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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL Nº 002/2019 - SMAS 

CONTRATAÇÃO DE CUIDADOR (A) RESIDENTE DA CASA LAR DE CRUZ MACHADO 

– PR 

 DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, CONVOCA os candidatos a seguir 
relacionados, para a segunda etapa do Processo Seletivo Simplificado AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA, e também para a terceira fase ANÁLISE CURRICULAR E 
ENTREVISTA com a Comissão de Seleção, em conformidade com os critérios 
estabelecidos e de acordo com as informações divulgadas no Edital 001/2019 – 2ª 
Retificação. 
 

RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS PSS 2019 CUIDADOR(A) RESIDENTE – 
CASA LAR – CRUZ MACHADO-PR. 

 
 

Nº CANDIDATO 

001 FABIANA CORREIA E SILVA 

002 THIAGO RODRIGUES FERREIRA  

003 ISABEL HOLOCHESKI ZABANDZALA 

004 JAQUELINE SCHNITZER  

005 SIMONE DLUGOSZ PARRA BUDIN 

006 SIMONE PLASSE 

007 MARLI MARLENE CENDRON 

008 ISABEL BEREZOVSKI 

009 LAURA PODSTAWKA 

010 SILVIA KRAWCZYK KRUL 

011 TICIANE RAQUEL IVACENKO  



 
 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Cruz Machado – PR 
Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 787, centro 

Telefones: (42) 3554-1752 3554-2334 
Email: smas@pmcm.pr.gov.br 

 
 

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

A Avaliação Psicológica será realizada no dia 22/02/2019 no Centro de Atividades para 

Crianças e Adolescentes de Cruz Machado, das 13:30 às 18:30. O candidato deverá 

comparecer ao local designado para a realização da Avaliação Psicológica com 

antecedência mínima de 30 minutos do horário marcado, munido de: 

a) Documento oficial com FOTO, de preferência Carteira de Identidade (contendo 

número do CPF) ou CNH.  

Ao candidato (a) somente será permitida a participação nesta Avaliação na respectiva 

data, horário e local de convocação. Será considerado (a) DESISTENTE o (a) candidato 

(a) que não comparecer no dia e hora determinada neste edital para a realização da 

Avaliação Psicológica. 

A Avaliação Psicológica será aplicada de forma coletiva, e terá por objetivo avaliar o 

perfil psicológico do candidato(a), verificando, aptidões e habilidades sociais, 

capacidade de resoluções de problemas e características de personalidade, necessários ao 

desempenho adequado das atividades inerentes à função pleiteada.  

Os testes psicológicos a serem utilizados, são validados em nível nacional e aprovados 
pelo Conselho Federal de Psicologia, e estão embasados em normas obtidas por meio 
de estudos e procedimentos reconhecidos pela comunidade científica.  
 
A composição da Avaliação Psicológica será realizada por meio dos seguintes 
instrumentos: Inventário de Personalidade – IFP II, e Teste de Raciocínio não Verbal – 
RI, mais entrevista individual por competência (a partir de um roteiro de entrevista 
semiestruturado). Na avaliação dos testes psicológicos, será observada a padronização 
reconhecida cientificamente para cada instrumento.  
 
A Avaliação Psicológica terá caráter eliminatório, sendo o candidato considerado 
“apto” ou “inapto” ao desempenho adequado das atividades inerentes à função 
pleiteada e será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho 
Federal de Psicologia.  
 
Será considerado “apto” o candidato que apresentar resultado adequado nos testes, 
de acordo com o perfil profissiográfico do cargo, embasado na análise quantitativa e 
qualitativa de acordo com as tabelas do estudo estatístico de cada autor.  
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Será considerado “inapto” o candidato que não apresentar resultado compatível com 

o perfil profissiográfico do cargo e/ou apresentar características de personalidade 

restritiva para o exercício da função. O resultado como candidato “inapto” na 

Avaliação Psicológica não significa necessariamente incapacidade intelectual ou 

existência de transtornos de personalidade e sim um resultado incompatível ao perfil 

profissiográfico exigido e de acordo com tabelas de estudos científicos reconhecidos 

pelo Conselho Federal de Psicologia. 

 A devolutiva do resultado da Avaliação Psicológica será de responsabilidade da 

Comissão de Seleção no ato da 3ª Etapa da ANÁLISE CURRICULAR E DE ENTREVISTA. Os 

candidatos considerados APTOS na AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA seguirão para as etapas 

estabelecidas no presente EDITAL, os não APTOS, serão considerados desclassificados. 

Os candidatos contraindicados poderão requerer, no prazo de 2 (dois) dias uteis, 
entrevista devolutiva a fim de tomar conhecimento dos motivos que ensejaram a sua 
desclassificação. 
 
A atenção indispensável às explicações do avaliador é parte integrante dessa etapa do 
Processo Seletivo Simplificado, competindo ao candidato esgotar todas as suas dúvidas 
no momento em que são repassadas as orientações, bem como, estar atento ao 
tempo cronometrado pelo avaliador para o cumprimento da etapa.  
 
O candidato(a) não poderá alegar situações de desconforto a que estarão sujeitos 
todos os participantes da etapa.  
 
Será facultado ao candidato(a), e somente a este, conhecer o resultado da Avaliação 
Psicológica por meio de entrevista devolutiva para obter acesso às informações 
concernentes aos testes a que se submeteu. Durante a entrevista devolutiva o 
candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo, de sua escolha, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Psicologia.  
 
Após a entrevista devolutiva será oportunizado novo prazo de 2 (dois) dias úteis para o 
candidato contraindicado apresentar recurso, junto ao setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Cruz Machado.  
 
Não serão, em hipótese alguma, aplicados novos testes em candidatos 
contraindicados.  
 
O candidato(a) ao ingressar no local de realização da Avaliação Psicológica deverá, 
obrigatoriamente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua 
posse, incluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso.  
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É de inteira responsabilidade do candidato(a) o acompanhamento da convocação para 
a Avaliação Psicológica, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.  
 

ANÁLISE CURRICULAR E DE ENTREVISTA 

 

A Análise Curricular e de Entrevista, será realizada nos dias e horários pré – 

estabelecidos na tabela abaixo, no Centro de Atividades para Crianças e Adolescentes 

de Cruz Machado.  

Ocorrerão de forma simultânea, sendo análise curricular realizada na presença do 

candidato(a). 

Nº CANDIDATO HORÁRIO DATA 

001 FABIANA CORREIA E SILVA 13:00h 25/02/2019 

002 THIAGO RODRIGUES FERREIRA  14:00h 25/02/2019 

003 ISABEL HOLOCHESKI ZABANDZALA 15:00h 25/02/2019 

004 JAQUELINE SCHNITZER  16:00h 25/02/2019 

 

005 SIMONE DLUGOSZ PARRA BUDIN 8:30hs 27/02/2019 

006 SIMONE PLASSE 9:30hs 27/02/2019 

007 MARLI MARLENE CENDRON 10:30hs 27/02/2019 

008 ISABEL BEREZOVSKI 13:00h 27/02/2019 

009 LAURA PODSTAWKA 14:00h 27/02/2019 

010 SILVIA KRAWCZYK KRUL 15:00h 27/02/2019 

011 TICIANE RAQUEL IVACENKO  16:00h 27/02/2019 

 

Cruz Machado, 22 de janeiro de 2019. 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 


