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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº  01/2003 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE EMPREGOS NO QUADRO DE PESSOAL DO 
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5 ª  REGIÃO 

 
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª REGIÃO informa que realizará, no Rio de Janeiro - RJ, em local(is), data(s) 
e horário(s) a serem oportunamente divulgados, Processo Seletivo para preenchimento de empregos, abaixo relacionados, no seu 
Quadro de Pessoal. O Processo Seletivo será regido pelas presentes Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, e sua 
organização e aplicação ficarão a cargo da VUNESP - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA  "JÚLIO DE MESQUITA FILHO". 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS  
 
I - DO EMPREGO 
 
1. O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento dos empregos abaixo discriminados, nas vagas existentes e que vierem a 

existir, ou que forem criados dentro do prazo de sua validade. 
2. O emprego, número de vagas,  escolaridade, salário e os pré-requisitos são os estabelecidos na tabela abaixo: 
 
 

CARGO VAGAS  SALÁRIO ESCOLARIDADE 
PRÉ-REQUISITO 

Auxiliar de Serviços Gerais 02 R$ 480,00 Ensino Fundamental e experiência de 01 (hum) ano. 
Auxiliar Administrativo 14 R$ 600,00 Ensino Médio e experiência de 1 ano. 
Assistente Administrativo 07 R$ 840,00 Ensino Médio e experiência de 2 anos. 

 
Assistente Contábil 01 R$ 920,00 Ensino Médio e experiência de 2 (dois) anos. 
Técnico em  Suporte de Informática  01 R$ 840,00 Ensino Médio e experiência de 3 (três) anos. 
Programador Web 01 R$ 1.800,00 Ensino Superior e experiência de 3 (três) anos. 
Advogado 01 R$ 1.800,00 Ensino Superior – Direito com inscrição na OAB e 

experiência de 3 (três) anos. 
Psicólogo 04 R$ 1.300,00 Ensino Superior e experiência mínima de 3 anos. 

 
3.  O regime jurídico do quadro de pessoal sob o qual serão contratados os candidatos aprovados e nomeados através do Processo 

Seletivo do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região será o da CLT. Esse regime não envolve, em qualquer hipótese, a 
estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Durante o período de experiência (90) dias os candidatos aprovados 
não farão jus ao benefício de assistência médica. 

4. Os benefícios oferecidos são: auxílio alimentação, auxílio creche e assistência médica. 
5.  A jornada de trabalho a ser cumprida pelos contratados é de  40  (quarenta) horas semanais, exceto para o cargo de psicólogo 

que terá a carga de 30 (trinta) horas. 
6. Os empregos mencionados estarão sujeitos a escala de trabalho, podendo esta incidir nos sábados, domingos e feriados.  
7. As atribuições (descrição básica) dos empregos estão especificadas no Anexo I. 

 
II - DAS INSCRIÇÕES  
1. São condições para inscrição: 
. ser brasileiro nato ou naturalizado; 
. estar em dia com as obrigações eleitorais; 
. se do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares; 
. ter, na data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
. declarar, no requerimento da inscrição, que possui os requisitos exigidos para o emprego pretendido e que conhece e aceita as 

normas constantes deste Edital; 
. não estar exercendo mandato de Conselheiro Regional ou Federal nos Conselhos de Psicologia na data de publicação deste Edital. 
2.As inscrições serão realizadas pessoalmente ou por procuração, nas agências autorizadas do Banco do Estado de São Paulo – 
BANESPA abaixo relacionadas, nos dias úteis, no horário de expediente bancário, no período de 20 a 31 de outubro de 2003. 
 
AGÊNCIAS BANCÁRIAS  
São Paulo 
São Paulo - Rafael de Barros Rua Rafael de Barros, 37/47 
Rio de Janeiro 
Assembléia (Rio de Janeiro) Rua Assembléia, 31 
Copacabana Av.N.Sra.Copacabana, 661 
Duque de Caxias Praça Roberto Silveira, 15 
Ipanema  Rua Visconde de Pirajá, 470 
Niterói Rua São Pedro, 24 
Ouvidor Av. Rio Branco, 115 
Petrópolis Rua Mal. Deodoro, 73 
Rio de Janeiro Av.Pres.Vargas, 100 
Tijuca Rua Conde do Bonfim, 395 
Volta Redonda Av. Amaral Peixoto, 110 
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3. O candidato poderá inscrever-se pela internet no endereço www.vunesp.com.br. no mesmo período de inscrição: 20 a 31 de 

outubro de 2003. 
3.1. A inscrição pela internet será feita mediante o preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa , no valor indicado 
no item 5 deste capítulo. O pagamento da taxa das inscrições feitas pela internet deverá ser efetuado, no período de inscrição, em 
qualquer agência bancária, por meio do Boleto Bancário que o candidato imprimirá de acordo com instruções na homepage.  
3.2. Para inscrever-se pela internet, o candidato deverá: 

3.2.1. acessar o site www.vunesp.com.br, durante o período de 20  de outubro a 31  de outubro  de 2003; 
3.2.2. localizar, no site, o “link” correlato ao Processo Seletivo; 
3.2.3. efetuar o pagamento da inscrição, observado o valor descrito no item 5 deste capítulo para o respectivo nível de ensino, 

até a data limite para encerramento das inscrições. No valor da inscrição já estão inclusas as despesas bancárias relativas 
à inscrição. 

3.2.4. Às 16 horas do dia 31 de outubro, a ficha de inscrição via internet não estará mais disponibilizada. 
4. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará a não efetivação da inscrição. 
5. No ato da inscrição, deverá ser paga a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para os cargos com exigência de ensino 
fundamental,  R$ 35,00 (trinta e cinco reais) para os cargos com exigência do ensino médio e R$ 55,00 (cinqüenta e cinco reais) para 
os de exigência de nível superior, a título de ressarcimento de despesas com material e serviços prestados pela Fundação VUNESP. 
6. O pagamento da importância poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque do próprio candidato. O pagamento em cheque 
somente será considerado quitado após a respectiva compensação. 
7. Não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga objeto da inscrição do candidato. 
8. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
9. Não será aceita inscrição por via postal, fac-símile, condicional ou fora do período estabelecido neste Edital. Será cancelada a 
inscrição se for verificado, a qualquer tempo, o não atendimento a todos os requisitos estabelecidos neste Edital. 
10. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo o CONSELHO 
REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 5ª  REGIÃO excluir do Processo Seletivo aquele que a preencher com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 
11. O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o correto preenchimento da ficha de inscrição e o pagamento da taxa de inscrição. 
 
III - DA PROVA 
 
1. O Processo Seletivo constará de prova objetiva, composta de questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada e, 

conforme o emprego, prova prática ou discursiva. Todas as provas terão caráter eliminatório e classificatório.  
1.1. As provas versarão sobre o conteúdo programático especificado no Anexo II, sendo:  
 

EMPREGOS PROVAS  Nº DE ITENS 

Auxiliar de Serviços Gerais 

1a Fase: 
Língua Portuguesa 
Matemática 
2a Fase: 
Prova Prática (voltada para as 
atividades do cargo) 

 
20 
20 
 
- 

Auxiliar Administrativo 
Assistente Administrativo 

Fase única: 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos  

 
15 
15 
20 

Assistente Contábil 
Técnico em Suporte de Informática 

1a Fase: 
Língua Portuguesa 
Matemática 
Conhecimentos Específicos 
2a Fase: 
Prova Prática apenas para o cargo de 
Técnico em Suporte de Informática 

15 
15 
20 
 
 
- 
 

Advogado 

1a Fase: 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 
2a Fase: 
Prova Discursiva 

 
10 
50 
- 

Programador WEB* 
Psicólogo** 

1a Fase: 
Língua Portuguesa 
Conhecimentos Específicos 
2a Fase: 
(*) Prova Prática 
(**) Prova Discursiva 

 
10 
40 
 
- 
- 
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IV - DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS, DISCURSIVAS E PRÁTICAS  
 
1. As provas objetivas, discursivas e práticas serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro, em datas, horários e locais a serem 

comunicados oportunamente através de publicação no Diário Oficial da União, no site do Conselho: www.crprj.org.br e da 
Vunesp: www.vunesp.com.br. 
1.1 Não haverá aplicação de provas fora dos locais preestabelecidos. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada. 

2. O cartão de convocação será encaminhado aos candidatos pelo correio. A comunicação feita ao candidato através do correio não 
tem caráter oficial, sendo meramente informativa. Assim sendo, o candidato deverá acompanhar pelo Diário Oficial da União  a 
publicação do Edital de Convocação para as provas. 

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de: 
• comprovante de inscrição; 
• original de um dos documentos de identidade a seguir: 
Cédula de Identidade (RG); 
Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Certificado Militar; 
Carteira Nacional de Habilitação emitida de acordo com a Lei 9.503/97. 

3.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com 
clareza. 
3.2. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou quaisquer outros documentos 
diferentes dos acima definidos. 
3.3. Não serão aceitas carteiras funcionais. 

4. Não será admitido na sala de provas o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o seu início. 
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.  
6. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido comunicando-se com outro 

candidato ou com terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver 
sendo realizada.  

7. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 
8. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação após transcorridos 50% do tempo de duração máxima das provas objetivas,   

discursivas e práticas .  
9. O candidato deverá comparecer ao local designado munido de caneta de tinta azul ou preta, lápis preto n.º 2 e borracha macia. 
10 No ato da realização da prova objetiva, serão fornecidos o Caderno de Questões e a Folha Definitiva de Respostas. O candidato 

não poderá retirar-se da sala levando a Folha Definitiva de Respostas.  
10.1. Durante as provas objetivas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de  

máquina calculadora ou de equipamento eletrônico. 
10.2. O candidato lerá a prova no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha Definitiva de Respostas.  
10.3. Ao terminar, entregará ao fiscal a Folha Definitiva de Respostas.  
10.4. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma 

delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às 
respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.  
10.5. O Caderno de Questões da prova objetiva será devolvido ao candidato na forma a ser divulgada no momento da prova. 

11. A prova discursiva para o emprego de Advogado constará de elaboração de peça judicial e terá duração de 2 (duas) horas. 
11.1. Para a realização da prova será permitida consulta à legislação, livros de doutrina e repertórios de jurisprudência, vedada a 

utilização de obras que contenham formulários, modelos e anotações pessoais, inclusive apostilas. Não serão permitidos no local 
de prova: agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, bips, walkman ou qualquer outro receptor de mensagens. 

11.2.Será anulada aprova que contenha qualquer elemento  que permita a identificação do candidato. Ao término da prova, o 
candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de prova contendo a redação da peça judicial. 

12. A prova discursiva para o emprego de Psicólogo constará de 3 (três) questões e terá a duração de 2 (duas) horas. 
12.1 Não será permitida consulta bibliográfica de qualquer espécie. 
12.2. Será anulada a prova que contenha qualquer elemento que permita a identificação do candidato. Ao término da prova, o 
candidato entregará ao fiscal da sala o caderno contendo as questões e suas respostas.  
13. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado constante da Ficha de Inscrição ou fazer alguma reclamação ou 

sugestão, deverá procurar a sala de coordenação no local em que estiver prestando prova. 
14. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que: 

14.1. apresentar-se após o fechamento dos portões; 
14.2. não apresentar o documento de identidade exigido no item 3 deste Capítulo; 
14.3. não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
14.4. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 
14.5. for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos ou  

calculadoras; 
14.6. estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 
14.7. lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
14.8. não devolver a Folha Definitiva de Respostas  e/ou o Caderno de Questões; 
14.9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
V - DO JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
1. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e classificatório. A nota da 

prova objetiva será calculada multiplicando-se o total de acertos por 2 (dois). 
2. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos na prova.  
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3. Não haverá, em hipótese alguma, vista de prova.  
4. O candidato não habilitado será excluído do Processo Seletivo. 
 
VI – DO JULGAMENTO DA PROVA DISCURSIVA 
 
Terão corrigidas as provas discursivas, exigidas para os cargos de Advogado e Psicólogo, os 100 (cem) mais bem classificados na 
prova objetiva. 
1.A prova discursiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
2. Na avaliação e correção da prova discursiva, serão considerados: 

2.1.conteúdo: conhecimento técnico, fundamentação e consistência. 
2.2 .expressão: adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe e pontuação. 

3. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiveram nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos. 
 
VII – DA PROVA PRÁTICA 

• PARA O EMPREGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  
A aplicação da prova prática será de responsabilidade da Fundação Vunesp e realizar-se-á  na cidade do  Rio de Janeiro. 
Serão convocados para a prova prática , os candidatos mais bem classificados na prova objetiva, na proporção de 20 (vinte) vezes o 
nº de vagas. 
A prova prática versará sobre a relação de competências e descrição de funções constantes no Anexo I. 
A aplicação da prova prática será de responsabilidade da Fundação Vunesp e realizar-se-á na cidade do Rio de Janeiro. 
Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos. 

 
• PARA OS EMPREGOS DE TÉCNICO DE SUPORTE EM INFORMÁTICA E DO PROGRAMADOR WEB 

 
Serão convocados para a Prova Prática os candidatos mais bem classificados na prova objetiva, inscritos para os cargos de Técnico 
em Suporte de Informática e Programador Web na proporção de 50 (cinqüenta) vezes o número de vagas. A prova prática será 
aplicada conforme a especificidade de cada emprego. 
 
Para o emprego de Técnico em Suporte de Informática 
 
A prova prática consistirá na avaliação de conhecimentos e prática de instalação, configuração e manutenção de hardware de 
microcomputadores e seus periféricos, redes de computadores e Internet. Serão também avaliados os conhecimentos e prática de 
instalação, configuração , manutenção e uso do sistema operacional Windows e Linux e dos aplicativos  Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook, Netscape e Internet Explorer. 
 
A prova prática será dividida em 3 etapas consecutivas, a saber: 

• Etapa 1: Configuração de Hardware – Duração: 30 minutos. 
Nesta etapa será avaliado o conhecimento técnico e prático do candidato, que deverá examinar , instalar e configurar o hardware 
de microcomputadores e seus periféricos. 
 
• Etapa 2: Configuração de Software e Internet – Duração: 60 minutos. 
Nesta etapa será avaliado o conhecimento prático do candidato, que deverá examinar, instalar , configurar e utilizar 
componentes de software de um microcomputador (sistema operacional e aplicativos), bem como demonstrar conhecimento do 
uso da Internet. Os candidatos , durante esta etapa do exame, deverão elaborar, também, material em formato eletrônico para a 
realização da Etapa 3 (Didática e Apresentação Técnica). 
 
• Etapa 3: Prova Didática e Apresentação Técnica – Duração : 5 a 7 minutos 
Nesta etapa será avaliada a didática do candidato , que deverá mostrar a capacidade de se expressar em público, com linguagem 
e conhecimento técnico adequados. 
 
Ao candidato será atribuída uma nota na escala de 0 a 100 pontos, sendo: 
• Etapa 1: Nota de 0 a 30 
• Etapa 2: Nota de 0 a 40 
• Etapa 3: Nota de 0 a 30 
 

A nota da prova prática corresponderá à média aritmética das notas das etapas 1, 2  e 3 e será considerado habilitado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) 
 

• Para o cargo de Programador WEB 
A prova prática consistirá na avaliação de conhecimentos do uso de recursos específicos e ferramentas computacionais para o 
projeto, elaboração e implementação de páginas WEB estáticas e/ou dinâmicas com acesso a banco de dados. 
Serão avaliados tópicos básicos de digitalização de imagens, estrutura de páginas, apresentação visual, funcionalidade de páginas, 
uso de recursos multimídia como imagens e animação e programação com linguagem HTML, Java e ASP . 
 
A prova prática será realizada na plataforma PC com sistema operacional Windows, e serão utilizadas uma ou mais ferramentas 
presentes no seguinte conjunto: Dreamweawer 4, Fireworks 4, Flash, Photoshop 6, Corel Draw, Front Page 2000, Excel 2000 e 
Access 2000. 
 
O tempo estimado para a prova prática é de 120 minutos no total, sendo divididos em duas etapas de 60 minutos cada. Na etapa 1 será 
avaliado o conhecimento de uso de recursos e ferramentas. Na etapa 2 será avaliada a implementação de uma página WEB sobre um 
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tema proposto, bem como o acesso da mesma ao Banco de Dados. Ao candidato será atribuída uma nota na escala de 0 a 100 pontos, 
sendo nota de 0 a 40 pontos para a etapa 1 e Nota de 0 a 60 pontos para a etapa 2.  
A nota da prova prática corresponderá à média artimética da nota das etapas 1 e 2, e será considerado habilitado o candidato que 
obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos. 
 
VIII – DA CLASSIFICAÇÃO FINAL 
 
Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 
1. A nota final do candidato será a média aritmética das notas das provas objetiva e discursiva para o cargo de Advogado e Psicólogo 
e a média aritmética das notas das provas objetiva e prática para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Técnico de Suporte em 
Informática e Programador  WEB. 
2. Será publicada, no Diário Oficial  da União, uma lista geral de todos os candidatos aprovados . 
 
IX - DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
1. No caso de igualdade na classificação definitiva, dar-se-á preferência, sucessivamente, ao candidato que: 

a) tiver maior pontuação nos Conhecimentos Específicos; 
b) tiver maior pontuação na prova discursiva, quando for o caso; 
c) tiver maior pontuação na prova prática, quando for o caso; 
d) tiver maior idade. 

 
X- DOS RECURSOS  
 
1. Será admitido recurso quanto ao gabarito, ao resultado das provas e ao resultado final, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados a 

partir das respectivas publicações no Diário Oficial da União. 
    No caso de recurso em pendência à época da realização da prova, o candidato participará condicionalmente do Concurso. 
2.  Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item acima. 
3. Os recursos deverão ser postados para a Fundação Vunesp, na Rua Germaine Burchard, 515 – Água Branca – São Paulo – CEP: 
05002-062. Os candidatos deverão encaminhar dois conjuntos de recursos (original e uma cópia), dentro das seguintes 
especificações: 
- nome 
- inscrição 
- emprego 
a) Para cada questão deverá constar o número da questão, a alternativa assinalada pelo candidato e o gabarito divulgado pela Vunesp, 

em folha individual, com argumentação lógica e consistente. 
b) Os recursos deverão estar digitados ou datilografados; não serão aceitos recursos interpostos por fac-simile (fax), telex, internet, 

telegrama ou outro meio especificado neste Edital. 
4. Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serão avaliados. 
5. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(es) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todo(s) candidato(s) presente(s) à prova. 
6. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, ocorrer a alteração da classificação 
inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que 
não obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
7. Os recursos interpostos fora do prazo não serão aceitos. Será considerada, para tanto, a data do respectivo protocolo e/ou 

postagem. 
 
XI - DO EXAME MÉDICO 
 
1. O exame médico pré-admissional terá caráter exclusivamente eliminatório e será realizado com base nas atividades inerentes ao 

emprego ao qual o candidato concorre, considerando-se  as condições de saúde necessárias para o exercício das mesmas. 
2. O exame médico será realizado sob responsabilidade do CRP 5a Região. 
 
XII - DA ADMISSÃO 
 
1. A admissão obedecerá à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as necessidades do Conselho Regional  de 

Psicologia  da 5A Região. 
2. Por ocasião da admissão, o candidato deverá apresentar os documentos referidos no Capítulo I deste Edital, conforme a  relação 

abaixo: 
2.1. 1 foto 3X4 (colorida e recente); 
2.2. Carteira de Identidade (cópia reprográfica); 
2.3. Carteira de Órgão de Classe (cópia reprográfica); 
2.4. Comprovante de Escolaridade (cópia reprográfica); 
2.5. Cadastro de Pessoa Física (cópia reprográfica); 
2.6. Carteira Profissional; 
2.7. PIS/PASEP (cópia reprográfica); 
2.8. Título de eleitor  e comprovante de haver votado na última eleição – 2 turnos (cópia reprográfica); 
2.9. Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento (se for casado) ou Casamento com Averbação (se for separado 

judicialmente) (cópias reprográficas); 
2.10. Certificado de Reservista (cópia reprográfica); 
2.11. Certidão de Nascimento do(s) filho(s) cópia(s) reprográfica(s); 
2.12. Carteira de Vacinação de filhos menores de 5 anos; 
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2.13. Declaração de próprio punho de acúmulo ou não de cargo/função pública; 
2.14. Outros documentos que o Conselho Regional  de Psicologia da 5a Região julgar necessários. 

3. O candidato deverá comparecer no dia e hora marcados pelo Conselho Regional  de Psicologia da 5a Região, implicando o não 
comparecimento em desistência tácita. 

 
Obs.:Para admissão não serão aceitos protocolos nem fotocópias ou cópias reprográficas não autenticadas dos documentos. 
 
XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
1. A inscrição importará no conhecimento das presentes instruções e na aceitação tácita das condições do Processo Seletivo, tais 

como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes. 
2. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da 

admissão, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem 
administrativa, civil ou criminal. 

3. Caberá ao  Presidente  do CRP 5a Região  a homologação dos resultados deste Processo Seletivo. 
4. O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 2 (dois) anos, contados da homologação de seus resultados, podendo ser 

prorrogado por igual período.  
5. A aprovação do candidato neste Processo Seletivo não implicará a obrigatoriedade de sua admissão. 
6. Os candidatos admitidos neste Processo Seletivo terão seu desempenho avaliado na execução de suas atividades, no cargo 

específico, durante o período de estágio probatório. 
7. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência junto ao CRP 5A Região, após o resultado final. 
8. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência ou 

evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova correspondente, circunstância que será 
mencionada em Edital ou aviso publicado. 

9. O CRP 5a Região e a Fundação VUNESP se eximem das despesas com viagens e estadas dos candidatos em quaisquer das fases 
do Processo Seletivo. 

10. A Fundação VUNESP não emitirá Declaração de Aprovação no Certame, pois a própria publicação no Diário Oficial da União 
serve para fins de comprovação da aprovação. 

11. Os casos omissos ou duvidosos serão julgados pelo Conselho Regional  de Psicologia da 5a Região. 
 
ANEXO I – EMPREGOS: COMPETÊNCIAS E DESCRIÇÃO SUMÁRIA 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS : 
 
Competências:  Conhecimentos de: 

• marcenaria; 
•  elétrica; 
• pintura; 
• hidráulica; 
• manutenção predial; 
•  rotinas administrativas e operacionais; 
 Conhecimentos  da área de atuação; 
 Carteira de habilitação profissional. 

 
Descrição:  Auxilia nos reparos do sistema hidráulico,  serviços de  manutenção elétrica primária, conserto simples de tomadas e 

interruptores, pequenos reparos em móveis   (mesas e cadeiras), preparo de superfícies para a realização  de pintura, 
manutenção preventiva e corretiva da rede de esgoto e águas pluviais .Efetua carga, transporte e descarga de materiais e 
móveis dentro e fora do CRP-05. Executa  serviços externos de banco, correios, etc. Realiza  reproduções  xerográficas. 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 
 
Competências: Conhecimento de Word, Excel, Power Point e utilização  de  banco de dados: Access. Relacionamento com o 

público.  Conhecimento de rotinas administrativas e operacionais da  área de atuação (pessoal, finanças, 
contabilidade, compras, atendimento, assessoria jurídica, comissões, gerência,  serviços gerais). 
Noções da legislação e normas técnicas da  área de atuação (pessoal, finanças, contabilidade, compras,   
atendimento, comissões).  

 
Descrição:   Realiza atividades de caráter administrativo que envolvam  recepção, redação de documentos , cálculos elementares, 

digitação,  reprodução   xerográfica;  coleta, expedição,  distribuição e  arquivamento  de documentos e solicita material 
de consumo.  Prepara, organiza, atualiza e elabora  documentos  pertinentes à área, bem como presta atendimento  ao 
público em geral.  Recepciona visitantes, clientes e fornecedores, anunciando-os  às   pessoas  ou áreas requisitadas e 
aguardando autorização  para  encaminhamento.  Mantém controle de todas as visitas  efetuadas  ao CRP05, registrando 
nome  e horários.  Recebe e distribui correspondências. 

 
ASSISTENTE CONTÁBIL: 

Competência:  raciocínio lógico e numérico. 
. conhecimento de Word, Excel, Access, Power Point. 
 . conhecimento de demonstrações contábeis. 
 . conhecimento de análise, classificação e conciliação contábil. 
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. conhecimento de elaboração orçamentária. 

. conhecimento de administração contábil 

. conhecimento de contabilidade publica. 
 . conhecimento de administração e controle orçamentário. 
. conhecimento sobre licitação. 
 . noções de matemática financeira. 
 . domínio de legislação e normas técnicas da área de atuação. 
 . domínio de aplicativos e sistemas informatizados da área de  atuação. 

 
Descrição : Executa atividades pertinentes à Contabilidade e Controladoria  como conciliação e análise dos movimentos contábeis da 

instituição, efetivando ajustes ou correções que objetivem garantir a exatidão dos registros; realiza o lançamento contábil   
da folha de pagamento, apura o balancete e demonstrativos de contas. Auxilia na preparação da declaração do Imposto  
de Renda da empresa e demonstrativos gerenciais. Elabora DIRF, cadastra e controla o arquivo morto e o inventário 
físico. Analisa e aplica a legislação e as normas técnicas   conforme a situação e a área a que se destinam. 
 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO:  

Competências:  Para todas as áreas: 
 . conhecimento de Word, Excel,  Power Point e  utilização de banco de dados Access. 
 . relacionamento com o público. 
. domínio de rotinas administrativas e operacionais da área de  atuação (pessoal, finanças, compras, atendimento, 

licitações,   serviços gerais). 
. domínio da legislação e normas técnicas da área de atuação. 
 (pessoal, finanças, contabilidade, compras, atendimento). 

 
• Para a área de Compras: 

. noções de administração de fornecedores  

. noções de elaboração de contratos públicos 

. noções de administração de materiais 
 . noções de tramitação do processo de compras públicas 
 . noções de recebimento e expedição de materiais 
 . noções de controle de estoque 

                         • Para a área Financeira: 
                                          . noções de matemática financeira 

                                            . noções de análise de custos, preços e resultados 
                                            . noções de análise de viabilidade econômica 
                                            . noções de administração e controle orçamentário 

                           • Para a área de Recursos Humanos: 
                                          . noções de recolhimentos de encargos 
                                          . noções de folha de pagamento                                       
                                          . noções de administração de pessoal 
                                          . noções de recrutamento e seleção 

                                      . noções de administração de benefícios 
                      
                        • Para a área de Atendimento: 
                                          . conhecimento de e-mail 
                                          . redação própria 
                                          . fluência verbal 
                                          . habilidade para negociação 
                        
                          • Para a Gerência Geral: 
                  . conhecimento de e-mail 
                                           . redação própria 
                                           . fluência verbal 

                          • Para as subsedes: 
                                           . noções de gerenciamento 
                                           . noções de administração e controle orçamentário 
                                           .  noções de administração de materiais 

• Para a área de Serviços Gerais: 
                                           . conhecimento de manutenção predial preventiva e corretiva. 
                                           . conhecimento de hidráulica. 
                                           .  conhecimento de manutenção elétrica. 
               

Descrição :  Realiza atividades de caráter administrativo, que envolvam  recepção, redação, cálculo, digitação, reprodução  
xerográfica, coleta, expedição, distribuição e arquivo   de documentos e solicitação de material de   consumo. Prepara, 
organiza, atualiza, elabora e confere  documentos,  relatórios, gráficos e tabelas pertinentes à   área, bem como presta  
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atendimento ao profissional e ao  público em geral.  Elabora controles de documentos, quadros,   gráficos, 
demonstrativos.   Fornece subsídios para análise e  tomada de decisão. Elabora e acompanha orçamentos e  solicita 
pagamentos.  

 
ADVOGADO 

 
 Competências: Conhecimentos de informática: Word, Excel. 

Coordenação de processos de trabalho. 
Gerenciamento de Projetos. 
Planejamento/Organização. 
Tomada de Decisão. 
Definição Clara de objetivos e metas. 
Domínio de rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. 
Conhecimento de aplicativos e sistemas informatizados da área de atuação. 
Domínio de legislação e normas técnicas da Administração Pública, inclusive da Lei 8.666/93. 

 
Descrição: Coordena todas as atividades do setor jurídico da entidade, assessorando a Diretoria em todas as áreas de Direito . 

Elabora editais, contratos e convênios . Participa de licitações. Presta serviços profissionais advocatícios judiciais e 
extrajudiciais, ao CRP05 em quaisquer Juízos, Instâncias, Tribunais ou Órgãos da Administração Direta ou Indireta. 
Emite relatório e pareceres jurídicos. Orienta subordinados a prestar assessoria aos associados e filiados, no 
fornecimento de orientação jurídica. Representa entidade em ações judiciais individuais e coletivas. Mantém a guarda 
dos processos. 

 
TÉCNICO EM SUPORTE DE INFORMÁTICA: 

 
Competência: conhecimento dos sistemas operacionais Windows e Linux. 

. conhecimento de Word, Excel, Power Point, Outlook. 
  Netscape, Explorer. 
. relacionamento/atendimento aos usuários. 
. didática para instruções aos usuários. 
. domínio de rotinas administrativas e operacionais da área de atuação. 

          
Descrição : Monta equipamentos, instala periféricos, instala física  e  logicamente os equipamentos. Presta suporte técnico  

em Informática envolvendo administração da rede e de todas as operações de comunicação e transferência  de dados 
entre os sistemas. Manutenção de hardwares e  softwares, administração dos servidores de Internet, Intranet e de e-mail. 
Avalia software, hardware e novas  tecnologias existentes no mercado. Instala e configura  software e hardware. Executa 
a manutenção da rede, instalando e atualizando seus componentes operacionais. 
Executa testes de produtos de Informática (software e  hardware).Participa da elaboração de projetos de  Informática. 
 

 
                 PROGRAMADOR WEB: 

Competência   : . conhecimento de programação HTML, Java, ASP. 
                           . conhecimento de Dream Weaver, Front Page, Photoshop. 
                              Corel Draw, Flash, Fireworks, Excel, Access. 
                           . conhecimento de digitalização de imagens. 
                           . domínio de rotinas administrativas e operacionais da área de  atuação 
                           . domínio de legislação e normas técnicas da área de atuação 
 
Descrição       : Desenvolve páginas para o site e Intranet, rotinas de acesso a   bancos de dados,  elabora aplicações para Internet e 

Intranet. Efetua manutenção  do site do CRP-05. 
 
PSICÓLOGO 
 
Competências:  Conhecimentos sobre os aspectos gerais das diversas práticas psicológicas. 

Desenvolvimento do campo teórico e prático da Psicologia. 
Atividades com psicólogos. 
Inspeção de pessoas jurídicas. 
Plantão interno no CRPRJ 5 ª. 
Conhecimento de Informática: Word, Excel e Power Point.  
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ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

EMPREGOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Auxiliar de Serviços Gerais 

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Ortografia .  
Acentuação ,  Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos: regulares, 
irregulares e auxiliares. Concordância: verbal e nominal. Emprego de pronomes. Emprego 
de preposições e conjunções. 
Matemática: Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, 
representação fracionária e decimal: operações e propriedades. Regra de três: simples. 
Porcentagem: Equação do 1o grau. Sistema métrico decimal: medidas de comprimento, 
superfície, volume e capacidade. Resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Específicos : (Prova Prática) – Questões relacionadas à área de atuação, 
conforme competências e descrição das atividades, constante no Anexo I. 

Auxiliar Administrativo 
Assistente Administrativo 
Assistente Contábil 
Técnico em Suporte de Informática 

Conhecimentos comuns: 
Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, sentido próprio e figurado. Pontuação. Ortografia. Acentuação. Classificação e 
emprego das palavras: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio; preposição e  
conjunção: classificação e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância nominal e verbal. Regência Nominal e verbal. Crase. 
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor 
comum. Razão e proporção. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 
ponderada. Juros simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistemas de equações do 1º grau. 
Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Geometria: 
forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de problemas. 
Conhecimentos Específicos:  
• Auxiliar Administrativo 
Questões elaboradas tendo em vista as competências e descrição das atividades do 
emprego, constantes no Anexo I.  
Legislação: noções da Lei nº 5.766/71, Decreto nº 79.822/77, Legislação Trabalhista – 
CLT, Lei Federal no  8.666/93, Lei Federal nº 4.320/64, Lei nº101/2000, Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia (site: www.pol.org.br). 
 

• Assistente Administrati vo 
Questões elaboradas tendo em vista as competências e descrição das atividades do 
emprego, constantes no Anexo I.  
Legislação: Domínio  da Lei nº  5.766/71, Decreto nº 79.822/77, Legislação Trabalhista – 
CLT, Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 4.320/64, Lei nº101/2000, Resoluções do 
Conselho Federal de Psicologia (site: www.pol.org.br). 
 

• Assistente Contábil 
Questões elaboradas tendo em vista as competências e descrições das atividades do 
emprego, constantes no Anexo I . Legislação: Noções da Lei nº 5.766/71, Decreto nº 
79.822/77, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 101/2000, Lei Federal 4.320/64. 
 

• Técnico em Suporte de Informática 
Questões elaboradas tendo em vista as competências e descrição das atividades do 
emprego, constantes no Anexo I Legislação: Noções da Lei 5.766/71, Decreto nº 
79.822/77 
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Advogado, Programador Web  e 
Psicólogo 

Língua Portuguesa: Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, sentido próprio e figurado. Pontuação. Ortografia. Acentuação. Classificação e 
emprego das palavras: substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio; preposição e  
conjunção: classificação e sentido que imprimem às relações que estabelecem. 
Concordância nominal e verbal. Regência Nominal e verbal. Crase. 
 
Conhecimentos Específicos: 
• Advogado 
 Áreas do Direito: Constitucional, Administrativo, Trabalhista, Civil (geral, contratos, 
obrigações), Processual Civil, de Empresa, Penal; Licitação: Lei Federal nº 8.666/93    
Informática: Word, Excel. 
 
• Programador WEB 
Questões elaboradas tendo em vista as competências e descrição das atividades do 
emprego, constantes do Anexo I 
 
• Psicólogo 
Legislação de Psicologia: Lei no 5.766/71, Decreto-Lei no 79.822/77, Lei no  4.191, 
Consolidação das Resoluções do CFP, Resolução 018/2000, Código de Ética Profissional, 
Deliberações dos quatro  Congressos nacionais de Psicologia , Publicações do CFP. 
 
 

 
 

 
Conselheiro Presidente  

Diva Lucia Gautério Conde 


