Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 11ª REGIÃO
Jurisdição Ceará

CO N SELH O REG IO N A L D E PSICO LO G IA
1 1 ª REG IÃ O /CRP 1 1

COMUNICADO SOBRE O CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS
EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 11ª REGIÃO (CRP 11) – CE.
O Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP 11) - CE, por meio de suas
atribuições legais e regimentais, torna público este documento com o objetivo de informar à
categoria e à sociedade que foi concluída a licitação para contratação de empresa
especializada para realização do concurso público para provimento de cargos efetivos do
quadro de pessoal desta autarquia federal. A empresa vencedora da licitação (Edital 03/2018.
PROCESSO. 2018.CRP11. LIC. 03/18 realizada em 08/09/2018 as 14 horas) foi a seguinte:
Pro-Município Serviços – Eireli (CNPJ. 11.650.636/0001-03)
Os cargos previstos para o concurso público estão abaixo relacionados:
Cargo
Técnico (a) Administrativo
(a) Especializado (a) –
Técnico (a) de Patrimônio.
Técnico (a) Administrativo
(a) Especializado (a) –
Técnico (a) Contábil

Escolaridade e Requisitos
Ensino Médio Completo

Nível Médio Completo e
preferencialmente com
formação técnica em
manuseio de sistemas e
rotinas de lançamentos
contábeis
Técnico (a) Administrativo Nível médio completo.
(a) Especializado (a) –
Técnico (a) Financeiro (a)
Psicólogo (a) Fiscal
Superior Completo em
Psicologia, com registro
profissional no Conselho
Regional de Psicologia
competente e devidamente
regularizado

Quantidade de Vagas
01 vaga + cadastro de reserva

01 vaga + cadastro de reserva

1
01 vaga + cadastro de reserva

02 vagas + cadastro de
reserva

O concurso seguirá os demais trâmites administrativos cabíveis e a empresa supracitada será
responsável pela condução do certame em todos os seus aspectos técnicos e administrativos.
O edital do concurso conterá o detalhamento das matrizes salariais, os benefícios do Plano de
Cargos, Carreiras e Salários, bem como o regramento pertinente.
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