
 

 
   

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIAS/OS DE SERVIÇO SOCIAL PARA O 

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS/PR 11ª REGIÃO, 

 

EDITAL Nº 003/2019 

 

A CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL – CRESS/PR 11ª REGIÃO, no 

exercício de suas atribuições legais, promove a abertura de processo seletivo para 

contratação de ESTAGIÁRIAS/OS DE SERVIÇO SOCIAL. 

 

Dos requisitos 

1. Ser estudante do curso de graduação em Serviço Social a partir do 5º período, com 

matrícula ativa em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

1.1. Estudantes do 4º período podem se inscrever e realizar o processo seletivo, desde 

que no ano de 2020 estejam devidamente matriculados no 5º período do curso de 

Serviço Social. 

 

Das vagas a serem preenchidas 

2. As/Os candidatas/os serão selecionadas/os e classificadas/os para ocupar 01 (uma) 

vaga no Conselho Regional de Serviço Social. 

 

Da carga horária e bolsa de estágio 

3. O estágio terá duração de 4 (quatro) horas diárias e deve ser respeitado o intervalo 

mínimo de 1 (uma) hora entre as jornadas de estágio e de estudo ou vice-versa. 

3.1. A/O estagiária/o aprovada/o receberá a bolsa-auxílio no valor de R$700,00 e vale 

transporte. 

 

Das inscrições 

4. As inscrições serão realizadas no período entre 26/11/2019 e 02/12/2019, através do 

site do CRESS/PR, http://www.cresspr.org.br/site/category/editais-internos/  

4.1. Somente participarão do processo seletivo as/os candidatas/os inscritas/os. 

4.2. A/O candidata/o que possuir dúvidas em relação à inscrição deverá entrar em 

contato através do e-mail cresspr@gmail.com   

 

Da prova escrita 

5. A prova escrita tem caráter eliminatório e classificatório.  

5.1. A prova escrita será aplicada na data de 04/12/2019, das 10h às 12h, na Gerar, 

localizada na Av. Visconde de Guarapuava, 3530, Centro, Curitiba. 

5.2. Não será permitida consulta. 

5.3. A nota será atribuída através de conceito: o conceito A corresponde a nota final 

maior ou igual a 8,5; o conceito B corresponde a nota final maior ou igual a 7,0 e menor 

que 8,5; o conceito C corresponde a nota final maior ou igual a 5,0 e menor que 7,0. 

5.4. A publicação da classificação para a etapa da entrevista será realizada por ordem 

alfabética. 
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5.5. Apenas as/os candidatas/os que atingirem o conceito A e B na prova escrita serão 

convocadas/os para a entrevista. 

5.6. O conteúdo da prova escrita poderá abordar os seguintes temas: Código de Ética 

da/do Assistente Social (1993); Lei 8662/1993 (Lei que regulamenta a profissão da/do 

Assistente Social); Estatuto do Conjunto CFESS/CRESS; Bandeiras de Lutas do 

conjunto CFESS/CRESS; Relatório do 48º Encontro Nacional do Conjunto 

CFESS/CRESS; Resolução CFESS nº 660/2013; Resolução CFESS nº 443/2003; 

Resolução CFESS nº 657/2013. 

 

Da entrevista 

6. A entrevista será classificatória. 

6.1. As entrevistas serão realizadas no dia 09/12/2019, na sede do Conselho Regional 

de Serviço Social, em Curitiba R. Monsenhor Celso, 154, 13º andar, Centro - Curitiba – 

PR, a partir das 14h. 

6.2. A/O candidata/o aprovada/o para a entrevista deverá apresentar currículo lattes 

atualizado, na data da entrevista. 

6.3. É responsabilidade da/o candidata/o a consulta ao site institucional do CRESS/PR 

para conhecer a lista de aprovadas/os para a etapa da entrevista.  

 

Da classificação final 

7. A classificação final será composta pela média ponderada da prova escrita e da 

entrevista. 

7.1. O resultado será publicado no site do CRESS/PR (http://www.cresspr.org.br/site/)  

 

Da entrega de documentação 

8. A/O candidata/o deverá apresentar os seus documentos no prazo máximo de 10 dias 

após a sua convocação. Caso seja superado tal prazo sem a entrega da documentação 

devida, a/o candidata/o perderá a posição no certame. 

 

Cronograma   

Inscrições 26/11/2019 e 02/12/2019 Até as 23h59m 

Prova escrita (eliminatória) 04/12/2019 Das 10h as 12h 

Publicação das/dos candidatas/os 

aprovadas/os para a entrevista 
06/12/2019 - 

Entrevista (classificatória) 09/12/2019 A partir das 14h 

Resultado Final Até 16/12/2019 - 

 

Curitiba, 26 de novembro de 2019 

 

 

 

Joziane Ferreira de Cirilo 

Conselheira Presidente 

Gestão “Tempo de Resistir: Nenhum Direito a menos” 
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