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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ

AVISOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ efetivou Dispensa
de Licitação Nº07/2022, Base Legal- Art. 24, II da Lei n° 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.
Objeto: contratação de pessoa jurídica de direito privado para aquisição de relogio de
ponto para Sede do CRM-PA, e de 04 aparelhos de telefone IP destinados para reposição
dos aparelhos do setor juridico (Belem), Delegacia de Castanhal, Delegacia de Altamira e 01
reserva no almoxarifado. Credor: AMERICANAS SA. Valor global de R$2.484,80. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do objeto correrão à conta dos recursos
constantes da rubrica: 622.12.44.90.52.003 - maquinas e equipamentos,
n.622.12.44.90.52.010 - aparelhos e equipamentos de comunicação. Autorizado em
29/03/2022 e ratificado em 04/04/2022

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ efetivou Dispensa
de Licitação Nº08/2022, Base Legal- Art. 24, II da Lei n° 8.666/93 e Decreto 9.412/2018.
Objeto: contratação de pessoa jurídica de direito privado especializada em organização de
eventos para cerimonial e transmissão da I Jornada de Saúde Mental realizada pelo
Programa de Educação Médica Continuada do CRM-PA para o dia 28/04/2022. Credor: BM
PROMOÇÕES LTDA (EPP). Valor global de R$4.122,40. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As
despesas decorrentes do objeto correrão à conta dos recursos constantes da
rubrica:622.11.33.90.39.004- serviços tecnicos profissionais PJ. Autorizado e ratificado em
13/04/2022

TEREZA CRISTINA DE BRITO AZEVEDO
Presidente do CRM/PA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARÁ - CRM-PA realizou com CENTRO

UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ -CESUPA em 10 março de 2022 o Termo Aditivo de

Convênio de Cooperação Mútua para Serviços de Defensor Dativo nos Processos Éticos

Profissionais do CRM-PA, com vigência de 12(doze) meses, com inicio em 16/03/2022 e

término em 15/03/2023. Signatários - Dra. Tereza Cristina de Brito Azevedo - Presidente do

CRM-PA e Dr. Aldevan Oliveira Silva- Coordenador do Nucleo de Pratica Juridica do

CESUPA .

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Corregedoria do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará, no uso de
suas atribuições legais e sob os auspícios dos arts.41, 42 e 45, do Código de Processo Ético-
Profissional (Resolução CFM 2306/2022), NOTIFICA a MARIA DA CONCEIÇÃO LEAL DE
ALMEIDA, que tem prazo de 30 dias, a contar desta publicação para apresentar R EC U R S O
nos autos da Sindicância nº55/2020 ao CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. E por se
encontrar em lugar incerto e não sabido, e para que chegue ao conhecimento desta,
expediu-se este Edital, que será publicado na forma da Lei.

Belém - PA, 18 de abril de 2022.
MARIA DE FÁTIMA GUIMARÃES COUCEIRO

Corregedora-CRM/PA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PD: 049/19; ESPÉCIE: DISPENSA DE LICITAÇÃO; CONTRATANTE: CRM-SC; CONTRATADO:

Habiterra Imóveis LTDA; OBJETO: Contratação de empresa para locação de sala para a sede

da Delegacia do CRM-SC de Rio do Sul; ALTERAÇÕES: Cláusula primeira (DA VIGÊNCIA),

Cláusula segunda (DO VALOR), Cláusula terceira (DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) e as

demais cláusulas ficam ratificadas; VALOR: R$ 1.331.13/Valor mensal; EMPENHO nº 224 de

21 de março de 2022; FUNDAMENTO LEGAL Lei nº. 8.666/93; FORO Florianópolis-SC; DATA

DA ASSINATURA: 19 de abril de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DO PARANÁ

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Processo nº 90798.010917/2021-19: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Contego
Consultoria Ltda. Objeto: prestação de serviço de desenvolvimento e assessoria para
implementação de programa/projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018 e demais alterações. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023. Valor total: R$ 23.700,00. Data da
assinatura: 20/04/2022.

Processo nº 90798.000221/2022-65: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Evolue Serviços
Ltda - EPP. Objeto: prestação de serviços especializados em medicina e segurança do
trabalho, com vistas à elaboração, implementação, acompanhamento e coordenação do
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA) e do Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho
(LTCAT), bem como a realização de treinamento anual para membros designados da
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Vigência: 25/04/2022 a 25/04/2023. Valor total: R$ 18.000,00. Data da assinatura:
20/04/2022.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE MATO
GROSSO DO SUL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2022

Processo: 017-CPL/2022
Contratante: CRMV-MS
Contratado: LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO - OASIS PAISAGISMO.
Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento com instalação de mudas, plantas
ornamentais, insumos vegetais, acabamentos (vasos), com o objetivo de reconfiguração
paisagística interna e externa da sede do Conselho Regional de Medicina Veterinária do
Estado de Mato Grosso do Sul.
Amparo Legal: Lei nº 14.133/21.
Vigência: 18/04/2022 à 18/06/2024

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 10ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Regional de Nutricionistas da 10ª Região, no uso de suas
atribuições legais, resolve: CONVOCAR para a vaga de Técnico Administrativo LUCIANO
NAZAR, nº da inscrição: 422.01412656/1, para exercer suas atividades profissionais no
CRN-10/SC, a qual foi classificada no Concurso Público nº 001/2018, publicado no DOU na
data de 28/03/2018, seção 3, para provimento de cargos, com resultado homologado em
01 de outubro de 2018 e publicado no DOU, seção 3. A candidata terá prazo de 05 (cinco)
dias úteis contados da publicação deste, para manifestar interesse à vaga. A não
manifestação no prazo estipulado configurar-se-á como desistência da vaga, sendo
automaticamente excluído do cadastro e do Concurso Público. A data da convocação será
a mesma da publicação deste Edital

Florianópolis (SC), 20 de abril de 2022.
VANIA PASSERO

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 080812.000014/2022-21. Dispensa de Licitação nº
006/2022. Contratado: Alfagraf Soluções Industriais Ltda. CNPJ: 00.173.295/0001-06.
Objeto: Impressão de placas de patrimônio. Valor total: R$ 820,00 (oitocentos e vinte
reais). Amparo legal: Art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022

Processo Administrativo 012/2022
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada em mão

de obra de serviços terceirizados de apoio administrativo, quais sejam: auxiliar
administrativo, recepcionista e operador de atendimento, com fornecimento de uniformes,
a serem executados nas dependências da sede do Conselho Regional de Odontologia da
Bahia (Stiep ou Canela) e na Delegacia Regional do município de Eunápolis, de acordo com
o Edital da Licitação. Data da Sessão Pública do Pregão Eletrônico: 06/05/2022, às
14h30min (horário de Brasília). Início Acolhimento De Propostas: 04/05/2022, às
09h:30min. Limite Acolhimento De Propostas: 06/05/2022 às 09h:30min. Pregoeira: Priscila
Oliveira de Almeida Souza. Site: http://www.licitacoes-e, código licitações-e: 934472.
Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser formulados pelos telefones: (71) 3114-2527 e
pelo e-mail compras@croba.org.br.

Em 20 de abril de 2022.
PRISCILA OLIVEIRA DE ALMEIDA SOUZA.

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENENTES: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA E IMUNIZAR
VACINAS (CNPJ:13.627.448/0001-81). OBJETO:DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 10.000 (DEZ MIL)
DOSES DE VACINA INFLUENZA QUADRIVALENTE CEPAS 2022 AOS CIRURGIÕES DENTISTAS,
TÉCNICOS E AUXILIARES, DEVIDAMENTE INSCRITOS NO CRO-SC, E SEUS DEPENDENTES, BEM
COMO FUNCIONÁRIOS DO CRO-SC E SEUS DEPENDENTES. VALOR DA DOSE R$79,00.
VIGÊNCIA: 12/04/2022 A 12/06/2022.

EXTRATO DE CONVENIO

CONVENENTES: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA E CLINICA
DE VACINAS IMUNE (CNPJ:33.002.518/0001-20). OBJETO:DISPONIBILIZAÇÃO DE 1.000 (MIL)
DOSES DE VACINA INFLUENZA TETRAVALENTE CEPAS 2022 AOS CIRURGIÕES DENTISTAS,
TÉCNICOS E AUXILIARES, DEVIDAMENTE INSCRITOS NO CRO-SC, E SEUS DEPENDENTES, BEM
COMO FUNCIONÁRIOS DO CRO-SC E SEUS DEPENDENTES. VALOR DA DOSE R$85,00.
VIGÊNCIA: 12/04/2022 A 12/06/2022.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 18ª REGIÃO

EDITAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO N° 1, DE 7 DE ABRIL DE 2022

O Conselho Regional de Psicologia 18a Região, no uso de suas atribuições
conferidas pela Lei n° 5766/71, resolver retificar o Edital de Seleção n° 001, de 07 de abril
de 2022, que regulamenta o processo seletivo para formação de cadastro de mediadores
independentes da Comissão de Meio de Solução Consensual de Conflitos (CMSCC) no
âmbito da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia 18a Região.
No item 1, subitem "1.3", onde se lê: "no valor de R$219,34, leia-se: no valor de R$225,81.
no item e, subitem 3.2", onde se lê: a inscrição será efetuada gratuitamente no período de
08/04/2022 a 17/04/2022, leia-se: ficam prorrogadas para o período de 20/04/2022 à
05/2022; no item5, subitem 5.2 onde se lê: entrevista (presencial, na sede do CRP-18
região), que ocorrerão no período de: 18/04/2022 a 22/04/2022, leia-se: período de
entrevista ocorrerão 02/05/2022 à 06/05/2022; Item 9, subitem 9.1 onde se lê: divulgará
o resultado no site www.crpmt.org.br e em demais rede de comunicação social no
CRP/MT, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, leia-se: 09/05/2022 à 13/05/2022.
Mantem-se inalteradas todas as demais disposições do Edital.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2022.
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE FIGUEIREDO
Conselheiro Presidente do CRP/18a Região

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 3ª REGIÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03/BA EXTRATO DE DISPENSA. Contratante -
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Contratada - Carvalho Neto, Indústria e
Comercio de Confecções EIRELI - Espécie: Dispensa de Licitação nº 06/2022. Contrato Nº.
09/2022. Base Legal: art. 75, inciso II, da lei nº. 14.133/2021. Objeto: aquisição de 200
camisetas em malha, com frases de orientação, logomarca do CRP-03 e selo alusivo aos 60
anos da psicologia, visando à orientação da prática profissional, segundo os princípios
éticos da profissão. Valor da contratação: R$ 4.840,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta
reais). Dotação orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.019. Autorizado por Washington Luan
Gonçalves de Oliveira. Conselheira Presidente do CRP-03.

EDITAL
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO N° 1, DE 7 DE ABRIL DE 2022

O Conselho Regional de Psicologia 18a Região, no uso de suas atribuiçõesO Conselho Regional de Psicologia 18a Região, no uso de suas atribuições
conferidas pela Lei n° 5766/71, resolver retificar o Edital de Seleção n° 001, de 07 de abrilconferidas pela Lei n° 5766/71, resolver retificar o Edital de Seleção n° 001, de 07 de abril
de 2022, que regulamenta o processo seletivo para formação de cadastro de mediadoresde 2022, que regulamenta o processo seletivo para formação de cadastro de me
independentes da Comissão de Meio de Solução Consensual de Conflitos (CMSCC) noindependentes da Comissão de Meio de Solução Consensual de Conflitos (CMSCC) no
âmbito da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia 18a Região.âmbito da Comissão de Orientação e Ética do Conselho Regional de Psicologia 18a Região.
No item 1, subitem "1.3", onde se lê: "no valor de R$219,34, leia-se: no valor de R$225,81.No item 1, subitem "1.3", onde se lê: "no valor de R$219,34, leia-se: no valor de R$225,81.
no item e, subitem 3.2", onde se lê: a inscrição será efetuada gratuitamente no período deno item e, subitem 3.2", onde se lê: a inscrição será efetuada gratuitamente no período de
08/04/2022 a 17/04/2022, leia-se: ficam prorrogadas para o período de 20/04/2022 à08/04/2022 a 17/04/2022, leia-se: ficam prorrogadas para o período de 20/04/2022 à
05/2022; no item5, subitem 5.2 onde se lê: entrevista (presencial, na sede do CRP-1805/2022; no item5, subitem 5.2 onde se lê: entrevista (presencial, na sede do CRP-18
região), que ocorrerão no período de: 18/04/2022 a 22/04/2022, leia-se: período deregião), que ocorrerão no período de: 18/04/2022 a 22/04/2022, leia-se: pe
entrevista ocorrerão 02/05/2022 à 06/05/2022; Item 9, subitem 9.1 onde se lê: divulgaráentrevista ocorrerão 02/05/2022 à 06/05/2022; Item 9, subitem 9.1 onde se lê: divulgará
o resultado no site www.crpmt.org.br e em demais rede de comunicação social noo resultado no site www.crpmt.org.br e em demais rede de comunicação social
CRP/MT, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, leia-se: 09/05/2022 à 13/05/2022.CRP/MT, no período de 25/04/2022 a 29/04/2022, leia-se: 09/05/2022 à 13/05
Mantem-se inalteradas todas as demais disposições do Edital.

Cuiabá-MT, 20 de abril de 2022.Cuiabá-MT, 20 de abril de 2022.
GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE FIGUEIREDO
Conselheiro Presidente do CRP/18a Região
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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MATO GROSSO – CRP/MT 

 PROCESSO DE SELEÇÃO DE MEDIADOR (A)  INDEPENDENTE  

CADASTRO DE MEDIADORES DA COMISSÃO DE MEIO DE SOLUÇÃO 

CONSENSUAL DE CONFLITOS (CMCC) NO ÂMBITO DA COE- COMISSÃO DE 

ÉTICA.   

EDITAL Nº 001 – 2022/ CRP/MT    07 DE ABRIL DE 2022 

 

CONSIDERANDO que a Lei nº 5766/71 atribui aos Conselhos Regionais de Psicologia a 

prerrogativa de orientar, fiscalizar, disciplinar e zelar pela ética da profissão de psicólogo;   

CONSIDERANDO que a Resolução CFP nº 07/2016 institui e normatiza a mediação e outros meios 

de solução consensual de conflitos nos processos disciplinares éticos no Sistema Conselhos de 

Psicologia, disponível :http://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2016/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-007-2016-assinada.pdf 

CONSIDERANDO que a Resolução CRP-MT nº 001/2017 cria a Comissão de Meios de Solução 

consensual de Conflitos no âmbito da COE do Conselho Regional de Psicologia da 18ª região, 

disponível em http://www.crpmt.org/site/; 

CONSIDERANDO a necessidade do compromisso dos Conselhos Regionais com a análise e o 

encaminhamento de representações que priorize, na medida do possível, a reparação dos danos 

oriundos de infração ético-profissional e a reconstrução dos laços sociais;  

CONSIDERANDO a necessidade de compor o cadastro de mediadores na Comissão de Meios de 

Solução Consensual de Conflitos;  

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DE MATO GROSSO – CRP/MT, no 

uso de suas atribuições legais torna pública a realização de abertura de seleção de mediador 

independente para investidura temporária, de acordo com as normas constantes neste edital.  

 

1. DAS VAGAS 

1.1 A presente seleção destina-se ao provimento de 03 (três) vagas e cadastro reserva para mediadores 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-007-2016-assinada.pdf
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-007-2016-assinada.pdf
http://www.crpmt.org/site/
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independentes.  

1.2 Os mediadores realizarão atividades quando solicitadas, prestadas por pessoa física, sem vínculo 

empregatício e/ou obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 

1.3 Os mediadores receberão ajuda de custo/diária, e ressarcimento para deslocamento nos termos da 

Resolução CRP/MT Nº001/2017 e da Portaria 012/2017, que dispõe sobre os valores de diárias e 

ajudas de custo, no valor de R$ 219,34 (duzentos e dezenove reais e trinta e quatro centavos) por 

sessão de mediação/período de trabalho com duração máxima de até  de até quatro horas. 

 

2. DOS PRÉ-REQUISITOS 

2.1 São pré-requisitos para atuação como mediador independente da Comissão de Meios de Solução 

Consensual de Conflitos no âmbito da COE: 

a) Ser pessoa capaz;  

b) Ser formado em Mediação, em escola de Mediação cadastrada no Conselho Nacional de 

Justiça; 

c) Possuir experiência em mediações judiciais e/ou extrajudiciais; 

d) Não estar atuando como conselheira(o) do CRP-MT; 

e) Não estar atuando como membro ou colaboradora(r) das Comissões de Ética e de 

Orientação e Fiscalização do CRP-MT;  

f) Não ser servidor(a) e/ou funcionária do CRP-MT;  

g) Não ter processo disciplinar-ético em andamento na Comissão de Ética do CRP-MT.  

 

 

3. PRIMEIRA FASE- DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das condições de seleção pública 

estabelecidas neste edital. 

3.2 A inscrição será efetuada gratuitamente no período de 08/04/2022 a 17/04/2022, exclusivamente 

pelo preenchimento de ANEXO I- Ficha de inscrição, envio de currículo, certificado de 

comprovação dos itens “2.1.  b), c) e d)”, do envio dos certificados, diplomas, declarações que fizerem 

constar no ANEXO II - Tabela de valores atribuídos em avaliação curricular, deste edital. Faz-

se necessário envio de carta de intenções de até uma lauda (espaçamento simples, times new roman 

12), todos os documentos e ficha de inscrição deverão ser enviados ao e-mail: coe@crpmt18.page ; 

mailto:coe@crpmt18.page
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3.3. A inscrição que não atenda a todos os pré-requisitos fixados neste edital será indeferida. 

3.4. A inscrição que atenda a todos os pré-requisitos fixados será encaminhada a Comissão de 

seleção formada pela Presidente da COE, Coordenadora da Comissão 1 da COE e Conselheira 

membro da COE, que opinará e decidirá pelos classificados da segunda fase. 

 

4.  SEGUNDA FASE - ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL 

 

4.1. A análise curricular será de caráter classificatório e eliminatório, irá compreender; 

4.2. A comprovação da veracidade das informações contidas no currículo, cerificados, diplomas e 

documentos apresentados; 

4.3. Atribuição de pontuação por formação acadêmica, produção cientifica e experiência profissional, 

com base nos critérios definidos no Anexo II, (que deverá ser preenchido pelo candidato enviado 

junto com as demais documentações), para posteriormente ser avaliado pela Comissão de Seleção. 

4.4. Serão classificados para a segunda fase os 09 (nove primeiros) candidatos, que alcançarem a 

maior pontuação em ordem classificatória; 

4.5. Em eventual empate, na ultima classificação, todos os candidatos desta posição serão 

classificados para a segunda fase; 

 

 

5. DA TERCEIRA FASE- DA ENTREVISTA PESSOAL  

5.1. Entrevista será de caráter eliminatório e classificatório, visa a análise da adequação do candidato 

à função pretendida de mediador de processos éticos; 

5.2. Os finalistas classificados serão convidados individualmente para entrevista (presencial, na 

sede do CRP-18 região), que ocorrerão no período de 18/04/2022 a 22/04/2022,  os dias e horários 

de cada candidato será publicado no site: www.crpmt.org.br, sendo que neste dia deverão apresentar 

a seguinte documentação comprobatória:  

a) RG original e cópia, ou apenas cópia autenticada;  

b) Certificado de conclusão de curso de ensino superior, original e cópia ou apenas cópia 

autenticada;  

c) Certificado de conclusão de curso de formação em mediação, original e cópia, ou apenas 

cópia autenticada. 

http://www.crpmt.org.br/
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d) Outros títulos, certificados e comprovações que pleiteiam pontuação no ANEXO II, deste 

edital.  

5.3. Os candidatos que não comparecerem no local e data agendada, será automaticamente 

considerado eliminado da seleção; 

5.4. Os critérios que serão avaliados na entrevista pela Comissão de Seleção, irão atribuir nota de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos, de acordo com os requisitos na tabela a seguir; 

 

Tabela 1 

Requisitos de Avaliação Pontuação 

Atitude/Apresentação 1,0 

Nível Argumentativo 1,0 

Objetividade 2,0 

Dicção/ Fluência Verbal 2,0 

Conhecimento Técnico /Experiência 

Profissional em Mediação 

4,0 

Total de Pontos: 10,0 

 

5.5. As perguntas serão realizadas com o objetivo de levantar os conhecimentos, habilidades, 

competências técnicas e atitudes essenciais para o perfil da função pretendida, tais como: 

Comprometimento; Maturidade profissional; Organização pessoal e profissional; Relacionamento 

interpessoal; capacidade de compreender o conflito, paciência, criatividade, confiabilidade, 

objetividade, habilidade na comunicação e imparcialidade tanto com relação a condução do 

processo de mediação quanto com relação aos resultados.  

 

5.6. Em face dos critérios listados acima, será observado o conjunto de fatores que ofereça um 

padrão mínimo de habilidades para a função de mediador da Comissão de Mediação; 

 

5.7. A publicação e convocação dos candidatos selecionados para esta etapa será por meio deste site. 

www.crpmt.org.br; 

 

5.8. Os 05 (cinco) primeiros candidatos classificados pela maior nota na entrevista terão seus nomes 

apreciados pela Plenária do CRP-MT que também poderá aprovar ou na indicação do candidato no 

momento, justificadamente; 

http://www.crpmt.org.br/
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5.8. Na hipótese de igualdade da nota final nesta fase, terá preferência para indicação e apreciação 

da plenária o candidato que: a) Tiver a maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento, 

Lei Federal n° 10.741 de 01/10/2003;  b) Possuir o maior tempo de experiência comprovada na 

profissão de mediador 9ª); c) Atingir maior pontuação na fase de análise de currículo.  

 

5.9. Tendo o nome aprovado pela Plenária, o candidato passará a fazer parte da Comissão de Meios 

de Solução Consensual de Conflito.  

 

6. DO PROCESSO DE ADMISSÃO 

6.1 Admitido no cadastro de mediadores da Comissão de Meios de Solução Consensual de Conflito, 

o mediador assinará Termo de Responsabilidade e Sigilo e fará reunião para alinhamento com o 

Sistema Conselhos de Psicologia com o Apoio Técnico da COE, pela qual será apresentado ao 

funcionamento e normativa do Sistema Conselhos de Psicologia e as documentações exigidas para 

credenciamento; 

 

7. DA ATUAÇÃO COMO MEDIADOR INDEPENDENTE 

7.1 A Mediação no âmbito dos processos ético-disciplinares do Sistema Conselhos de Psicologia 

configura-se como espaço conversacional informal e confidencial no qual o mediador auxiliará aos 

interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 

restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem 

benefícios mútuos e, na medida do possível, reparando o dano eventualmente causado e restaurando 

os laços sociais. 

7.2. O mediador ficará sujeito ao Código de Ética de Mediadores do Sistema Conselhos de Psicologia, 

estabelecido pela Resolução CFP nº 007/2016 e anexado a esta. 

7.3. As partes poderão, a qualquer tempo e sob critérios da Resolução CFP nº 007/2016, ser 

encaminhadas para a Comissão de Meios de Solução Consensual de Conflitos, sendo o mediador 

convocado para atuar no processo. 

7.4.. A realização de sessão de mediação não implica na obrigatoriedade de condução de demais 

sessões da mesma representação, ficando à critério da Comissão de Meios designar o mediador para 

atuar em cada situação. 

7.5. Considerando que em um processo de mediação poderá haver um mediador e um co-mediador, 

o mediador admitido por meio deste edital poderá atuar em qualquer uma destas funções. 
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7.6. Além de Mediação, a Comissão poderá conduzir outros meios de resolução consensual de 

conflitos, como a Conciliação e outros processos restaurativos, se considerados mais adequados à 

abordagem de determinados processos disciplinares éticos, à critério da Comissão de Ética e do 

Plenário do CRP-MT, os quais serão regidos pelas mesmas normas da Mediação, sendo neste caso o 

mediador convocado para atuar. 

7.7. O mediador independente atuará pelo período de um ano, podendo ser prorrogado seu 

cadastramento por até mais um ano, e podendo ser encerrado antecipadamente a qualquer 

tempo por interesse de qualquer uma das partes. 

7.8. A proposta justificada de desligamento do mediador é ato do Coordenador da Comissão de Meios 

de Solução Consensual de Conflitos junto a Plenária e poderá se dar em função da superveniência de 

reversão de quaisquer dos itens elencados nos pré-requisitos, descumprimento do Código de Ética 

dos Mediadores e de seus deveres, e/ou a critério da(o) Coordenadora(r). 

 

8. DOS DEVERES DO MEDIADOR 

8.1 Observar as normas da Resolução CFP nº 007/16 e do anexo Termo de Referências Éticas para 

atuação do mediador no âmbito do Sistema Conselhos de Psicologia, as quais fixam como princípios 

que devem orientar os procedimentos conduzidos pelas Câmaras de Mediação das Comissões de Ética 

dos Conselhos Regionais de Psicologia, os princípios da independência, imparcialidade, autonomia 

da vontade, confidencialidade, oralidade, informalidade e decisão informada. 

8.2 Observar as normas da Resolução CRP-MT nº 001/2017. 

8.3 Apropriar-se das normativas e publicações do Sistema Conselhos de Psicologia para melhor 

compreensão do contexto em que se inserem as mediações que conduzirá.  

8.4 Participar dos encontros periódicos de discussão da prática da mediação e outros meios 

consensuais e restaurativos nos processos éticos realizados na CMSCC. 

8.5 Honrar seus compromissos de datas e horários com os mediandos e com a CMSCC. 

8.6 Realizar mediações dentro dos parâmetros éticos e normativos do Sistema Conselhos de 

Psicologia. 

 

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

9.1 A Comissão de Seleção divulgará o resultado no site www.crpmt.org.br e em demais rede de 

comunicação social no CRP/MT,  no período de 25/04/2022 a 29/04/2022. 

http://www.crpmt.org.br/
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9.2 Os candidatos que não constarem na lista poderão ser chamados posteriormente a critério e de 

acordo com a necessidade da CMSCC seguindo os parâmetros estabelecidos no edital.  

9.3. A seleção de que trata este edital terá validade pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogável por igual período, a partir da data de publicação deste edital.  

9.4. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 

 

 

 

Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo  

Presidente 

Conselho Regional de Psicologia 18ª Região  
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ANEXO – 1 - FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO CRP/18ª REGIÃO – MEDIADOR (A) 
 
NOME: 

NACIONALIDADE: 

ENDEREÇO: 

Nº: COMPLEMENTO:                                                                                              BAIRRO: 

CIDADE:                                            UF:                                                                    CEP: 

FONE RESIDENCIAL: 

FONE CELULAR: 

E-MAIL: 

DATA DE NASCIMENTO: 

IDADE:                                                           GENERO:                                                                ESTADO CIVIL: 

RG Nº:                                                ORGÃO EXPEDIDOR / UF:                                 CPF: 

 

“Declaro verdadeiras as informações aqui prestadas e estou ciente que qualquer falsa alegação ou 
omissão de informações, conforme disposto em Edital, implicará em minha exclusão do processo 
seletivo, sujeitando-me, ainda, às penas da lei. Declaro instruir esta ficha de inscrição com 
fotocópias legíveis da cédula de identidade, do CPF, do comprovante de residência. Declaro 
conhecer e estar de acordo com as exigências contidas em Edital, especialmente no caso de 
convocação para designação, com a apresentação da documentação pessoal exigida. 
 
 
 

Cuiabá-MT _______ de ______________ de 2022. 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO II- TABELA DE VALORES ATRIBUÍDOS EM AVALIAÇÃO CURRICULAR 

*Atenção: esta tabela deverá ser impressa, preenchida, assinada e enviada juntamente com as 

comprovações cabíveis na sequência em que se encontra abaixo. 

 

Item Pontuação 

Unitária 

Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Requerida 

Parecer 

Comissão 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Doutorado reconhecido pela 

CAPES. 

10,0 20,0 
  

Mestrado acadêmico ou profissional 

reconhecido pela CAPES. 

7,0 14,0 
  

Pós-Graduação lato 

Sensu (especialização com carga 

horária mínima de 360 horas), credenciados e 

reconhecidos pela CAPES.  

5,0 10,0 
  

Especialização (prova de 

Proficiência em sociedades de 

Especialidades) 

5,0 10,0 
  

Residência Multiprofissional (credenciados e 

reconhecidos pelo MEC) 

5,0 10,0 
  

Cursos complementares em mediação e 

técnicas reconhecidas (CNJ) pela mediação 

carga horária mínima 08 hs 

5,0 25,0 
  

Critérios: 

a) Os títulos e cursos deverão ser comprovados por meio da apresentação de cópia simples de 

diploma, certificado ou ata de conclusão do curso, acompanhado do documento original.  

PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

Publicação de livro com ISBN (individual ou 

em coautoria). 

2,0 4,0 
  

Coordenação, organização, coorganização de 

obra coletiva com ISBN. 

1,5 3,0 
  

Capítulo de livro com ISBN (individual e em 

coautoria) 

1,0 2,0 
  

Artigo em revistas e periódicos com 

indexadores e ISSN. 

0,5 2,5 
  

Trabalho completo publicado em anais de 

congresso. 

0,4 2,0 
  

Resumo expandido publicado em anais de 

congresso. 

0,3 1,5 
  

Resumo simples publicado em anais. 0,2 1,0 
  

Critérios: 

a) Os livros deverão ser comprovados por meio de cópia da capa da publicação e ficha catalográfica 

correspondente. 
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b) Os capítulos de livros deverão ser comprovados por meio de cópia capa da publicação, ficha 

catalográfica e página com as informações de autoria do capítulo. 

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS 

Experiência de trabalho como psicólogo/a ou 

area de formação superior em setor descrito na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 

(por ano) 

1,0 10,0 
  

Cargo/função de direção ou de nível 

hierárquico 

superior em Instituição Pública e/ou Privada 

(por ano). 

2,0 10,0 
  

Experiência em mediações judiciais (por 

quantitativo) 

2,0 40,0 
  

Experiência em  mediações extrajudiciais ( por 

quantitativo) 

2,0 40,0 
  

Critérios: 

a) A experiência profissional deverá ser comprovada por meio de carteira de trabalho, ou contrato 

de trabalho, ou certidão de exercício de atividade pública, ou atestado/declaração emitida pela 

instituição. 

b) Tempo igual ou superior a 6 (seis) meses será considerado 1 (um) ano; tempo inferior a 6 (seis) 

meses será desconsiderado. 

c) Não serão considerados para fim de pontuação como experiência profissional atividades 

voluntárias e não remuneradas. 

d) Não serão computados tempos concomitantes para o mesmo cargo/função ou emprego, ainda 

que em Instituições distintas. 

e) Documentos sem informação do período da experiência profissional serão desconsiderados. 

f) A experiência com mediação judicial e extrajudicial, será pontuada por quantitativo de 

mediações realizadas, a cada mediação será atribuída (2,0 pontos) comprovada por declaração do 

órgão/ empresa/ setor  recebedor do serviço.  
 

 

 

___________________________ (cidade), _____de ___________________ de 2022. 

 

 

Assinatura:____________________________________________________________. 

 

 

 


