
 
 

 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO MARANHÃO/22ª REGIÃO 

Processo Seletivo Simplificado nº 001/2022 

EDITAL Nº 04/2022 

 

 A presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão (22ª Região), 

no uso de suas atribuições, resolve retificar o Edital nº 03/2022 que estabelece o 

processo seletivo para 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. 

No item 5. PROCESSO DE SELEÇÃO  

Onde se lê: 

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 

03/11/2022 à 

05/11/2022 



 
 

 
 

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; 

Divulgação da classificação das(os) 10 inscritas(os) 

em cada vaga que enviaram a PRODUÇÃO 

TEXTUAL, conforme as orientações dispostas no 

Anexo III; e convocação das(os) classificadas(os) 

para a etapa de ENTREVISTA; 

11/11/2022 

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 

 

Leia-se: 

ETAPAS ATIVIDADES DATAS 

1ª Análise Curricular 

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;  

04/11/2022 

 

 

 

 

 

2ª Produção Textual 

Convocação das(os) 10 (dez) primeiras(os) 

colocadas(os) de cada vaga para etapa de 

PRODUÇÃO TEXTUAL  

04/11/2022 

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; 

04/11/2022 à 

07/11/2022 
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Divulgação da classificação das(os) 10 inscritas(os) 

em cada vaga que enviaram a PRODUÇÃO 

TEXTUAL, conforme as orientações dispostas no 

Anexo III; e convocação das(os) classificadas(os) 

para a etapa de ENTREVISTA; 

11/11/2022 

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 

 

O edital completo e a retificação estão disponíveis no site do Conselho 

Regional de Psicologia do Maranhão: www.crpma.org.br/editais-e-licitacoes  

 

 

 

 

Nelma Pereira da Silva (CRP 22/00202) 

Conselheira Presidente do Conselho Regional de Psicologia do Maranhão – 22ª Região 
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