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EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADO 

MODALIDADE DE SELEÇÃO DE CURRÍCULO, PROJETO DE GESTÃO DE 
RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA E ENTREVISTA 

EDITAL 41/2020 

O Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão Mineiro, com atuação no Estado de 
Minas Gerais no campo da ação social e assistência técnica, vem tornar público a realização de 
processo seletivo simplificado para contratação de Supervisor/a para atuar no projeto SRT – 
Serviços de Residências Terapêuticas, cujo projeto é executado a partir de Convênio celebrado 
com Prefeitura de Belo Horizonte. 

 
1. Das Disposições Preliminares: 

 Remuneração - Salários Compatíveis com as atividades; 
 Benefícios – Plano de Saúde, Plano Odontológico e Vale Transporte; 

       Regime de trabalho: Contrato CLT - Contratação imediata; 
 Quadro de vagas, requisitos exigidos, local de trabalho e carga horária de trabalho: 

 

Supervisor/a –Formação 
em Psicologia / CRP ativo 

 
01 

vaga 

Curso Superior completo em 
Psicologia, - Experiência 
saúde mental e gestão de 
pessoas. 

 
Belo Horizonte / 

MG 

 
40 horas 
semanais 

 

2 . Das Atribuições: 
 

Supervisor/a SRT : 
 

Descrição Sumária das Atividades: Organizar e monitorar a rotina da casa juntamente com os cuidadores 
e moradores; Potencializar o processo de reabilitação psicossocial dos moradores, propiciando e/ou 
reatando a construção de novos laços e criando condições para sua autonomia social e econômica; Buscar 
a interação/integração dos moradores com seus familiares; Garantir aos moradores o acesso aos direitos 
legais e civis, para pleno exercício da sua cidadania; Garantir inserção dos moradores na rede de saúde; 
Realizar reuniões, no mínimo, mensais com os cuidadores; Planejar ações e solucionar questões 
administrativas e financeiras do SRT, em parceria com a Coordenação de Saúde Mental e O Sopão Mineiro 
conveniada; Participar das reuniões de saúde mental, bem como das supervisões clínicas; Gerir equipe de 
cuidadores e estagiários. 

 
Exigências e habilidades para participação: Ensino superior completo em Psicologia. Experiência em 
saúde mental a partir da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, desejável conhecimento da rede de 
saúde de Belo Horizonte. Habilidade para trabalhar em equipe, organização, gestão de equipe e mediações 
de conflitos. Domínio da linguagem escrita e boa expressão oral. Ter disponibilidade para início imediato. 

 
 

3. Local de Trabalho 
 

Residências terapêuticas no município de Belo Horizonte / MG. 
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4. Dos Critérios de Seleção 
 

4.1 Critérios de avaliação: 
 

REQUISITO CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO MÁXIMA 

Experiência de estágio 
curricular em saúde mental 
em equipamentos da 
RAPS. 

0,5 por semestre letivo 2,0 
 

Experiência de estágio 
extracurricular em 
equipamentos da RAPS 

1,0 por semestre letivo 
 

4,0 
 

Experiência profissional 
comprovada em 
equipamentos da Rede 
SUS (exceto RAPS) 

1,5 por ano 
 

6,0 

Experiência profissional 
comprovada nos 
equipamentos de 
urgência/emergência em 
saúde mental da RAPS 

4,0 por ano 
 

16,0 
 

Experiência profissional 
comprovada nos 
equipamentos de 
desinstitucionalização da 
RAPS e Centro de 
Convivência em Saúde 
Mental.  

6,0 por ano 
 

24,0 
 

Experiência comprovada como 
gestor de políticas públicas 
(SUS/SUAS) 

1,5 por ano 6,0 

Especialização Latu-sensu 
completa e comprovada 
em Saúde Pública 
 

1,0  
 

1,0 

Especialização Latu-sensu 
completa e comprovada 
em Saúde Mental  
 

2,0  
 

2,0 

Residêcia Multiprofissional em 
Saúde Mental 

3,0 3,0 

Mestrado completo e 
comprovado com temática 
no campo da saúde mental. 
(Necessário apresentar 
resumo da dissertação) 
 

2,5  
 

2,5 

Doutorado completo e 
comprovado  com temática 
no campo da saúde mental. 

  3,5  3,5 
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(Necessário apresentar 
resumo da tese) 

Entrevista  30,0 30,0 

 
 
O processo seletivo será simplificado e constará três (03) etapas: 

 

Primeira etapa: Envio de currículo, carta de apresentação e interesse, e elaboração e envio de 
Projeto de Gestão de Residência Terapêutica contendo no máximo 2 laudas, tendo em vista as 
funções e atribuições contidas no item 2 desse edital. Os documentos devem ser encaminhados 
via e-mail no endereço eletrônico que consta no item 7 desse edital - Caráter Eliminatório 

 
Segunda etapa: Análise do currículo e demais documentos enviados para avaliação de 
experiência, percurso e vivência na saúde mental, e qualificações correspondente ao exigido 
para a categoria - Caráter Eliminatório 

 
 Terceira etapa: entrevista presencial – Caráter Eliminatório 

 

5. Do Processo Seletivo: 
 

5.1 – As etapas descritas acima serão realizadas no seguinte local e endereço: Sede Sopão Mineiro. 
Endereço: Rua Serpentina, 62 – Carlos Prates – Belo Horizonte /MG 

 

6. Dos prazos deste edital: 
 

 Publicação do edital: 16/03/2020 
 Questionamentos e esclarecimentos acerca do edital: até 27/03/2020 até as 23:00h e 59min. 

Recebimento de currículos, carta de apresentação e interesse e Projeto de Gestão de 
Residência Terapêutica: de 16/03/2020 a 27/03/ 2020, até às 23:00h e 59min. 

 Análise dos currículos e definição dos selecionados dia 27/03/2020 
 Realização das entrevistas: 31/03/2020 – das 08:00 às 12:00 horas 
 Início da Contratação. Os candidatos selecionados devem ter disponibilidade 

para contratação imediata 
 

7. Procedimento para inscrição e questionamentos: 
 

Os currículos, projeto de gestão de residência terapêutica e carta de apresentação e interesse para 
candidatura à vaga, bem como questionamentos/esclarecimentos referentes ao presente comunicado, 
deverão ser enviados para o seguinte endereço eletrônico: sopaomineiro@gmail.com / 
srtbhmg@gmail.com. 

Assunto: Edital de Seleção nº 41/2020 – Com nome do cargo que estará concorrendo 

 

Belo Horizonte, 29 de março de 2020. 
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