ATA do Edital de Processo Seletivo 005/2022 - FUNASPH
Projeto “Identidade e Destino” em parceria com a Fundação ABRINQ
A Fundação de Assistência à Pessoa Humana (FUNASPH), no dia 26 de julho de 2022 tornou
público o de processo seletivo simplificado para contratação de prestadores de serviços de
psicologia com carga horária semanal de 4h em regime CLT, para o Projeto “Identidade e
Destino” no eixo de saúde mental em parceria com a Fundação ABRINQ, por meio do
programa Nossas Crianças, ano 2021/2023. A recepção dos documentos ocorreu nos dias
26/07/2022 a 29/07/2022. O agendamento das entrevistas ocorreu dos dias 28/07/2022 ao
dia 02/08/2022.
Reuniram os seguintes avaliadores: Viviane Machado de Melo Vazes, Elizete de Souza
Moraes, Maria Aparecida do Nascimento Barbosa, com o objetivo de proceder com a
avaliação dos currículos recebidos e leitura do relatório das entrevistas do processo seletivo
005/2022 para contratação de profissional para o cargo de: 01 psicólogo ou psicóloga.
O profissional deverá realizar atividades em grupo com adolescentes de 10 a 18 anos,
realização de psicodiagnósticos, atendimentos, elaboração de planejamentos e relatórios.
Para tal vaga submeteram currículo e enviaram documentos os seguintes candidatos:
1. Cleiton Patrick da Silva Rocha
2. Aiane Gisela Souza Vaz Moraes
3. Ana Karlla Souza Lopes
4. Alex de Oliveira Camargo
5. Mateus Fortuna Lourenço do Santos
6. Leandra Marli Rios
7. Renata Rithiely Sandim Vieira
8. Larissa Abdo Correa
9. Marluce Bruno da Silva Bueno
Dessa forma, após a avaliação dos currículos apresentados, foram estabelecidos como
critério de eliminação os itens de requisitos e experiências profissionais previstos no edital,
conferência das documentações exigidas. Para desempate foram usados como critérios os
seguintes fatores: Tempo de voluntariado, estar em acompanhamento terapêutico e
supervisão da abordagem utilizada pelo profissional.
Após a discussão e avaliação, o candidato aprovado para a vaga em questão, foi o
psicólogo Cleiton Patrick da Silva Rocha.
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