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EDITAL DE ABERTURA 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 001/2020 

A Organização da Sociedade Civil Serviço de Obras Sociais, CNPJ: 81.646.879/0001-

45, situada à Rua Candido de Abreu, 1437 – Centro, no município de Prudentópolis – 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 

Edital, em conformidade com todas as disposições legais atinentes à matéria, TORNA 

PÚBLICA a realização de Processo Seletivo, sob o regime celetista, para provimento de 

vaga e formação de cadastro reserva, do seu quadro de pessoal, obedecendo ainda o 

regramento da: 

- a Constituição Federal; 

- a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e suas alterações; 

- o Estatuto da Criança e do Adolescente; 

- as recomendações e orientações do Ministério do Desenvolvimento Social, Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e demais órgãos deliberativos, bem 

como as demais legislações atinentes à matéria. 

- a Lei Orgânica Municipal de Prudentópolis. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será executado por Comissão 

Interna constituída por equipe multidisciplinar do Serviço de Obras Sociais – S.O.S., 

situado à Rua Candido de Abreu, 1437 – Centro, Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-

000 site: www.sosprudentopolis.org.br, email: sosprudentopolis@hotmail.com. 

1.2 A seleção destina-se ao provimento de 01 (uma) vaga e cadastro de reserva, sob 

regime celetista, no quadro do Acolhimento Institucional para o cargo de psicólogo (a). 

1.3 A seleção para o cargo de que trata este Edital compreenderá duas fases distintas 

para aferir conhecimentos e habilidades, mediante avaliação curricular, de caráter 
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classificatório e eliminatório; avaliação por meio de entrevista individual, de caráter 

classificatório e eliminatório. 

1.4 A convocação para a vaga informada neste Edital será feita de acordo com a 

necessidade e a conveniência do Serviço de Obras Sociais – S.O.S., dentro do prazo de 

validade do processo seletivo, que será de 01 (um) ano, passível de prorrogação por 

mais 01 (um) ano. 

1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no item 3 e 

12 deste Edital. 

1.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais 

e horários de realização das etapas de avaliação e demais eventos. O candidato deverá 

observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 

publicações no endereço eletrônico www.sosprudentopolis.org.br. 

2. DOS CARGOS 

2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, escolaridade mínima e demais 

requisitos, conforme segue: 

CÓDIGO CARGO CARGA 
HORÁRIA 

VAGAS 
(AMPLA 

CONCORRÊNCIA) 

ESCOLARIDADE REQUISITOS 
ADICIONAIS 

2515 PSICÓLOGO 40 01 (UMA) VAGA + 
CR¹ 

ENSINO 
SUPERIOR 

COMPLETO + 
REGISTRO NO 
RESPECTIVO 
CONSELHO 

PROFISSIONAL  

Desejável 
experiência  

com crianças e/ou 
adolescentes. 

¹: A formação de cadastro reserva não implica na obrigação de posterior admissão, que poderá ser 
utilizada conforme a necessidade e o interesse da Entidade. 
 

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO E CADASTRO DE RESERVA 

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de pessoal do Serviço de Obras 

Sociais: 

a) ser brasileiro (a), nos termos da Constituição Federal; 

b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da contratação; 

c) estar em pleno exercício de seus direitos políticos; 
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d) ser julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo, em inspeção médica 

oficial, determinada pelo Serviço de Obras Sociais – S.O.S. 

e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos para o exercício do cargo; 

f) declarar expressamente o exercício ou não de cargo, emprego ou função pública nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, Federal ou do Município, para 

fins de verificação do acúmulo de cargos; 

g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares; 

h) os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e 

convocado para tomar posse do cargo. 

3.2. O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos aprovados e 

classificados no processo de contratação, que poderão ser convocados futuramente 

para realizar a Avaliação Médica Física e Psiquiátrica (conforme recomendação MDS) e 

posterior admissão, conforme necessidade e conveniência do Serviço de Obras Sociais 

– S.O.S. 

3.2.1. A convocação dos integrantes do Cadastro de Reserva obedecerá rigorosamente 

à ordem de classificação final dos candidatos aprovados e classificados, de acordo com 

o disposto no presente Edital. A admissão dos candidatos integrantes do Cadastro de 

Reserva observará a todos os procedimentos e critérios estabelecidos neste Edital, 

inclusive a Avaliação Médica. 

3.2.2. A inclusão no Cadastro de Reserva gera para o candidato apenas a expectativa 

de direito à convocação e admissão, ficando reservado ao Serviço de Obras Sociais – 

S.O.S., o direito de proceder às admissões, em número que atenda ao interesse e às 

necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do presente Processo Seletivo. 

3.2.3. Durante a validade do Processo Seletivo, poderão surgir vagas que deverão ser 

preenchidas pelos candidatos aprovados e não convocados, observados rigorosamente 

a classificação e demais requisitos previstos neste edital. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita 

aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital. 

4.2 As inscrições para o Processo Seletivo do Serviço de Obras Sociais – S.O.S. serão 

realizadas somente via presencial, mediante o correto preenchimento de Formulário de 
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Inscrição e entrega de 01 (um) currículo. Não serão aceitas inscrições efetuadas de 

forma diversa da estabelecida neste item. 

4.3 O período para a realização das inscrições será a partir das 08h00min do dia 17 de 

novembro de 2020 às 17h00min do dia 25 de novembro de 2020, observado horário 

oficial de Brasília/DF, no endereço do Serviço de Obras Sociais – S.O.S. na Rua Candido 

de Abreu, 1437 – Centro, município de Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-000. 

4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 

a) preencher o Formulário de Inscrição com o nome completo e sem abreviatura, 

declarando estar ciente das condições exigidas para admissão no cargo e submetendo-

se às normas expressas neste Edital; 

b) entregar 01 (um currículo), acompanhado de 01 (uma) foto 3x4 que deverá conter 

expressamente: 

- Dados Pessoais (nome, endereço, data de nascimento, telefone e e-mail, se houver); 

- Dados de Escolaridade (instituições de ensino que frequentou, comprovando o 

atendimento ao requisito exigido); 

- Experiência Profissional (se houver); 

- Informações Adicionais que julgar pertinente ao cargo. 

4.5 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais 

informados no ato da inscrição. 

4.6 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Inscrição, bem 

como a falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na 

documentação determinará o cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos 

dela decorrentes, implicando em qualquer época na eliminação automática do candidato, 

sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja constatada 

após a nomeação do candidato, o mesmo terá seu contrato rescindido pelo Serviço de 

Obras Sociais – S.O.S. 

4.7 Não haverá a cobrança de taxa de inscrição para os candidatos. 

4.8 A lista dos candidatos aprovados na primeira etapa, juntamente com o horário da 

entrevista individual, que estará disponível no endereço eletrônico 

www.sosprudentopolis.org.br e em edital afixado na Sede Administrativa do Serviço de 
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Serviços de Obras Sociais – S.O.S. - CNPJ n° 81.646.879/0001-45 
Endereço: Rua Candido de Abreu, n° 1437- Bairro Centro CEP: 84.400-000 – (42) 3446-6550 

Obras Sociais – S.O.S., localizado na Rua Candido de Abreu, 1437 – Centro, no 

município de Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-000, a partir da data provável de 30 

de novembro de 2020. 

5. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

5.1 O Processo Seletivo constará das seguintes provas e fases: 

- Avaliação Curricular; 

-Entrevista Individual (a ser agendada conforme publicação no endereço eletrônico 

www.sosprudentopolis.org.br e em edital afixado na Sede Administrativa do Serviço de 

Obras Sociais – S.O.S., localizado na Rua Candido de Abreu, 1437 – Centro, no 

município de Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-000, a partir da data provável 01 de 

dezembro de 2020). 

5.2 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 20 (vinte) minutos do 

horário e data fixados para a entrevista individual, a ser realizada na Sede Administrativa 

do Serviço de Obras Sociais – S.O.S., situada à Rua Candido de Abreu, 1437 – Centro, 

Prudentópolis – Paraná, obrigatoriamente munido de documento de identificação 

pessoal com foto (cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 

pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, 

cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, 

valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem 

como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 art. 159, 

de 23/9/97). 

5.3 Não haverá segunda chamada para a entrevista individual, exceto por causas 

devidamente justificadas ou conforme necessidade da Entidade. 

5.4 O candidato convocado para a Entrevista Individual que deixar de comparecer no 

horário e datas designados, sem apresentação de justificativa ou de documento de 

identificação pessoal, conforme informado no item anterior, será desde logo, eliminado 

do presente processo seletivo.  

5.5 Serão considerado ausentes os candidatos que deixarem de comparecer no horário 

e data designados para a Entrevista, conforme o horário oficial de Brasília/DF, sem 

tolerância para atrasos. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO 

http://www.sosprudentopolis.org.br/
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6.1 O resultado provisório da Entrevista Individual será divulgado no dia 04 de dezembro 

de 2020, no endereço eletrônico www.sosprudentopolis.org.br 

6.2 Quanto ao resultado provisório da Entrevista Individual divulgado caberá a 

interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10 deste Edital. 

7. AVALIAÇÃO 

7.1. Será constituída pela comprovação documental da qualificação técnica e 

experiência profissional.  

Fica constituída a Comissão deste processo seletivo com os seguintes membros: 

1º - Alessandra Preslhak  

2º - Daniele Farah de Castilhos  

3º - Ingrid Christine Rodrigues  

4º - José Osnei Sabatovicz Filho 

5º - Nayara Techi Hlatki 

Temas relevantes que são avaliados: 

 

• legislação pertinente (SUAS, PNCFC, ECA), com intuito de que compreenda as 

medidas protetivas, competências e as articulação entre as instâncias envolvidas; 

• etapas do desenvolvimento da criança e do adolescente (características, desafios, 

comportamentos típicos, fortalecimento da autonomia, desenvolvimento da sexualidade, 

brincadeiras e jogos adequados para cada faixa etária, exploração do ambiente, 

mediação de conflitos, colocação de limites, etc.), comportamentos freqüentemente 

observados entre crianças/adolescentes separados da família de origem, que sofreram 

abandono, violência, etc. 

• práticas educativas; como ajudar a criança/adolescente a conhecer e a lidar com 

sentimentos, fortalecer a auto-estima e contribuir para a construção da identidade; 

• novas configurações familiares e realidade das famílias em situação de vulnerabilidade 

social 
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7.2. Para a avaliação da Entrevista Individual serão avaliados os seguintes quesitos: 

Características pessoais desejáveis: motivação para a função; aptidão para o cuidado 

com crianças e adolescentes; capacidade de lidar com frustração e separação; 

habilidade para trabalhar em grupo; disponibilidade afetiva; empatia; capacidade de 

mediação de conflitos; criatividade; flexibilidade; tolerância; pro-atividade; capacidade de 

escuta; estabilidade emocional, dentre outras.  

Para atendimento em casas-lares, também deverá ser verificado disponibilidade para 

residir no município, grau de independência pessoal e familiar que permita dedicação 

afetiva e profissional e capacidade para administrar a rotina doméstica.  

 

7.3. Comprovadas, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 

documentos apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, 

sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 

8. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

8.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. 

8.2 Na hipótese de igualdade da nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato 

que: 

a) obtiver maior pontuação em Entrevista Individual; 

c) obtiver maior pontuação em Avaliação Curricular; 

d) permanecendo o empate, o mesmo será feito por meio de sorteio, desde que 

persistam os empates depois de aplicados todos os critérios acima. 

9. DA ELIMINAÇÃO 

9.1 Serão eliminados do Processo Seletivo os candidatos que: 

9.1.1 não estiver presente no horário e data designados para a realização de Entrevista 

Individual; 

9.1.2 deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente Edital; 
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9.1.3 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da comissão especial de 

aplicação das fases deste processo seletivo ou com os demais candidatos. 

9.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado 

de processo ilícito, suas notas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do 

Processo Seletivo. 

10. DOS RECURSOS 

10.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Serviço de 

Obras Sociais, no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos 

recursos, somente mediante entrega pessoal, a ser realizada na Sede Administrativa do 

Serviço de Obras Sociais – S.O.S., na Rua Candido de Abreu, 1437 -  Centro, 

Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-000, assim entendidos: 

10.1.1 contra o resultado da Entrevista Individual; 

10.1.2 contra o resultado preliminar da entrevista individual; 

10.1.3 contra a nota final e classificação dos candidatos. 

10.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação 

das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico www.sosprudentopolis.org.br, 

sob pena de perda do prazo recursal. 

10.3 Os recursos deverão ser protocolados diretamente na Sede Administrativa do 

Serviço de Obras Sociais – S.O.S., na Rua Candido de Abreu, 1437 - Centro, 

Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-000. 

10.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.  

10.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados 

ou interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados. 

10.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 

13.1 deste Edital. 

10.7 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, 

eventualmente, alterar-se a classificação inicial obtida pelo candidato para uma 

classificação superior ou inferior. 

10.8 Recursos interpostos em desacordo com este Edital não serão considerados. 
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10.9 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

10.10 Não serão aceitos recursos via fax, por meios eletrônicos ou, ainda, fora do prazo. 

10.11 Em hipótese alguma, os recursos de terceiros ou questionando notas e títulos de 

terceiros serão acatados. Havendo recursos neste sentido serão negados de plano sem 

direito a recorrer da decisão, ficando o Serviço de Obras Sociais isento de quaisquer 

ônus e responsabilidades pela negativação do recurso. 

10.12 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos 

recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.sosprudentopolis.org.br.  Não serão 

encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

10.13 A Comissão Interna Especial do Processo Seletivo será responsável pela 

organização do certame e constitui última instância administrativa para recursos, sendo 

soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões 

adicionais. 

11. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

11.1 O resultado final do Processo Seletivo, após decididos todos os recursos 

interpostos, será publicado no endereço eletrônico www.sosprudentopolis.org.br. No dia 

4 de dezembro de 2020. 

12. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

12.1 O candidato será convocado através de edital específico publicado no endereço 

eletrônico www.sosprudentopolis.org.br e em Edital afixado na Sede Administrativa do 

Serviço de Obras Sociais, na Rua Candido de Abreu, 1437 – Centro, Prudentópolis – 

Paraná. 

12.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação, 

será considerado como desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente 

classificado. 

12.3 Será de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de 

convocação que serão publicados na forma estabelecida no subitem 12.1. 

12.4 O candidato convocado será submetido ao exame médico admissional e seja 

considerado inapto para exercer o cargo, não será admitido, perdendo automaticamente 

a vaga. 
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12.5 Para investidura do cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste 

Edital, deverá apresentar os seguintes documentos: 

12.5.1 cópia da Carteira de Identidade; 

12.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

12.5.3 cópia do Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição; 

12.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista ou dispensa (se do sexo 

masculino); 

12.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente; 

12.5.6 cópia da certidão de nascimento ou casamento; 

12.5.7 cópia da Carteira de Identidade e Cadastro de Pessoa Física – CPF do cônjuge 

e dependentes; 

12.5.8 cópia da certidão de nascimento dos filhos de até 18 (DEZOITO) anos; 

12.5.9 carteira de vacinação do candidato e dos filhos até 06 (seis) anos; 

12.5.10 certidão negativa de antecedentes criminais; 

12.5.11 comprovante de endereço; 

12.5.12 cópias dos documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos 

mínimos constantes do Anexo I deste Edital; 

12.6 Os candidatos que não atenderem o contido nos itens 3 e 12, estarão impedidos 

de tomar posse. 

12.7 O candidato, após a convocação, deverá comparecer ao Serviço de Obras Sociais, 

na Sede Administrativa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

publicação, munido de documento de identidade original juntamente com os documentos 

citados no item 3 e os listados no item 12. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, 

circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente 
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divulgado pelo Serviço de Obras Sociais no endereço eletrônico 

www.sosprudentopolis.org.br.  

13.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos 

do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste Processo Seletivo e 

embora tenha sido aprovado, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo 

considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição. 

13.3 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, 

poderá requerer através de solicitação assinada pelo próprio candidato, via telefone (42) 

3446-6550, entregando na Sede Administrativa do Serviço de Obras Sociais, os 

documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso, Cargo 

e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. 

13.4 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, 

locais e horários de realização das fases do Processo Seletivo. O candidato deverá 

observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 

publicações no endereço eletrônico www.sosprudentopolis.org.br 

13.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial Interna do Processo 

Seletivo do Serviço de Obras Sociais. 

13.6 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 03 (três) dias úteis a 

contar da data de sua publicação. 

13.7 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente, dentro do prazo estipulado no 

endereço da Sede Administrativa do Serviço de Obras Sociais, situada à Rua Candido 

de Abreu, 1437 – Centro, Prudentópolis – Paraná, CEP: 84.400-000. 

13.8 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prudentópolis/PR, 16 de novembro de 2020. 

 

ROBISOM ANTONIELO IENKE                                                                              

Presidente S.O.S Prudentópolis   

 


