
                                 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 02 DE 10 DE MAIO DE 2019

 PSICÓLOGO

A  SECRETÁRIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  foi  conferida  pela  Lei
Municipal nº. 1.805/98, modificada pela Lei n° 1.833/98, combinado com o inciso XI do artigo 60 e seguintes da
Lei  Orgânica do Município de Castelo,  e o  Decreto nº 15.505/2017, por  ordem do Senhor Prefeito conforme
Processo Administrativo nº 005808/2019, considerando as decisões proferidas pela presente Comissão do Processo
Seletivo, faz saber que nos dias 22 e 23 de Maio do ano em curso, estarão abertas as inscrições para os candidatos
ao Processo Seletivo Simplificado,  em Regime de Designação Temporária  –  DT, conforme Lei  Municipal  Nº
2.620/2008,  para  provimento  de Atividades Temporárias  de Psicólogo,  atuando na Secretaria  Municipal  de
Educação no ano de 2019, para atender aos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino, de acordo com as
normas estabelecidas neste Edital.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Da Comissão do Processo Seletivo:

1.1. A Comissão do Processo Seletivo de que trata este Edital, instituída no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, é constituída pelos seguintes membros:

1.1.1. Secretária Municipal de Educação, na pessoa de Maria Tereza Barbiero Gazolla;
1.1.2. Dois (2) representantes do Setor Administrativo da SEME, nas pessoas de Renata Patussi Pancini e
Sabrina Giori de Farias;
1.1.3. Um (1) representante do Setor de Informática da SEME, na pessoa de Alexandre Pin Alves;
1.1.4. Três (3) representantes do Setor Pedagógico da SEME, nas pessoas de Marli Cossete Laquini Schettino,
Nágela Guizardi Cogo e Renata Maziole Ragazi Casagrande;
1.1.5. Dois (2) representantes da Equipe Multidisciplinar da SEME, nas pessoas de Izabel Cristina Clipes
Stoffle e Ana Paula Mercier Serejo.

2. Do objeto:

2.1.  Compreende-se como Processo Seletivo a inscrição, classificação,  divulgação e a chamada para o cargo de
Psicólogo, para atuar junto a  Secretaria Municipal  de Educação para atender aos alunos  das Escolas da Rede
Municipal de Ensino.

2.2. São atribuições da Comissão de Realização do Processo Seletivo:
2.2.1.  Coordenar  todo  o  processo  de  inscrição,  de  classificação,  de  divulgação  e  chamada  dos  
candidatos, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital;

2.2.2. Fazer mapeamento de vagas e seu prazo de vigência.

3. DAS INSCRIÇÕES:

3.1.  As inscrições serão recebidas  em envelope lacrado e  direcionado à Comissão de Realização do Processo
Seletivo para contratação de Psicólogo,  exclusivamente  na Recepção da Secretaria  Municipal  de  Educação de
Castelo - SEME, localizada na Rua Vereador Elias Mussi, nº 747, Bairro São Miguel, Município de Castelo, Estado
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do Espírito Santo, no horário de 07h30min às 11h00min e das 13h00min 16h00min, nos dias 22 e 23 de maio de
2019.

3.2. Não serão aceitas inscrições fora do prazo.

3.3. As inscrições serão gratuitas.

3.4. Antes de proceder com a inscrição, é obrigatória a leitura integral do presente edital por parte do candidato,
para fins de total  conhecimento sobre as normas que regerão o Processo Seletivo Simplificado de que trata o
mesmo.

3.5.  A inscrição  do  candidato  implicará  o  conhecimento  prévio  e  a  tácita  aceitação  das  instruções  e  normas
estabelecidas  neste  Edital,  bem  como  o  responsabiliza  em  acompanhar  as  publicações  de  eventuais  avisos,
retificações e instruções específicas ao longo da realização do Processo Seletivo Simplificado, das quais não poderá
alegar desconhecimento.

3.6. No envelope deverá constar:

3.6.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida sem rasuras ou omissões (anexo I);

3.6.2. Cópia do CPF simples;

3.6.3. Cópia de documento de Identidade simples;

3.6.4. Cópia autenticada do Diploma de Curso Superior em Psicologia (Autenticado);

3.6.5. Comprovante atualizado de Registro no Conselho da Classe (Autenticado);

3.7 O candidato que possuir qualquer das qualificações descritas no item 5.3 deste edital, deverá anexar na ficha de
inscrição os documentos probatórios, quais sejam:

3.7.1  Comprovantes  (Autenticados)  de  experiência  na  área  do  cargo  pretendido,  dentro  dos  padrões  exigidos
conforme Item 5.3 e 5.6 deste edital.

3.7.2 Certificados  (Autenticados)  de  participação  do  candidato  em  cursos,  palestras,  seminários,  congressos,
oficinas e workshops em áreas relacionadas com a função pretendida e nos padrões estabelecidos no item 5.3 deste
edital.

3.8. São requisitos para a inscrição:

3.8.1. A idade mínima de 18(dezoito) anos;

3.8.2. Possuir Ensino Superior Completo em Psicologia e Registro no Conselho de Classe;

3.8.4. Não se enquadrar na vedação de acúmulo de cargos e remuneração prevista no inc. XVI e § 10,
ambos do art. 37 da CRFB/88.

3.9. Para participação do Processo Seletivo o candidato deverá ser brasileiro ou gozar das prerrogativas previstas
no artigo 12 da Constituição Federal, além de encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos.

3.10. Será permitida a entrega do envelope da inscrição por procuração simples, assumindo o candidato outorgante
total responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurado.

3.11. Os documentos constantes no item 3.6.4, 3.6.5, 3.7.1 e 3.7.2 que não forem autenticados não serão aceitos.

3.12. Os cursos avulsos realizados no exterior só terão validade quando acompanhados por documentos expedidos
por tradutor juramentado.
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4. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

4.1.  A  remuneração  do  cargo  com carga  horária  de  30  (trinta)  horas  semanais  é  de  R$ 2.744,11 (Dois  mil,
Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Onze Centavos) nos moldes da Lei Municipal Nº 2.507/2007 – Plano de
Cargos,  Vencimentos  e  Carreira  dos  Servidores  Públicos  Municipais,  que  será  paga  mensalmente,  conforme
dotações orçamentárias da SEME.

4.2. O Processo Seletivo Simplificado será realizado sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação.

4.3.  As  atividades  inerentes  ao  cargo  serão  aquelas  previstas  no  anexo III  deste  edital  e  acompanhadas  pela
Secretaria Municipal de Educação.

5. DO PROCESSO SELETIVO:

5.1. Prova de títulos, com entrega dos mesmos junto à ficha de inscrição em envelope lacrado e local determinado
conforme item 3 do Edital.

5.2. Para comprovação da titulação serão considerados diplomas, certificados ou declarações originais, cabendo ao
candidato a escolha dos documentos apresentados para fins de pontuação, podendo apresentar no máximo 03 (três)
títulos de acordo com a tabela.

5.3. Para efeito de pontuação serão contados os seguintes títulos e declarações, bem como o Tempo de Serviço na
função de Psicólogo, posterior à data de conclusão do curso exigido no requisito da função.

1. TÍTULO PONTUAÇÃO

1.1 Título de Doutor em Psicologia (Autenticado) 40,0

1.2 Título de Mestre em Psicologia (Autenticado) 30,0

1.3 Graduação em Psicologia (Autenticado) 20,0

1.4
Pós-Graduação Latu Sensu / Especialização em Psicologia na área da Educação
(Autenticado)

10,0

1.5
Pós-Graduação  Latu  Sensu  /  Especialização  em  áreas  da  Psicologia
(Autenticado)

6,0

1.6 Certificados (Autenticados) de participação do candidato em cursos, palestras,
seminários,  congressos,  oficinas  e  workshops  em áreas  relacionadas  com a
função pretendida.

1,0

2 TEMPO DE SERVIÇO PONTUAÇÃO
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2.1
Exercício Profissional prestado na função de Psicólogo. (Período de 01/01/2010
a 31/12/2018)  (Autenticado)

1,0 (um) ponto por
mês  completo  de
trabalho. 

5.4. O candidato poderá apresentar apenas um título de cada, referentes aos itens 1.3; 1.4 e 1.5;

5.5. Considera-se EXERCÍCIO PROFISSIONAL toda atividade desenvolvida  estritamente  na função pleiteada,
ocorrida após a conclusão do curso, conforme o padrão especificado abaixo:

5.6. DA COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL:

 ATIVIDADE PRESTADA COMPROVAÇÃO

5.6.1. Em Órgão Público

Documento (Autenticado) expedido pelo Poder Federal, Estadual ou Municipal,
conforme o âmbito da prestação da atividade, em papel timbrado, com carimbo
do órgão expedidor, datado e assinado pelo Departamento de Pessoal/Recursos
Humanos.  Não serão aceitas,  sob hipótese alguma,  declarações  expedidas  por
qualquer órgão que não especificado neste item.

5.6.2. Em Empresa Privada
Cópia da carteira de trabalho (Autenticado) (página de identificação com foto,
dados pessoais e registro(s) do(s) contrato(s) de trabalho(s). Em caso de contrato
de trabalho em vigor (carteira sem data de saída).

5.7. É  vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado em diferentes locais em um mesmo período
(período concomitante).

5.8. Não será pontuado:

5.8.1. Exercício Profissional fora dos padrões especificados no item 5.6.1 e 5.6.2;

5.8.2.  Exercício  Profissional  na  qualidade de  proprietário/sócio de  empresa,  profissional  autônomo ou
voluntário.

6. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS:

6.1. Os candidatos poderão apresentar até 03 (três) Títulos diversos, conforme tabela do item 5.3. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO

7.1.  Para  efeito  de  classificação  do  candidato,  será  apurado o  total  da  somatória  dos  pontos  adquiridos  pelo
candidato (títulos + tempo de serviço), obedecidos os critérios de atribuição de pontos contidos no item 5.3, do
presente edital.
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7.2. Todo candidato habilitado terá seu nome inscrito, automaticamente, na lista geral de classificação, de acordo
com sua pontuação.

7.3. A lista de classificação preliminar  e definitiva,  será divulgada através do Diário Oficial  do Município de
Castelo.

8. DO DESEMPATE:

8.1. Será considerado como critério de desempate a seguinte ordem: 

8.1.1. Candidato que apresentar maior pontuação em Tempo de Serviço; 

8.1.2. Candidato que apresentar maior pontuação em Títulos; 

8.1.3. Candidato que apresentar maior idade.

 

10. DO PEDIDO DE RECURSO:

10.1. Após a divulgação do resultado o candidato tem o prazo de dois dias úteis para a propositura do recurso.

10.2. É admitido pedido de recurso quanto:

10.2.1. Ao indeferimento de inscrição;

10.2.2. À contagem de títulos;

10.2.3. Ao Tempo de Serviço.

10.3. Os pedidos de recurso serão levados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo com prazo máximo de 48
horas para os casos previstos no item 10.2, observando-se a data da realização ou da publicação no Diário Oficial
do Município e mural de avisos localizado na sede da SEME.

10.4.  Será aceito somente um pedido de recurso, devendo conter as informações e fundamentações necessárias à
reavaliação pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo.

10.5. Somente será aceito o pedido de recurso protocolado, em original, na Secretaria Municipal de Educação de
Castelo.

10.6. O  pedido  de  recurso  formulado  fora  do  prazo  estipulado  será  de  pronto  indeferido,  sendo  para  tanto
considerada a data do respectivo protocolo.

11. DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO:

11.1. A chamada do(s) classificado(s) será efetuada pela Secretaria Municipal de Educação, que convocará o(s)
candidato(s) de acordo com a demanda existente, seguindo rigorosa ordem de classificação.

11.1.1  A designação em caráter  temporário  de  que  trata  esse  Edital  dar-se-á  mediante  assinatura  de  contrato
administrativo de prestação de serviços no cargo de Psicólogo.
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11.2. No ato da assinatura do contrato o candidato deverá apresentar cópia dos seguintes documentos: 

11.2.1. Cédula de identidade;

11.2.2. Título de eleitor;

11.2.3. CPF;

11.2.4. Carteira de trabalho e PIS/PASEP;

11.2.5. Comprovante de residência;

11.2.6. Certidão de nascimento ou casamento;

11.2.7. Comprovação através de Diploma ou declaração da escolaridade exigida;

11.2.8. Declaração de não ter acumulação de cargos públicos;

11.2.9. Certidão de Nascimento de filhos menores, se houver;

11.2.10. Comprovante de Quitação Eleitoral;

11.2.11. Comprovante de Quitação Militar.

11.3. Será  oferecida  01  (uma)  vaga  para  psicólogo  com  carga  horária  de  30  (trinta)  horas  semanais,
disponibilizadas nos turnos matutino e vespertino atendendo às necessidades da SEME.

11.3.1. Haverá formação de cadastro de reserva.

11.3.2. A  carga  horária  dos  candidatos  contratados  será  distribuída  de  acordo  com  a  demanda  de
atendimento e horário de funcionamento da SEME.

11.4. A vigência do Processo Seletivo e Contrato de Trabalho será de até 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por
igual período de acordo com as necessidades da SEME e legislações vigentes.

11.5. Os candidatos selecionados poderão, a qualquer tempo, ter sua inscrição cancelada ou seu contrato rescindido
por apresentação de documentos falsos, sendo responsabilizado administrativa, civil e criminalmente pela ação.

11.6. O contratado poderá ter seu contrato cancelado:

I – se durante o exercício de suas atribuições ocorrer qualquer questão de ordem disciplinar e/ou houver
algum documento expedido pela SEME, que demonstre falha em seu desempenho profissional;

II – por perda de conveniência e oportunidade;

III – por perda de interesse na contratação;

IV  –  caso  o  município  atinja  o  limite  prudencial  a  que  alude  o  Art.  22,  Parágrafo  Único,  da  Lei
Complementar 101/2000;

 11.6.1. Por qualquer motivo de natureza disciplinar, caso em que será assegurado ao contratado apuração
dos  fatos  em processo  administrativo,  garantindo  ao  mesmo  o  contraditório  e  ampla  defesa,  nos  termos  da
legislação municipal vigente.

12. DO FORO JUDICIAL:

12.1. O foro judicial para dirimir qualquer questão relacionada com o Processo Seletivo de que trata este Edital é a
cidade de Castelo, Estado do Espírito Santo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Vereador Elias Mussi, 747 – São Miguel – Castelo – ES  CEP: 29.360-000

FoneFax: (28) 3542-8535 – E-mail: educacao@castelo.es.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO
Avenida Nossa Senhora da Penha, 103 – Caixa Postal 061 – Castelo/ES – CEP: 29.360 - 000

Tel: (28) 3542-8526 – Fax: (28) 3542-8512 – CNPJ: 27.165.638/0001-39 Site: www.castelo.es.gov.br



                                 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

13. DISPOSIÇÕES FINAIS:

13.1. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das instruções contidas neste Edital.

13.2. O resultado provisório e o final serão afixados no Mural de Avisos da Secretaria Municipal de Educação de
Castelo, no Diário Oficial Municipal de Castelo, bem como todas as demais comunicações necessárias a realização
do certame.

13.3. Será excluído do Processo Seletivo o candidato que:

13.3.1. Fizer, em qualquer fase, declaração falsa ou inexata;

13.3.2. Não mantiver atualizado seu endereço e contato telefônico;

13.3.3. Comportar-se de forma inadequada ou faltar com o devido respeito a qualquer membro da equipe
encarregada da realização do Processo Seletivo;

13.3.4. Utilizar-se de qualquer meio, na tentativa de burlar o Processo Seletivo, ou de falsa identificação
pessoal;

13.3.5. Em caso de descumprimento a itens deste Edital.

13.4. A inscrição do candidato implicará no reconhecimento e na tácita aceitação das condições estabelecidas no
inteiro teor deste Edital e suas instruções específicas, não podendo alegar desconhecimento.

13.5. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e contato telefônico perante a Secretaria Municipal de
Educação de Castelo enquanto estiver participando deste processo seletivo, por meio de requerimento a ser enviado
à Comissão  Organizadora  do Processo  Seletivo.  São de exclusiva responsabilidade do  candidato  os  prejuízos
advindos da não atualização de seu contato telefônico.

13.6. A convocação se dará através de publicação no Diário Oficial do Município.

13.7.  As demandas  de  atendimento  para  o  Setor  de  Psicologia  da  SEME são  oriundas  das  Escolas  da  Rede
Municipal de Ensino, que atendem aos segmentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

13.8. As despesas com alimentação e transporte serão por conta do (a) candidato (a).

13.9. No  que  tange  ao  Cadastro  de  Reserva  este  constitui  somente  uma  expectativa  de  direito  do  candidato
selecionado, não obrigando esta Secretaria à convocação deste último.

Castelo, ES, 10 de maio de 2019.

MARIA TEREZA BARBIERO GAZOLLA

Secretária Municipal de Educação
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 02 DE 10 DE MAIO DE 2019

 PSICÓLOGO

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO  
  
Eu,________________________________________________________________________________, nascido (a)

em _____/_____/______, telefone (s) _____________________________________________________________,

residente  ____________________________________________________________________________________,

venho pelo presente, requerer minha inscrição no Processo Seletivo para provimento de Atividades Temporárias no

Cargo de Psicólogo, para o ano letivo de 2019.

 Nº DO
TÍTULO

TÍTULOS APRESENTADOS
CARGA

HORÁRIA
PONTOS

01
02
03

TOTAL

Nº TEMPO DE SERVIÇO VALOR MESES PONTOS

1.
Exercício Profissional prestado na função de Psicólogo.
(Período de 01/01/2010 a 31/12/2018). 

1,0  (um)  ponto
por mês completo
de trabalho. 

Castelo, ES, _________ de __________________________ de 2019.

________________________________________________
Assinatura
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 02 DE 10 DE MAIO DE 2019

 PSICÓLOGO

ANEXO II

REQUERIMENTO PARA RECURSO

Eu,__________________________________________________________________________________________

______________________________________________, inscrito(a) no Processo Seletivo no cargo de Psicólogo,

venho requerer revisão em relação à:

(   ) Ao indeferimento de inscrição;

(   ) À contagem de títulos;

(   ) Ao Tempo de Serviço.

Observações sobre o motivo do pedido:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Termos em que peço deferimento.

Castelo, ES, _____ de _____________________________ de 2019.

________________________________________
Assinatura
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 PSICÓLOGO

Anexo III

Prefeitura Municipal de Castelo

PERFIL DESCRITIVO DE CARGO

Lei nº

GRUPO I: CARACTERIZAÇÃO DO CARGO

Cargo: PSICÓLOGO CBO: 
Quadro de Cargos: Gestão Pública Municipal
Categoria de Cargos: Cargos Especializados 
Família de Cargos: Cargos Especializados de Nível Superior

GRUPO II: OBJETIVOS / ATIVIDADES ESPECÍFICAS
Os objetivos e as atividades específicas deste cargo devem ser adaptados às finalidades e às 
estratégias dos serviços de saúde do Município

a) Executar atividades inerentes à prestação de serviços da área de atuação profissional de psicologia;
b) Proceder  ao estudo do comportamento  humano,  através  da aplicação de testes  psicológicos,  para

determinação  de  características  afetivas  intelectuais,  sensoriais  e  motoras,  possibilitando assim,  a
orientação, seleção e treinamento no campo profissional e diagnostico clínico; 

c) Proceder  à  formulação  de  hipótese  e  sua  comprovação  experimental,  visando  obter  elementos
relevantes  aos  estudos dos processos  de crescimento,  inteligência,  aprendizagem,  personalidade e
outros aspectos do comportamento humano; 

d) Analisar  a influência dos fatores hereditários,  ambientais e de outras espécies que atuam sobre o
indivíduo, para orientar-se no diagnostico de certos distúrbios emocionais da personalidade;

e) Participar na elaboração de análise ocupacional, observando as condições de trabalho e as funções
típicas  de  cada  ocupação,  para  identificar  aptidões,  conhecimentos  e  traços  de  personalidade
compatível com as exigências da ocupação;

f) Assessorar e ter responsabilidade técnica em unidades organizadas onde se executem atividades da
área de atuação profissional de psicólogo;

g) Elaborar laudos técnicos e realização de perícias técnico - legais relacionados com as atividades área
profissional do psicólogo; 

h) Realizar vistoria, pericia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos
e atestados do âmbito das atribuições profissionais do psicólogo; 

i) Executar demais atividades compreendidas na regulamentação profissional do cargo, aplicável aos
objetos da administração pública municipal.

GRUPO III: ATRIBUTOS PARA OCUPAÇÃO DO CARGO

 Conhecimentos
a) A execução das atividades do cargo exige uma compreensão e conhecimentos  relativos ao ensino
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profissional de nível superior em sua área de habilitação.  
b) É necessário o conhecimento da legislação federal, estadual ou municipal, aplicável à área técnica de

atividade da habilitação profissional.
c) É necessário o registro no Conselho Regional da categoria profissional do Estado do Espirito Santo.
d) É necessário o conhecimento do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castelo.

 Habilidades
a) Habilidade de relacionamento interpessoal.
b) Habilidade para lidar com situações de estresse causadas por comportamentos de usuários de serviços

públicos municipais.
c) Habilidade para trabalhar em grupo e equipe.
d) Habilidade para organizar e coordenar atividades.
e) Habilidade para trabalhar sob pressão de prazos.
f) Habilidade para raciocínio lógico e verbal. 
g) Habilidade para liderar equipes de trabalho.

 Capacidades
a) O Edital  de Concurso poderá estabelecer os requisitos de experiência anterior para a ocupação do

cargo.
b) É necessária a capacidade para operar sistemas informatizados universais, em nível intermediário.
c) É necessária a capacidade para produzir e interpretar textos, tabelas e gráficos;
d) É necessária a capacidade para interpretar e aplicar leis.
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