
 

EDITAL PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA PARA OS CARGOS DE 
COORDENADOR/A ADMINISTRATIVO/A E COORDENADOR/A TÉCNICO/A 
 

A Presidente do CRESS-11ª. Região, faz saber aos empregados da 
autarquia, que está aberto processos seletivo interno para 01 (uma) vaga de 
Coordenador/a técnico/a, criada pela Portaria CRESS/PR nº 2084/2021 e 01 
(uma) vaga de Coordenador/a administrativo/a, criada pela Portaria CRESS/PR 
nº 2084/2021, podendo participar todos os/as empregados/as concursados/as e 
que trabalhem há mais de 3 anos no CRESS-PR. 

Os critérios de seleção são os que seguem abaixo descritos. 
Em remuneração aos cargos, o/a trabalhador/a receberá a gratificação conforme 
Portaria CRES 2084/2021. 

Os/as interessados/as em concorrerem a função gratificada, deverão 
encaminhar a documentação comprobatória, por e-mail entre os dias 04/05/2021 
e 05/05/2021 para o endereço processoselecaointerna@gmail.com. 
A análise dos documentos, e entrevista para a coordenação técnica será 
efetuada pelas profissionais: Andréa Luiza Curralinho Braga, Ilda Lopes Witiuk, 
Sandra Mancino. A análise dos documentos, prova e entrevista para a 
coordenação administrativa será efetuada pelas profissionais: Sandra Mancino, 
Ilda Lopes Witiuk, Jucimeri Isolda Silveira e Ester Taube Toretta. 

No dia 06/05, a comissão reunir-se-á de forma remota para análise dos 
currículos, através do Google Meet. 

No dia 07/07 no período da tarde, com início às 14hs, pela plataforma 
Mett, serão realizadas as entrevistas com os/as candidatos/as para ambas as 
coordenações. Os/as candidatos/as receberão o link por seu e-mail institucional 
e deverão estar disponíveis para a entrevista a partir das 14hs, podendo ser 
convocado a qualquer momento. Durante o processo de entrevista as câmaras 
deverão permanecer ligadas. 

O edital com o resultado do processo será divulgado no site do 
CRESS/PR no dia 07/05, após as 18hs. 

O prazo para recurso exclusivamente da fase de análise de currículo, com 
pontuação de documentos será até as 12hs do dia 09/05, através do envio de 
recursos para o e-mail processoselecaointerna@gmail.com. O recurso será 
analisado pela comissão anteriormente definida e o resultado será divulgado até 
as 17hs do dia 09/05 no site do CRESS/PR.  

Os/as candidatos/as assumirão as novas funções no dia 10/05. 
O/a empregado/a melhor colocado/a passará a ocupar a função em 

caráter precário, após a assinatura de termo aditivo e podendo ser removido do 
cargo a qualquer tempo por disposição da Diretoria na forma da Portaria que cria 
os cargos. 
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Anexo I – Critério de Seleção 
 

O presente processo seletivo para as funções gratificadas de 
Coordenação Técnica e Coordenação Administrativa do CRESS/PR 
contemplará as seguintes etapas, totalizando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos:  
 
I – Análise curricular, correspondendo a 50 pontos;  
II – Entrevista, correspondendo a 50 pontos.  
 

Da análise curricular:  
A pontuação da Análise Curricular considerará as informações constantes 

no currículo da/o candidata/o e nos documentos probatórios, todos anexados no 
ato da inscrição.  
 
1.1 Função de Coordenação Técnica 
 
FORMAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

(30 pontos) 
0,5 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.  

16,0 

2,0 pontos por curso de aperfeiçoamento com carga horária 
mínima de 120 horas, na área de gestão.  

6,0 

4,0 pontos por Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas do Serviço 
Social ou correlatos.  

8,0 

  
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO MÁXIMA 

(20 pontos) 
1,0 ponto por ano (máximo de 5 anos) em cargo de gestão 
pública  

5,0 

1,0 ponto por ano (máximo de 5 anos) de atividade comprovada 
como assistente social. 

5,0 

1,0 ponto por ano (máximo de 5 anos) por 
experiência profissional na área de gestão/coordenação 
(comprovação em CTPS)       

5,0 

1,0 ponto por curso, palestra, congresso ou evento que tenha 
ministrado ou participado como palestrante/conferencista. 

5,0 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
1.2  Função de Coordenação Administrativa 

  
FORMAÇÃO  PONTUAÇÃO MÁXIMA 

(30 pontos) 
0,5 ponto por curso, palestra, fórum, congresso ou evento de 
capacitação, realizado nos últimos três anos, com carga horária 
máxima de 120 horas em área de administração e correlata  

16,0 

2,0 pontos por curso de aperfeiçoamento com carga horária 
mínima de 120 horas, na área de gestão.  

6,0 

4,0 pontos por Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas 
administrativas ou correlatos.  

8,0 

  
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTUAÇÃO MÁXIMA 

(20 pontos) 
1,5 ponto por ano (máximo de 5 anos) em cargo de gestão 
pública 

7,5 

1,0 ponto por ano (máximo de 6 anos) por tempo de serviço no 
CRESS/PR 

6,0 

1,0 ponto por ano (máximo de 5 anos) por 
experiência profissional na área de gestão/coordenação 
(comprovação em CTPS)       

5,0 

 
Anexo II – Descrição das funções 

 
Coordenação Técnica 

IDENTIFICAÇÃO 

FUNÇÃO SETOR ESPECIFICAÇÃO 

COORDENAÇÃO 
TÉCNICA 

ÁREA TÉCNICA FUNÇÃO GRATIFICADA 

SUPERIOR IMEDIATO CÓDIGO DA FUNÇÃO REVISADO EM: 

DIRETORIA FGCT ABRIL/2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 
 
Coordenar, supervisionar e executar as ações técnicas, políticas e 

administrativas. Dar suporte técnico aos/às Conselheiros/as, Comissões 
Permanentes e de Trabalho, as Coordenações dos Nucress e a categoria. 

 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA FUNÇÃO (RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES) 

 Coordenar e Supervisionar as atividades abaixo desenvolvidas pelos 

assistentes administrativos e estagiários/as da área técnica e 

secretaria. 

 Elaborar ofícios e outros documentos técnicos pertinentes às 

demandas da área técnica e diretoria; 



 

 Assessorar a Diretoria nas situações necessárias, contribuindo 

inclusive na produção e elaboração de documentos; 

 Monitorar o recebimento e tramitação das denúncias, dos processos 

éticos, disciplinares e de desagravo da sua instauração ao 

arquivamento; 

 Compor a COFI e participar das reuniões e debates concernentes;  

 Coordenar e acompanhar o controle e implementação as providências 

acerca de deliberações da Gestão e frentes de trabalho do Conselho, 

alertando a Direção acerca de prioridades em razão de prazo ou 

natureza dos assuntos tratados pertinentes a área técnica; 

 Coordenar a preparação, elaboração e publicação de portaria e editais 
acerca de deliberações da direção, inclusive para convocação e 
intimações diversas pertinentes a área técnica;  

 Preparar calendário anual de planejamento e coordenar a elaboração 
do calendário anual das instâncias de gestão; 

 Assegurar o repasse das deliberações da direção às instâncias do 
CRESS/PR (Câmaras Temáticas, Seccionais, Nucress e Comissões 
temáticas; 

 Preparar relatórios e materiais técnicos para reuniões, assembleias, 

entre outros concernentes a área técnica;  

 Orientar a usuários, profissionais e conselheiros quanto aos 

procedimentos, fluxos e tramitação das denúncias éticas, disciplinares 

e de desagravo;  

 Compor a comissão permanente de ética e acompanhar os debates da 

comissão no concernente a fluxos e processos; 

 Monitorar legislações (resoluções e pareceres) emitidos pelo CFESS 

concernentes a área técnica, orientando as instâncias do CRESS/PR 

quanto ao seu cumprimento; 

 Assessorar o fornecimento de informações sobre a tramitação de 

processos disciplinares, éticos e de desagravo; 

 Acompanhar a articulação com os profissionais para a composição 

e/ou substituição de componentes das comissões de instrução; 

 Coordenar o preparo de coletânea de documentos para comissões; 

 Assessorar técnica e politicamente as instâncias e/ou delegações 

quando da participação em eventos deliberativos; 

 Coordenar o preparo da delegação para os eventos deliberativos com 

relação a sua metodologia; 

 Participar em reuniões com as comissões de instrução para 

orientações e entrega dos processos;  

 Dar suporte técnico à Gestão, Seccional, NUCRESS, Comissões e 

assessoria jurídica;  



 

 Participar da comissão de comunicação com vistas a contribuir para o 

aprimoramento da comunicação do CRESS com as instâncias e 

categoria profissional; 

 Organizar reuniões com as seccionais e com os NUCRESS, para 

planejamento e monitoramento das ações; 

 Coordenar os eventos do CRESS/PR; 

 Produção de indicadores de monitoramento e avaliação do 

planejamento, com relatório de resultados; 

 Participar das reuniões de diretoria/Pleno, quando solicitado; 

 Coordenar a atualização permanente do quadro de representações do 
CRESS nos conselhos de Direitos e de Políticas Públicas e promover 
ações de capacitação para os representantes do CRESS; 

 Coordenar e manter atualizado o mapeamento da rede de 

organizações de defesa de direitos, propondo estratégias de 

articulação para subsidiar a atuação da diretoria; 

 Apoiar tecnicamente a gestão nos termos de cooperação técnica, 

especialmente a do Ministério Público já em vigência; 

 Supervisionar estágio de Serviço Social; 

 Apoiar técnica e politicamente as CTS para orientações e subsídios, 

quando solicitado; 

 Organização de reuniões ampliadas das CTS, para unificação de 

agendas de luta da profissão; 

 Planejar juntamente com a Gestão o pleno ampliado e demais reuniões 

ampliadas de planejamento para unificação de planejamento e agenda 

de lutas da profissão, Câmaras Temáticas e outras instâncias. 

 

Coordenação Administrativa 
IDENTIFICAÇÃO 

FUNÇÃO SETOR ESPECIFICAÇÃO 

COORDENAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRATIVO 
FUNÇÃO 

GRATIFICADA 

SUPERIOR IMEDIATO CÓDIGO DA FUNÇÃO REVISADO EM: 

DIRETORIA FGCA ABRIL/2021 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO 

 
Coordenar, supervisionar e executar ações e atividades 
administrativas, financeiras, de gestão de pessoal. Dar suporte 
administrativo aos/às Conselheiros/as, Comissões, Coordenações de 
Nucress, Trabalhadores e a categoria profissional. 
 



 

DESCRIÇÃO DETALHADA DA FUNÇÃO (RESPONSABILIDADES E ATIVIDADES) 

 

▪ Coordenar e monitorar a execução de atividades referente a gestão de 
pessoal do conselho como:  controle de jornada, folha de pagamento, 
documentação trabalhista, controle de banco de horas, controle de 
férias, alocação de recursos humanos, integração de novos 
trabalhadores e estagiários/as; 

▪ Acompanhar a manutenção, organização e limpeza do Conselho, 
solicitando providências e adequações, quando necessário; 

▪ Coordenar processos de concurso público e o vencimento dos certames 
para possível prorrogação ou abertura, em conformidade com as 
orientações da Direção do CRESS-PR; 

▪ Monitorar a sistematização dos relatórios setoriais e possibilitar 
momentos de avaliação e/ou reformulação desses relatórios, conforme 
a finalidade institucional e a necessidade do Conselho; 

▪ Acompanhar a situação financeira e orçamentária do conselho, como 
agenda financeira de pagamentos, arrecadação, profissionais em dívida 
ativa, situação de inadimplência em articulação com o setor financeiro e 
a assessoria contábil, implementando e aprimorando os lançamentos 
contábeis por centro de custos. 

▪ Monitorar o repasse de informações à assessoria contábil para que 
possam executar os serviços contratados, observando os prazos 
exigidos pela gestão pública; 

▪ Acompanhar a construção do processo de elaboração do planejamento, 
incluindo a dotação orçamentária e reformulações previstas; 

▪ Monitorar e assessorar a gestão no processo de envio de balancetes, 

propostas orçamentárias e reformulações, prestações de contas ao 

Conselho Fiscal, CFESS e TCU; 

▪ Monitorar os processos licitatórios e contratações, dando apoio ao setor 
responsável, garantindo a continuidade dos serviços prestados ao 
conselho e as atividades previstas em contrato, sempre conforme 
diretrizes fornecidas pela assessoria jurídica; 

▪ Monitorar e analisar as informações disponibilizadas no portal da 
transparência conforme previsto na LAI e com vistas ao cumprimento da 
LGPD; 

▪ Participar de reuniões com a direção, quando necessário, de modo a 
encaminhar as deliberações e outras demandas; 

▪ Apoiar a direção na apresentação em assembleia do plano de metas e 
avaliações de sua área de competência; 

▪ Coordenar as atividades referentes à gestão documental, inclusive o 
descarte de documentos buscando cumprir a política nacional de 
descarte do CFESS ou outro documento válido; 

▪ Supervisionar a logística de equipamentos de áudio, vídeo e informática 
e materiais impressos para as atividades externas do conselho 



 

▪ Acompanhar a execução da política de viagens, com vistas a otimizar os 
recursos financeiros do conselho; 

▪ Acompanhar, orientar e propor mudanças nos instrumentos de gestão e 
fluxos de trabalho do conselho com o objetivo de melhorar o 
desenvolvimento do trabalho; 

▪ Coordenar e acompanhar o controle e implementação de providências 
acerca de deliberações da Gestão e frentes de trabalho, alertando a 
Direção acerca de prioridades em razão de prazo ou natureza dos 
assuntos tratados pertinentes à área administrativa. 

 
 

 

 

Atenciosamente. 

 
 
 

 
Andrea Luiza Curralinho Braga 

Conselheira Presidente 
Gestão “Unidade na Resistência, Ousadia na Luta” 

 
   
 
 
 
  


