/relacoes_raciais_baixa.pdf 
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