
 

 
 

 
 
 

 
E R R A T A 

 

INSTITUTO ELO 

 

PROCESSO SELETIVO 55/2015 

No Edital do Processo Seletivo de Técnicos Sociais do Programa Mediação de Conflitos para 

profissionais de nível superior com formação em Psicologia e Serviço Social, publicado no Sítio 

do Instituto Elo em 16 de junho de 2015, na segunda página,  

 

Onde se lê: 

9. Das fases e cronograma do processo seletivo 

9.1. O processo seletivo terá três etapas, quais sejam: 

1ª Etapa: Seleção de currículos, de caráter eliminatório. 

2ª Etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório. A prova escrita será constituída de 05 (cinco) questões de múltipla 
escolha (cada questão vale 10 pontos) e 01 (uma) questão de resposta discursiva (50 pontos). O candidato que acertar 
menos de 03 questões de múltipla escolha será desclassificado do processo. Nota para habilitação: 60 pontos. 

3ª Etapa: Entrevista, titulação e inscrição/ registro em órgão/ conselho de classe, de caráter eliminatório e 
classificatório.  Valor: 100 pontos, sendo 90 destes relativos à entrevista e 10 relativos à titulação e registro/ inscrição 
em Órgão/ Conselho de Classe apresentados, conforme ítens 13.3 a 13.11 deste Edital. Nota para habilitação: 70 
pontos. 

9.2. Os resultados de cada etapa serão divulgados de 01 até 03 dias úteis após o encerramento de suas realizações no 
sítio eletrônico www.institutoelo.org.br. 

E, 

18. Da contratação 

18.1. Requisitos: 

j) No momento da contratação será necessário além da apresentação da documentação descrita, o candidato deverá 
apresentar a cópia do REGISTRO GERAL. 

 
  

                                
                                 



 

Leia-se: 

9. Das fases e cronograma do processo seletivo 

9.1. O processo seletivo terá quatro etapas, quais sejam: 

1ª Etapa: Seleção de currículos, de caráter eliminatório. 

2ª Etapa: Prova escrita, de caráter eliminatório. A prova escrita será constituída de 05 (cinco) questões de múltipla 

escolha (cada questão vale 10 pontos) e 01 (uma) questão de resposta discursiva (50 pontos). Nota para habilitação: 

60 pontos. 

3ª Etapa: Dinâmica de grupo, de caráter eliminatório e classificatório. Valor: 100 pontos. Nota para habilitação: 70 

pontos. 

4ª Etapa: Entrevista, titulação e inscrição/ registro em órgão/ conselho de classe, de caráter eliminatório e 
classificatório.  Valor: 100 pontos, sendo 90 destes relativos à entrevista e 10 relativos à titulação e registro/ inscrição 
em Órgão/ Conselho de Classe apresentados, conforme ítens 13.3 a 13.11 deste Edital. Nota para habilitação: 70 
pontos. 

9.2. Os resultados de cada etapa serão divulgados em até 03 dias úteis após o encerramento de suas realizações no 

sítio eletrônico www.institutoelo.org.br. 

E, 

18. Da contratação 

18.1. Requisitos: 

j) No momento da contratação será necessário além da apresentação da documentação descrita, apresentar a cópia 

da CARTEIRA DE IDENTIDADE. Não serão aceitos como carteira de identidade, os seguintes documentos: Carteira de 

habilitação, carteira de identidade profissional e carteira de trabalho. 
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