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ABERTURA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAÇÃO NO
PROJETO  VOLTANDO  PARA  CASA  E  AGORA?  ACOLHENDO  EGRESSOS  EM
MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

A  Procuradoria  Jurídica,  Procjur,  da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste,
UNICENTRO, torna pu blica a abertura do processo de seleça"o de profissional para
atuaça"o  por  tempo determinado no projeto  “VOLTANDO PARA CASA E AGORA?
ACOLHENDO EGRESSOS EM MONITORAMENTO ELETRÔNICO”, contemplado pelo
Edital nº 05/2019 e beneficiado com recursos provenientes de prestaça"o pecunia ria
arrecadada  pela  Vara  de  Execuço" es  Penais  e  Corregedoria  dos  Presídios  de
Guarapuava, conforme dispo" e este Edital.

1 DO PROJETO

1.2 O projeto “VOLTANDO PARA CASA E AGORA? TEM O OBJETIVO DE ACOLHER OS
EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL em progressa"o de regime e se encontram em
uso de tornozeleira eletro< nica ou no cumprimento de penas distintas da prisa"o. E=
objetivo intermediar relaço" es entre egressos, suas famílias e postos de trabalho, por
meio  de  pra ticas  restaurativas,  palestras  motivacionais  e  acolhimento  pessoal,
promovendo  reflexa"o  sobre  condutas  praticadas,  bem  como  fortalecimento  de
postura para desempenho profissional.



1.2  O projeto  e  coordenado  pela  Profª  Ms.  Sttela  Maris  Nerone Lacerda,   sendo
executado por integrantes da procuradoria  com formaça"o  em mediaça"o  e  justiça
restaurativa,  programaça"o  neurolinguística  e  direito  siste<mico,  atuando  como
volunta rios.  O projeto e   desenvolvido no campus Santa  Cruz da Unicentro e no
antigo Fo rum Estadual Desembargador Ernani Guarita Cartaxo em parceria com o
Patronato Unicentro Guarapuava e demais o rga"os pu blicos. O objetivo do projeto e
atender  uma demanda comunita ria  específica:  beneficia rios  do sistema prisional,
condenados em processos judiciais, que esta"o monitorados e ou em regime aberto,
contemplando vítimas e famílias das partes envolvidas.

2 DAS VAGAS 

2.1 O presente edital tem como objetivo o preenchimento da seguintes vaga:

Modalidade Código N° de
vagas

Requisitos Carga
horária

de
trabalho

Remuner
ação

mensal
líquida

Profissional Procjur
Guarapuava

–
Psico logo(a)

1 Graduado(a) em
Psicologia em instituiça"o

de Ensino Superior
reconhecida pelo MEC

com registro profissional
no CRP/PR, especialista

em gesta"o pu blica ou
gesta"o de pessoas com

noço" es ba sicas de Justiça
restaurativa e trabalho

em grupo. 

22h R$
2.000,00

2.2  O(a)  profissional  devera  ter  disponibilidade  para  cumprir  a  carga  hora ria
semanal de 22 horas, exigida para a vaga; realizar palestras, organizar e conduzir
grupos,  círculos  restaurativos,  coordenar  grupos  reflexivos,  encontros  vivenciais,
workshop, bem como as atribuiço" es constantes no Anexo I do Edital.



2.3 O período de vige<ncia da contrataça"o sera  de ate  10 (dez) meses. 

2.4 A Coordenaça"o se reserva o direito de desligar a qualquer tempo o profissional,
caso este descumpra as atribuiço" es constantes no Edital e seus anexos.

3 DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscriça"o para participaça"o neste processo seletivo e  gratuita.

3.2 O periodo de inscriço" es tera  início aH s 18 (dezoito) horas do dia 20 de setembro
de 2019, e termino aH s 23h59 (vinte e tre<s horas e cinquenta e nove minutos) do dia
27 de setembro de 2019, mediante o preenchimento online do Requerimento de
inscriça"o disponível em evento.unicentro.br/site/psicologovoltando/2019

3.3 No  ato  da  inscriça"o,  apo s  o  preenchimento  e  confirmaça"o  dos  dados  de
identificaça"o o candidato(a) devera  selecionar o edital e a vaga aos quais deseja
concorrer, e anexar em arquivo único, em formato “pdf”, os seguintes documentos:

 Vaga  para  Psicólogo:  Co pia  do  Diploma  ou  certificado  de  Conclusa"o  de
Curso de graduaça"o,Currículo, CPF. RG .

4 DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1 Somente sera"o homologadas as inscriço" es que atenderem integralmente ao item
3 deste Edital.

4.2 Para as inscriço" es na"o homologadas em funça"o da ause<ncia da documentaça"o
exigida ou na"o cumprimento deste Edital, na"o cabera  recurso.

4.3 O(A) candidato(a) que prestar declaraça"o falsa ou inexata, ainda que verificada
posteriormente, sera  excluido(a) do processo de seleça"o.

4.4 O Edital de homologaça"o sera  divulgado ate  o dia 30 de setembro de 2019, no
endereço evento.unicentro.br/site/psicologovoltando/2019.

5 DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

5.1 O processo de seleça"o consistira  de:

5.1.1 Para as vagas de Psicólogo 



 Entrevista e defesa do plano de trabalho: tera  o valor de ate  70 (setenta)
pontos  e  avaliara  o  conhecimento  e  experie<ncia  na  a rea  do  projeto,  que
compreende egressos do sistema prisional e beneficia rios do monitoramento
eletro< nico, trabalho em grupo, trabalho com pra ticas restaurativas, ana lise de
disponibilidade para cumprimento da carga hora ria e a proposta de trabalho
do  candidato  frente  as  caracteristicas  do  projeto  e  objetivos  a  serem
atendidos; 

 Análise curricular: tera  valor de ate  30 (trinta) pontos e avaliara  atividades
profissionais que contenham interfaces com o plano de trabalho.

5.2 O(a)  candidato(a)  que  na"o  obtiver  pontuaça"o  final  igual  ou  superior  a  70
(setenta) estara  automaticamente desclassificado.

5.3 A ordem de classificaça"o sera  por:

1º) Maior pontuaça"o final. 

2º) Para a vaga de Psico logo em caso de empate na pontuaça"o final, o desempate
sera  definido pela experie<ncia profissional e a proposta do Projeto. 

6 DAS DATAS E DO LOCAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO

6.1 As entrevistas acontecera"o nos dias 02 e 03 de 2019. A data, o hora rio e o local
de  realizaça"o  das  entrevistas  (individuais)  sera"o  informados  no  Edital  de
Homologaça"o das inscriço" es e de Convocaça"o para o processo seletivo.

6.2 No ato da entrevista, o(a) candidato(a) devera  entregar:

 Co pia  impressa  do  Plano  de  Trabalho  (  nome,  jusitificativa,  objetivos  e
metodologia).

 Uma  co pia  impressa  do  Currículo  atualizado  e  documentado:  anexar
comprovantes de atividades acade<micas e profissionais desenvolvidas entre
os ano de 2017, 2018 e 2019;



7 DAS BANCAS DE SELEÇÃO

7.1 A banca examinadora sera  composta pela coordenadora do projeto,  e outros
convidados integrantes da comunidade acade<mica ou vinculados a a rea de atuaça"o
do projeto.

8 DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS:

8.1 O resultado final sera  publicado pela PROCJUR no endereço evento.unicentro.br/
site/psicologovoltando/2019, a partir do dia 04/10/2019.

9 DO INÍCIO DAS ATIVIDADES: 

9.1 O início das atividades esta previsto para a partir de 07/10/2019 de 2019.

10 DO CRONOGRAMA

Etapas Datas

Período de inscriço" es De  20 aH  27 de setembro de 2019

Homologaça"o das 
inscriço" es 

Dia 30/09/2019

Seleça"o Nos dias 02 e 03 de Outubro de 2019

Divulgaça"o A partir do dia 04/10/2019

Início das atividades Dia 07/10/2019

11 DA CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DAS NORMAS DO EDITAL:

11.1 Ao  efetuar  sua  inscriça"o,  o  candidato  aceita,  irrestritamente,  as  normas
estabelecidas neste Edital,  para realizaça"o do processo seletivo.



12 DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 A  qualquer  tempo,  o  presente  Edital  podera  ser  prorrogado,  revogado  ou
anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse pu blico ou exige<ncia legal,
sem que isso implique direito aH  indenizaça"o ou reclamaça"o de qualquer natureza.

12.2 A PROCJUR  da Universidade Estadual  do Centro-Oeste,  UNICENTRO,podera
editar ato específico e reserva o direito de resolver os casos omissos e as situaço" es
na"o previstas no presente Edital.

12.3  A PROCJUR na"o se responsabiliza por falhas tecnicas durante o processo de
inscriça"o  dos  candidatos,  os  quais  devem  certificar-se  da  efetivaça"o  tanto  da
inscriça"o quanto da postagem do documento comprobato rio (item 3.3).

12.4 Para efetivar a confere<ncia  da inscriça"o,  o(a)  candidato(a) pode orientar-se
pelo tutorial disponível em  evento.unicentro.br/site/psicologovoltando/2019

13 OUTRAS INFORMAÇÕES 

13.1 Outras informaço" es  podem ser obtidas na Procjur pelo telefone (42)  3621-
1080.

PUBLIQUE-SE.

Guarapuava, 20 de setembro de 2019.

Sttela Maris Nerone Lacerda 

Procuradora Unicentro  



ANEXO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL 

1. SÃO ATRIBUIÇÕES DO PSICÓLOGO: 

1.1 Da vaga para Psicólogo:

• Entrevistar os beneficia rios a fim de realizar triagem dos mesmos quando do
ingresso  ao  projeto,  coletando  e  incluindo  os  dados  imediatamente  no
sistema de controle de informaço" es;  

• Efetuar  e  atualizar  os  registros  dos  dados  buscados,  como:  escolarizaça"o,
profissionalizaça"o,  desempenho na atividade profissional,  dados familiares,
entre outros;

• Organizaça"o, manutença"o e atualizaça"o da documentaça"o pertinente ao bom
andamento do projeto, utilizando-se dos meios eletro< nicos ou na"o, de forma a
permitir o fornecimento de informaço" es sobre as pessoas participantes do
projeto e a condiça"o de cumprimento das penas, entre outras atividades a
serem designadas pela coordenaça"o;

• Traçar  o  perfil  psicolo gico  dos  beneficia rios  objetivando  a  definiça"o  de
atendimento e acompanhamento individualizado;

• Participar de reunio" es com a Coordenaça"o;

• Participar de outros projetos desenvolvidos pela Procuradoria e que atendam
o mesmo pu blico, beneficia rios do sistema prisional;

• Responsabilizar-se pelo cumprimento de sua jornada de trabalho semanal;

• Realizar relato rios dos encontros,  grupos,  oficinas,  em ate  48h da data da
realizaça"o, sempre efetuando todos os registros e percepço" es e enviar para a
cordenaça"o;

• Executar os grupos reflexivos e demais grupos da a rea e sempre efetuar o
registro fotogra fico;

• Programar e agendar grupos e círculos para reunio" es com os beneficia rios e
com suas famílias, vítimas e familias das vítimas;

• Realizar  seleça"o,  triagem,  ligaço" es,  agendamentos,  reunio" es,  atendimentos
individuais caso necessa rio.;



• Fazer o planejamento das atividades a serem desenvolvidas semanalmente,
estabelecendo metas, objetivos e criterios de avaliaça"o;

• Promover avaliaça"o das aço" es realizadas com os assistidos quanto ao nível de
aproveitamento e manter esses dados registrados; 

• Apresentar relato rio semanal aH  Coordenaça"o e sempre que solicitado;

• Realizar  palestras  para  os  beneficia rios,  empresa  e  familiares,  participar,
colaborar e coordenar atividade em grupo visando a reintegraça"o social e a
reorganizaça"o familiar dos assistidos;

• Fazer  o  acompanhamento  daqueles  que,  por  decisa"o  judicial  ou
encaminhamento devem frequentar os grupos ou círculos;

• Realizar,  participar,  colaborar  e  coordenar  atividade  em  grupo  visando  a
reintegraça"o social e a reorganizaça"o familiar dos assistidos;

• Interagir junto aH  equipe interdisciplinar com vistas a melhor compreensa"o
dos problemas sociais  da  populaça"o  atendida,  buscando conjugar  esforços
para soluciona -los;

• Realizar  visitas  aH s  famílias,  instituiço" es  e  empresas  que  recebem  os
beneficia rios para o trabalho;

• Elaborar parecer dos assistidos sempre que houver solicitaça"o judicial;

• Propor e participar  de aço" es  junto aH  equipe multidisciplinar,  com vistas  aH
realizaça"o de acompanhamento individualizado dos assistidos.

• Manter  atualizados  os  arquivos  de  prontua rios  e  fichas,  arquivando  e
anexando  os  respectivos  expedientes  e  ocorre<ncias,  anotando  nas  fichas
qualquer  alteraça"o  referente  a  situaça"o  processual  e  de  atendimento  do
projeto;

• Participar quando solicitado pela cordenaça"o da realizaça"o e aplicaça"o de
questiona rios e pesquisas diversas;

• O  profissional  tem  conhecimento  de  que  toda  produça"o  científica  sera
exclusividade da coordenaça"o do Projeto.

• Mediante autorizaça"o previa, fotografar os grupos e os encontros realizados,
preservando as imagens dos beneficia rios;



• O  Psico logo  tem  conhecimento  de  que  toda  atividade  proposta  e  a  ser
realizada sera  submetida aH  ana lise previa e autorizaça"o da coordenaça"o do
Projeto.;

• Diante  do  cara ter  científico  do  projeto  e  que  muitas  pra ticas  sa"o
introduzidas  em  cara ter  experimental  com  objetivo  de  estudo,  todas  as
atividades do projeto, esta"o protegidas pela reserva de sigilo em relaça"o a
comunidade  externa;  sendo  que  publicaço" es  científicas  sa"o  reservadas  aH
coordenaça"o; 



ANEXO II

FORMULÁRIO INDICADOR DE PONTUAÇÃO

Discriminação das atividades Pontos Pontuação
atribuída

Exposiça"o/sustentaça"o do plano de aça"o 20

Criatividade do plano de aça"o 10

Experie<ncia em justiça Restaurativa, Resoluça"o e 
Transformaça"o de conflitos

10

Postura e comunicaça"o 05

Conhecimento teo rico da a rea de projeto 10

Experie<ncia em equipe multidisciplinar 15

TOTAL 70

 


