
 

 

 

               PROCESSO SELETIVO EDITAL N° 0055/2022 

 

ERRATA PROCESSO SELETIVO INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA  

EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – IPCEP 

 

 

CONSIDERANDO a verificação de erro material na quantidade de vagas do 

processo seletivo Edital de Seleção nº 0055/2022.  

 

CONSIDERANDO a prerrogativa desse Instituto, em publicar erratas 

justificadamente, conforme a necessidade. 

 

O INSTITUTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EDUCACIONAL E PROFISSIONAL – 

IPCEP, vem por meio desta retificar o cronograma de atividades do processo 

seletivo de n° 0055/2022 para o preenchimento das vagas disponibilizadas, no 

uso de suas atribuições, publica errata junto ao Edital do Processo seletivo de nº 

0055/2022, para nele fazer constar: 

 

1. Altera-se o “ANEXO I – RELAÇÃO DE 

CARGOS/JORNADA/SALÁRIOS/VAGAS/FORMAÇÃO 

ESCOLAR/REQUISITOS/ATIVIDADE”. 

 

ONDE SE LÊ: 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA  
SEMANAL 

SALÁRIO BASE 
NÚMERO 
DE  VAGAS 

REQUISITOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

AGENTE DE AÇÃO 

SOCIAL 

180 R$ 2310,00 01 Nível Médio 
Preferencialmente 
com experiência 
em abordagem 

social a pessoas 
em vulnerabilidade, 

situação de rua 
e/ou acolhimento 

institucional;Necess
ário que pelo 

menos 04 Agentes 
tenham habilitação 
(CNH) categoria B 
(02 em cada turno) 

Executar, em parceria com os demais técnicos, a 

abordagem social (conforme escala de trabalho); 

Realizar, em parceria com os demais técnicos, o serviço 

de acolhimento (conforme escala de trabalho) com as 

atividades de: a) Recepção, identificação e registro 

dos(as) acolhidos(as) ; b) Ações socioeducativas, 

visando a adaptação às regras e estimular o exercício da 

cidadania e convivência dos acolhidos; c) Apoio e 

monitoramento dos cuidados com a moradia, 

organização e limpezado ambiente; Realizar outras 

atividades pertinentes a função 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEIA-SE: 

CARGO 
CARGA 

HORÁRIA  
SEMANAL 

SALÁRIO BASE 
NÚMERO 
DE  VAGAS 

REQUISITOS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

AGENTE DE AÇÃO 

SOCIAL 

180 R$ 2310,00 02 Nível Médio 
Preferencialmente 
com experiência 
em abordagem 

social a pessoas 
em vulnerabilidade, 

situação de rua 
e/ou acolhimento 

institucional;Necess
ário que pelo 

menos 04 Agentes 
tenham habilitação 
(CNH) categoria B 
(02 em cada turno) 

Executar, em parceria com os demais técnicos, a 

abordagem social (conforme escala de trabalho); 

Realizar, em parceria com os demais técnicos, o serviço 

de acolhimento (conforme escala de trabalho) com as 

atividades de: a) Recepção, identificação e registro 

dos(as) acolhidos(as) ; b) Ações socioeducativas, 

visando a adaptação às regras e estimular o exercício da 

cidadania e convivência dos acolhidos; c) Apoio e 

monitoramento dos cuidados com a moradia, 

organização e limpezado ambiente; Realizar outras 

atividades pertinentes a função 

 


