
PERGUNTAS E RESPOSTAS
EDITAL 71/2022 - SESP

Qual o período de inscrições?

Das 10h de 28/10/2022 até as 23h59 de 06/11/2022

Qual o link de acesso para inscrição?

http://www.pssparana.pr.gov.br/pssparana/publico.do?action=iniciarProcesso

Quero alterar um dado (nome, rg, cpf, etc.) do meu cadastro no sistema PSS. Como faço?

Mande um e-mail com sua solicitação para prumos.sesp@sesp.pr.gov.br, juntamente com uma foto

(frente e verso) do seu RG e do CPF.

Fiz meu cadastro e inseri meus dados. Minha inscrição está completa?

Não! O cadastro é onde você irá incluir seus dados pessoais, de endereço e de contato. Após fazer

seu cadastro no sistema PSS, clique em “Inscrições” e aí sim, insira os dados da sua inscrição

(escolaridade, aperfeiçoamento profissional, tempo de serviço).

Estou com dúvidas de como fazer a inscrição. Como faço?

Talvez o link a seguir te ajude:

https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/guia_de_inscri

cao.pdf Se não for suficiente, manda um e-mail para prumos.sesp@sesp.pr.gov.br.

Durante a inscrição, devo fazer upload de documentos?

Não! Durante a inscrição o candidato apenas deve informar sobre a documentação que possui e que

posteriormente será avaliada.

Fui fazer minha inscrição mas não tem meu município para escolher!

Leia o Anexo I do Edital, nele consta a oferta de locais.

Posso fazer quantas inscrições?

Apenas uma.

Qual é a escolaridade obrigatória?

Graduação completa em Psicologia ou Serviço Social - dependendo da função para qual se inscreva.

http://www.pssparana.pr.gov.br/pssparana/publico.do?action=iniciarProcesso
https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/guia_de_inscricao.pdf
https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/guia_de_inscricao.pdf
https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/edital_71_2022_-_retificado_pelo_edital_72_e_73.pdf


Fiz minha inscrição mas preciso alterar um item. Como faço?

Não há como alterar uma inscrição. Você deverá excluir sua inscrição e refazê-la. Lembre-se de excluir

e refazer durante o prazo de inscrição.

Quanto custa para participar do PSS?

Nada! É gratuito.

Fiz minha inscrição mas não consigo imprimir o comprovante de inscrição!

O comprovante estará disponível a partir de 11/11/2022.

Quando é publicado o resultado?

A Classificação Final será publicada no dia 10/11/2022.

Como ficarei sabendo se fui convocado para apresentar a documentação?

É dever do candidato acompanhar as publicações na página da SESP:

https://www.seguranca.pr.gov.br/PSS-Saude-Mental. Também será enviado um e-mail para o endereço

cadastrado pelo candidato no sistema PSS. Como pode ocorrer do candidato não ver o e-mail, ir para

caixa de spam, e-mail incorreto… orientamos que o candidato acompanhe periodicamente as

postagens na página oficial da SESP.

As contratações iniciam quando?

A previsão é que ocorram em meados de dezembro de 2022.

O salário será de quanto?

R$ 3.842,33

Quantas horas de trabalho?

40 horas semanais.

Onde acompanho as publicações do PSS da SESP?

https://www.seguranca.pr.gov.br/PSS-Saude-Mental

Qual documentação terei que apresentar para ser contratado?

No link a seguir você encontrará um check-list com o resumo dos documentos:

https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/check-list_edit

al_71_2022_-_sesp.pdf

https://www.seguranca.pr.gov.br/PSS-Saude-Mental
https://www.seguranca.pr.gov.br/PSS-Saude-Mental
https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/check-list_edital_71_2022_-_sesp.pdf
https://www.seguranca.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-10/check-list_edital_71_2022_-_sesp.pdf


É preciso autenticar os documentos para apresentação?

A maioria dos documentos não, mas alguns são necessários. Certifique-se lendo os itens 10.8 e 11.7 do

Edital 71/2022 - SESP.

Como será a entrega dos documentos se eu for convocado?

No Edital de convocação (a ser publicado), haverá orientações. A forma de apresentação será via

e-protocolo.

Posso preencher e assinar os documentos eletronicamente para enviá-los via e-protocolo?

Pode sim! Aliás, os documentos disponibilizados na página da SESP foram feitos em PDF editável, ou

seja, você pode preenchê-los digitalmente. Após fazer o upload dos documentos no e-protocolo, você

poderá assiná-los eletronicamente (sem a necessidade de imprimir para assinar). Ah, claro, se preferir

imprimir e preencher, serão aceitos da mesma forma!

O Atestado de Saúde Ocupacional, é necessário ser idêntico ao presente no Anexo V do Edital?

Sim, no modelo de atestado do Anexo V, constam informações obrigatórias que devem ser assinadas

pelo médico e pelo candidato.

É obrigatório ter RG expedido pelo PR?

Não! Será aceito RG de qualquer estado brasileiro.

É obrigatório ter conta do Banco do Brasil?

Sim! Os pagamentos do Estado somente são feitos para uma conta ativa do Banco do Brasil.

De quanto tempo será o contrato?

O contrato de cada vaga ofertada varia de seis meses a um ano (podendo ser prorrogados), conforme o

Anexo I do Edital 71/2022.

Tenho dúvidas que não foram respondidas aqui! Como faço?

Mande um e-mail para prumos.sesp@sesp.pr.gov.br.
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