
 

 

 

Ofício CRP16/ES n.º 140/2020 
Ofício SINDPSI-ES n.º 10/2020 

Vitória, 12 de maio de 2020 
 
À Prefeitura Municipal de Baixo Guandu 
 
Assunto: Processo Seletivo Simplificado - Edital SEMADH Nº 01/2020 
 

O Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região (CRP16/ES), entidade de direito 
público, constitui-se uma Autarquia Federal, instituída pela Lei nº 5.766/71, no seu art. 
9º, e pelo Decreto nº 79.822/77, em seu art. 10, tem como objetivos orientar, 
normatizar, fiscalizar, julgar e disciplinar a profissão de psicóloga(o), zelando pela fiel 
observância dos princípios éticos e contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia 
enquanto ciência e profissão. 

O Sindicato dos Psicólogos no Estado do Espírito Santo (SINDPSI-ES), entidade 
que tem por objetivo defender e representar legalmente os interesses da categoria 
profissional das Psicólogas e dos Psicólogos, visando à melhoria de suas condições de 
vida e de trabalho. 

O Processo Seletivo Simplificado - Edital SEMADH Nº 01/2020, de 08 de maio de 
2020, pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu tem a finalidade de prover vagas para 
a contratação temporária de cargos para a Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Direitos Humanos e Habitação e nos Programas e Serviços Socioassistenciais que 
compõem os níveis de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade do Município de Baixo Guandu. São ofertadas 04 vagas + cadastro de 
reserva para Psicólogas(os) em jornada laboral de 20H semanais. Também são ofertadas 
06 vagas + cadastro de Reserva para o cargo de Coordenador Social, também abertas à 
concorrência por Psicólogas(os) em jornada laboral de 40H semanais. 

Assim sendo, em observância as finalidades destes Conselho e Sindicato, 
apresentamos as IMPROPRIEDADES do certame supra identificado e solicitamos 
CORREÇÕES, assim como, apresentamos nosso repúdio ao desrespeitoso patamar 
salarial proposto ao profissional de Psicologia, apresentado no referido edital, pelos 
motivos expostos: 

 Os Requisitos especificados no ANEXO I - CARGO: PSICÓLOGO estabelecem para 
esse profissional, as mesmas atribuições estabelecidas para o CARGO: 
ASSISTENTE SOCIAL, deixando de considerar as particularidades da formação 
da(o) profissional de Psicologia, que diferem em sua natureza da formação da(o) 
Assistente Social, possuindo orientações para atuação profissional que podem 
vir a complementar as atividades desenvolvidas tanto por um quanto pelo outro, 



 

 

 

mas que são distintas em sua natureza e forma de atuação e emprego de saberes 
na prática. 

 No ANEXO I - CARGO: PSICÓLOGO, constam como atribuições para a(o) 
profissional de Psicologia: assessorar atividades específicas do serviço social; 
propor, executar, acompanhar e avaliar serviços socioassistenciais 
desenvolvidos nos equipamentos socioassistenciais; elaborar, executar estudos, 
diagnósticos, planos, projetos, relatórios e pareceres sociais; orientação 
sociofamiliar. Tais atividades são identificadas do campo de trabalho da(o) 
Assistente Social e não são classificadas como atividades específicas de 
competência da(o) Psicóloga(o). 

 Quanto à remuneração, é lamentável que os salários definidos para as(os) 
Psicólogas(os) no referido Edital correspondam ao valor de R$ 1.418,08 (hum 
mil, quatrocentos e dezoito reais e oito centavos) para uma jornada laboral 
semanal de 20 (vinte) horas e R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para uma 
jornada laboral semanal de 40 (quarenta) horas, para o cargo de Coordenador 
Social, também abertas à concorrência por Psicólogas(os), desmerecendo a 
formação técnica e científica específica da(o) Psicóloga(o) e o altíssimo grau de 
responsabilidade da profissão. 

 A baixa remuneração apresentada no Edital aponta para uma clara e evidente 
precarização do trabalho e descompromisso com a qualidade dos serviços 
prestados à população, posto que subtraem a dignidade do exercício da 
profissão de Psicóloga(o), bem como enfraquecem as políticas públicas, na 
perspectiva de direito dos cidadãos e dever do Estado. Os Salários propostos 
para Psicólogas (os) no Processo Seletivo Simplificado - Edital SEMADH Nº 
01/2020, de 08 de maio de 2020, pela Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, 
representam aviltamento à classe profissional das(os) Psicólogas(os), estando 
aquém dos valores praticados no mercado. 

 Os parâmetros salariais informados para a categoria pelo CRP 16/ES e pelo 
SINDPSI-ES levam em consideração valores praticados no mercado e o PLS Nº 
511/2017 e consideram para a jornada de 20 horas semanais de trabalho da(o) 
Psicóloga(o), o salário base de R$ 3.246,65 (três mil, duzentos e quarenta e seis 
reais e sessenta e cinco centavos), além das remunerações indiretas devidas aos 
demais funcionários, como: plano de saúde, vale-refeição, tíquete alimentação, 
participação nos lucros e resultados, etc. Some-se a isso, os adicionais de 
insalubridade, periculosidade e noturno, quando for o caso. Para a jornada de 
trabalho de 30 horas semanais, a orientação é pelo salário base de R$ 4.869,97 
(quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), além 
das remunerações indiretas e dos adicionais supracitados. 



 

 

 

 Ainda no ANEXO I, consta no item Carga Horária, tanto para o cargo de Psicólogo, 
quanto para o cargo de Coordenador Social, também abertas à concorrência por 
Psicólogas(os), a seguinte informação: "(...) Com possibilidade de escala de 
trabalho excepcional em turno diurno e noturno, ou plantão previamente 
determinado, de acordo com o interesse público, situações de emergências e 
calamidades públicas, podendo incidir aos sábados, domingos e feriados, de 
acordo com a necessidade do serviço, observada sua competência e atribuição". 
Não estão estabelecidas no Edital, contudo, regras segundo Princípios da 
Administração Pública, quanto aos direitos trabalhistas que incidirão sobre as 
atividades desenvolvidas pelas(os) profissionais nessas condições. O pagamento 
de eventuais horas extras com o devido acréscimo de valor mediante trabalho 
realizado em dias e horários além dos previamente definidos como usuais para 
o expediente dos Psicólogos, bem como a observância do limite máximo destas 
a serem exigidas dos profissionais, além a garantia de que haverá intervalo 
mínimo, de acordo com a lei, entre uma jornada diária e outra devem ser 
previstos e constar do edital. 
No que tange às atribuições da(o) profissional de Psicologia, depreende-se que 

a(o) Psicóloga(o) atuará em equipamentos cujas atividades pertençam ao campo da 
assistência social, contribuindo com saberes da área da Psicologia e que sua atuação e 
a da(o) Assistente Social se complementarão, mas não devem ser confundidas, dadas as 
diferenças intrínsecas entre suas formações e propósitos. Essas duas profissões poderão 
operar conjuntamente na realização de determinadas atividades, como para produção 
de relatórios psicossociais. Todavia, não devem ser desconsideradas as particularidades 
da escuta profissional produzida pela(o) Psicóloga(o), que diferem da realizada pela (o) 
Assistente Social, também deve ser considerada a autonomia da(o) Psicóloga(o) para 
trabalhar definindo os métodos e técnicas a serem utilizados, como no caso de escutas 
individuais ou visitas realizadas somente pela(o) psicóloga(o), com o objetivo de 
complementar atividades do campo da Psicologia. Destaca-se que as normativas do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), como as Orientações Técnicas e Tipificação 
dos Serviços Socioassistenciais, apontam as atribuições da(o) Psicóloga(o) que atua nos 
equipamentos da Assistência Social. 

Pelo exposto, o CRP16/ES e o SINDPSI-ES impugnam as atribuições definidas para 
o cargo de Psicólogo, devendo estas serem suprimidas do Processo Seletivo 
Simplificado - Edital SEMADH Nº 01/2020 e substituídas por atribuições de 
competência da Psicologia, considerando-se as especificações para atuação da(o) 
Psicóloga(o) no SUAS. 

Por fim, diante dos apontamentos anteriores esse Sindicato, com apoio do 
CRP16/ES, vem tempestivamente e embasado pelos parâmetros legais citados, requerer 



 

 

 

que seja recalculado e proposto novo patamar salarial, considerando o alto grau de 
responsabilidade da profissão, a formação especializada e o necessário respeito à 
dignidade da(o) Psicóloga(o). Requer ainda que, após realização da alteração citadas, o 
período de inscrições seja reaberto. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reafirmamos nosso compromisso 
com o desenvolvimento ético da Psicologia enquanto ciência e profissão, com o respeito 
e a luta pelas Políticas Públicas. 
 

Respeitosamente, 

 
MARIA CAROLINA FONSECA BARBOSA ROSEIRO  

Conselheira Presidente 
Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – CRP16/ES 

 

 
Willian Fontes 

Presidente 
Sindicato dos Psicólogos no Estado do Espírito Santo (SINDPSI-ES) 

 


