
 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO INTERNO Nº 002/2019

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL - 11ª REGIÃO –

CRESS-PR, no uso de suas atribuições legais, torna público, a abertura de processo

seletivo interno para provimento de 01 (uma) vaga existente e cadastro de reserva, de

designação em função gratificada para Coordenação Técnica, de acordo com o artigo 9º

da Portaria nº 1661/2017, que dispõe sobre a implantação do Plano de Cargos, Carreira

e Remuneração- PCCR do CRESS 11ª Região/Paraná e com as normas constantes

neste edital e em seus anexos. 

Função
Gratificada

Vagas Vencimento Carga
Horária

Semanal

Requisitos

Coordenação
Técnica

01 (uma) vaga e
cadastro reserva

Acréscimo de 20%
no salário base

30h Graduação em
Serviço Social

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  O Processo Seletivo  Interno tem por  objetivo  dar  provimento  de 01 (uma)  vaga

existente e cadastro de reserva, de designação em função gratificada para Coordenação

Técnica.

1.2 O conjunto de atribuições desempenhadas pela Coordenação Técnica visa orientar e

dar suporte técnico à Gestão, Área Técnica, Seccionais, Núcleos, Comissões e Câmaras

Temáticas no cumprimento das ações precípuas do Conselho, da agenda política do

conjunto CFESS-CRESS e do programa de gestão.

1.3  O  processo  seletivo  será  regido  por  este  edital,  conduzido  pela  Comissão  de

Seleção.

1.4 As dúvidas serão respondidas, exclusivamente, pela Comissão de Seleção. 
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2. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições deverão ser realizadas por meio de protocolo e ficha de inscrição, que

deverá  ser  protocolada  nos  dias  12  e  13  de  agosto  de  2019,  das  12h00min  às

16h00min, na sede do CRESS PR, sito à Rua Monsenhor Celso, nº 154 – Centro –

Curitiba/PR.

2.2. A Ficha de Inscrição, bem como o currículo e a documentação anexa, poderá ser

encaminhada através das agências dos correios por Sedex, devendo chegar ao CRESS

PR até a data prevista para a análise curricular, conforme cronograma deste Edital.

2.3 A ficha de inscrição, anexo II  deste Edital,  deverá ser apresentada devidamente

preenchida e assinada.

2.4 Ao entregar a ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, a candidata

assumirá  inteira  responsabilidade  pela  veracidade  das  informações  prestadas  no

respectivo formulário, bem como da documentação apresentada.

2.5 Entregar currículo atualizado do qual conste a formação e experiências profissionais.

2.6 Cópia dos documentos comprobatórios da realização de cursos pertinentes ao cargo

objeto desta seleção.

2.7  As  inscrições  serão  submetidas  à  apreciação  da  Comissão  de  Seleção  e  a

identificação de qualquer desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital

implicará  em  nulidade  da  inscrição,  perdendo  seus  efeitos  todos  os  atos  dela

decorrentes.

II. DOS REQUISITOS

2. Poderão participar do Processo Seletivo Interno, as candidatas que preencham os

seguintes requisitos:

2.1 Ter ingressado no CRESS PR por meio de concurso para o cargo de Agente Fiscal.

2.2 Estar em efetivo exercício.
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2.3 Candidatas em lotações nas Seccionais poderão se inscrever no processo seletivo,

desde que tenham disponibilidade para residir em Curitiba  durante o período em que

ocupar a função gratificada de Coordenação Técnica;

2.4 Ter disponibilidade para realizar atividades externas e viagens;

2.5 Não estar respondendo a processo administrativo disciplinar ou ético.

III. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

3. O presente processo seletivo consistirá em 02 (duas) etapas, totalizando de 0 (zero) a

100 (cem) pontos, a saber:

3.1 Análise de Currículo – 50 pontos

3.2 Prova Discursiva – 50 pontos

3.3 Da análise curricular: 

3.3.1  A  pontuação  da  Análise  Curricular  considerará  as  informações  constantes  no

currículo  da  candidata  e  nos  documentos  probatórios,  todos  anexados  no  ato  da

inscrição. 

3.3.2 Para a análise curricular, a candidata poderá receber de 0 (zero) a 50 (cinquenta)

pontos, conforme tabela abaixo:

FORMAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

1,0 ponto por curso, palestra, fórum, congresso ou evento de capacitação,
realizado nos últimos três anos, com carga horária máxima de 120 horas, nas
áreas de atuação do Serviço Social. 

10,0

2,5 pontos por curso de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 80
horas, na área de Políticas Sociais, Ética e Direitos Humanos. 

10,0

5,0 pontos por Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas do Serviço Social ou
correlatos. 

10,0

10,0 pontos para mestrado em áreas do Serviço Social ou correlatos. 10,0

10,0 pontos para doutorado em áreas do Serviço Social ou correlatos. 10,0

Total 50,0
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3.4 Da prova discursiva:

3.4.1 A prova discursiva terá o objetivo de avaliar o conhecimento técnico na área de

atuação,  a capacidade de expressão na modalidade escrita  e o uso das normas do

registro formal culto da Língua Portuguesa. 

3.4.2 O conteúdo da prova discursiva deverá abordar questões relativas ao trabalho da

Coordenação Técnica no CRESS PR, contendo de 3 a 4 laudas.

3.4.3 A prova discursiva será manuscrita com uso de caneta esferográfica azul e deverá

apresentar letra legível.

3.4.4 Será aplicada dia 14 de agosto de 2019, às 16h00min, na sede do CRESS PR, sito

a Rua Monsenhor Celso, n° 154 – Centro – Curitiba/PR.

3.4.5 A duração da prova discursiva será de 2h00min.

3.4.6  Para efeito de avaliação da prova discursiva,  a candidata poderá receber de 0

(zero) a 50 (cinquenta) pontos, conforme tabela abaixo: 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA

10,0  pontos  para  a  abordagem  do  tema.  Considera  a  capacidade  da
candidata  expor  argumentos  relativos  ao  tema,  assim  como,  a  boa
qualificação destes argumentos. 

10,0

10,0 pontos para a progressão textual. Considera a capacidade da candidata
mostrar coesão e coerência no texto, bem como, sua adequada evolução. 

10,0

20,0 pontos para sugestão de solução. Considera a capacidade da candidata
para apresentar propostas para implementação e aprimoramento do trabalho
da função proposta. 

20,0

10,0 pontos para a correção gramatical. Compreende a adequação vocabular,
acentuação  e  ortografia,  concordância  e  regência,  pontuação  e  sinais
gráficos, e estruturação da frase. 

10,0

Total 50,0

4. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1 A divulgação do resultado da classificação final ocorrerá na data provável de 16 de

agosto de 2019 com publicação de Edital no site do CRESS PR.
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5. DO CRONOGRAMA

Etapas Período/2019

Inscrições 12 e 13/08/2019

Prova Discursiva 14/08/2019

Divulgação do resultado final 16/08/2019

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1 O preenchimento das vagas se dará mediante a necessidade do CRESS PR. 

6.2 A designação para a função gratificada é de livre  designação e revogação pela

gestão  do  CRESS  PR,  e  a  aprovação  na  presente  seleção  não  garante  a

obrigatoriedade da designação. 

6.3  Haverá  um  sistema  permanente  de  avaliação  e  acompanhamento,  onde  o

desempenho profissional será avaliado, assegurando-se assim, a qualidade dos serviços

prestados  pela  Coordenação  Técnica  aos/às  assistentes  sociais  e  sociedade,

possibilitando dessa forma, a continuidade ou não da trabalhadora na designação da

função gratificada de Coordenação Técnica.

6.4 As datas previstas poderão sofrer alteração, dependendo das circunstâncias e 

eventualidades no decorrer da seleção.

6.5 Os casos omissos serão deliberados pelo Conselho Pleno do CRESSPR.

6.2 Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 09 de agosto de 2019.

Joziane Ferreira de Cirilo
Assistente Social – CRESS PR nº 5204

Presidente
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ANEXO I – Das atribuições da Coordenação Técnica*

Atender  e  responder  a  profissionais  acerca de assuntos  da área técnica;  Dar  apoio

logístico às Comissões internas e temáticas, NUCRESS, Seccional e Direção; Dar apoio

logístico  aos  eventos;  Analisar,  preparar  e  encaminhar  pautas  e  deliberações  de

reuniões da Direção e assembleias do Órgão, bem como junto aos setores do Órgão;

Receber,  orientar  e  dar  providências  de  denúncias  éticas  protocoladas  no  Órgão;

Articular  a  composição de comissões de instrução de processos éticos disciplinares;

Orientar novos membros sobre o trabalho e trâmites dos processos éticos disciplinares

em matéria de sua competência; Participar de reuniões de COFI; Dar providências às

deliberações das comissões temáticas; Elaborar ofícios, calendários anuais de reuniões,

relatórios e planos de metas anuais, portarias e demais documentos da área técnica;

Preparar e encaminhar editais de convocações de reuniões/assembleias e outros; Dar

suporte  técnico  à  Gestão,  Seccional  e  Comissões,  Assessoria  Jurídica;  Analisar

matérias e documentos do CFESS; Preparar processos de inscrição da entidade para os

pleitos  nos  Conselhos  de  Políticas  Públicas;  Dar  suporte  técnico  de  introdução  de

procedimentos  de  secretaria;  Executar  outras  atribuições  de  natureza  e  requisitos

similares.  Contribuir  com  apoio  técnico  e  logístico  as  ações  da  comissão  de

Comunicação.

* Conforme descrição do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR que está em processo de revisão.
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

I – Dados Cadastrais

Nome Completo: _______________________________________________________________________________________________________

Setor de Origem: _______________________________________________________________________________________________________

Data de Admissão: _____________________________________________________________________________________________________

CPF: _________________________________________________________________________________________________________________

II – Formação

Graduação /Ano/UFA: __________________________________________________________________________________________________

Especialização/Ano/UFA: ________________________________________________________________________________________________

Mestrado/Doutorado/Ano/UFA: __________________________________________________________________________________________

III – Processo Seletivo

Experiências Relacionadas para ocupação do Cargo objeto de Seleção:

IV – Declaração e Assinatura

Declaro  ter  ciência  do  Edital  de  Processo  Seletivo,  na  forma de  anexo,  e  concordar  com  os  seus  critérios  e

exigências ao formalizar minha inscrição. 

Data: ____ / ____/ ______                                 Assinatura da Candidata: ________________________________________________
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