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EDITAL DE Nº 02/2023 

PROCESSO SELETIVO 
 
Carla Aparecida Borges Marques, presidente voluntária do Instituto Helena Antipoff, no uso de suas 
atribuições e na forma legal abre inscrição de Seleção Simplificada para contratação temporária de 
psicólogo. 
 
1- A presente seleção destina-se à contratação de psicólogo, pelo prazo determinado de 06 (seis) 
meses, para execução de projeto. 
 
2 - O local de trabalho preferencialmente será na sede da Instituição.  
 
3- O contratado estará sujeito as normas contratuais da Instituição.  
 
4- A data para inscrição para a seleção, as funções a serem exercidas e jornada de trabalho dos 
cargos deste edital de seleção estão previstas em tabela ao final. 
 
5- Para se inscrever o candidato deverá encaminhar currículo para o seguinte endereço: Rua do 
Cobre, 697 – Niterói – Divinópolis/MG. – CEP 35.500-227 ou por email: ihacurriculos@gmail.com. 
 
4- O processo seletivo de obedecerá os seguintes critérios a análise curricular, consubstanciada na 
qualificação técnica, experiência profissional e entrevista. 
 
5- A divulgação do resultado da seleção de que trata este edital será realizada no prazo máximo de 3 
(três) dias contados do encerramento da seleção. 
 
6 - A convocação far-se-á através de contato telefônico ou por e-mail, conforme dados fornecidos no 
currículo do candidato. A não apresentação do candidato convocado no local e data agendada 
ensejará o chamamento do candidato selecionado e classificado na posição subsequente, o qual 
deverá apresentar-se, no prazo de 01 (um) dia da convocação, no mesmo local, munido dos 
documentos pessoais e profissionais. 

. 
7- O processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, contado a partir da publicação do resultado 
final da seleção, sendo os casos omissos resolvidos pela Comissão de Seleção. 
 
TABELA DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO 
 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 31/01/2023 até 02/02/2023 

FUNÇÃO/CARGO 01(um) psicólogo 

ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS Atendimento aos usuários e acompanhamento aos 
familiares sempre que necessário  

QUALIFICAÇÃO EXIGIDA Graduação em Psicologia, especialização em Terapia 
Comportamental 

CARGA HORÁRIA/PERIODO 20 (vinte) horas semanais de 2ª ás 6ª feiras.Período da 
manhã 

REMUNERAÇÃO R$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais ) 

 
Divinópolis, 31 de janeiro de 2023 

 
 

Carla Aparecida Borges Marques  
Presidente do Instituto Helena Antipoff 


