
 
 
 
 

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2015 PARA CARGOS/ÁREAS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR 

 

DÚVIDAS FREQUENTES  
             
       

CARGOS, SALÁRIOS E REQUISITOS  
 

CÓD.  CARGO  ÁREA  SALÁRIO BASE  REQUISITO 

200  Técnico Administrativo  ADMINISTRATIVA  R$ 4.075,85  NÍVEL MÉDIO. 

201  Técnico Administrativo  CONTÁBIL  R$ 4.075,85 
NÍVEL  MÉDIO.  Curso  de  técnico  em  contabilidade  Registro  no 
Conselho de Classe. 

202  Técnico Administrativo 
SUPORTE TÉCNICO  
EM INFORMÁTICA 

R$ 4.075,85  NÍVEL MÉDIO. 

210  WEB DESIGNER  INFORMÁTICA  R$ 4.075,85  NÍVEL MÉDIO. 

300  Analista Técnico 
CIÊNCIAS SOCIAIS 

E HUMANAS 
R$ 7.225,26 

 

Graduação de NÍVEL SUPERIOR em Ciências Sociais ou Humanas. 
 
SERÃO ACEITOS OS SEGUINTES CURSOS: 
CIÊNCIAS  SOCIAIS:  Administração,  Arquitetura  e  Urbanismo, 
Biblioteconomia,  Ciência  da  Informação,  Ciências  Contábeis, 
Comunicação,  Comunicação  Visual,  Desenho  Industrial,  Direito, 
Economia,  Jornalismo,  Programação  Visual,  Rádio  e  Televisão, 
Relações Públicas e Propaganda, Serviço Social e Turismo. 
 
CIÊNCIAS  HUMANAS:  Antropologia,  Arqueologia,  Ciência  Política, 
Educação,  Filosofia,  Geografia,  História,  Psicologia,  Relações 
Internacionais, Sociologia e Teologia. 
 
E  demais  cursos  nas  áreas  acima  e  que  estejam  relacionados  na 
Tabela de Áreas do Conhecimento da Fundação CAPES/MEC. 
 
Serão aceitos os  cursos Tecnólogos nas áreas de  concentração das 
Ciências  Sociais  ou  Humanas.  Esta  informação  deverá  constar  no 
diploma  ou  no  histórico  escolar  do  curso.  Caso  a  informação  não 
esteja expressa nesses documentos, a  instituição de ensino deverá 
emitir declaração  com a  informação  sobre a área de  concentração 
do curso. 
 

310  Analista Técnico  PSICOLOGIA  R$ 7.225,26 
Graduação de NÍVEL SUPERIOR em Psicologia. Registro no Conselho 
de Classe. 

320  Analista Técnico  DESENVOLVIMENTO  R$ 7.225,26 

Graduação  de  NÍVEL  SUPERIOR  nas  áreas  de  Tecnologia  da 
Informação ou Ciências da Computação, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.  (redação 
de acordo com retificação nº 3) 

330  Analista Técnico  SUPORTE EM TI  R$ 7.225,26 

Graduação  de  NÍVEL  SUPERIOR  nas  áreas  de  Tecnologia  da 
Informação ou Ciências da Computação, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.  (redação 
de acordo com retificação nº 3) 

 

BENEFÍCIOS 
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO: R$ 739,94 (setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos) por mês. 
AUXÍLIO SAÚDE: através de  convênio  com empresa na área de assistência médica,  cujo  custo mensal  será  rateado  com os empregados, 
cabendo a estes o pagamento de 1% (um por cento) e ao CFP, 99% (noventa e nove por cento). 
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA: através de convênio com empresa na área de assistência odontológica, cujo custo mensal será rateado com 
os empregados, cabendo a estes o pagamento de 1% (um por cento) e ao CFP, 99% (noventa e nove por cento). 
AUXÍLIO TRANSPORTE. 
 

INSCRIÇÕES 
PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 10 horas de 03/11/2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 13/12/2015 
DATA FINAL PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 14/12/2015 
 
 



 
 
PROVAS 
24/01/2016, no período da tarde, para cargos de nível superior. 
31/01/2016, no período da tarde, para cargos de nível médio. 
 

DIVULGAÇÃO DOS LOCAIS DE PROVA 
Os locais de provas serão divulgados nas seguintes datas: 
 
18/01/2016 para cargos de nível superior. 
25/01/2016 para cargos de nível médio. 
 

As provas serão realizadas na cidade de Brasília (DF). 
 

* Havendo  indisponibilidade de  locais  suficientes ou adequados na  cidade de Brasília/DF, as provas e etapas poderão  ser aplicadas em 
outras cidades do Distrito Federal. 
 

INSCRIÇÕES E ACESSO AO SISTEMA DE INSCRIÇÃO 
Como devo proceder para me inscrever no concurso?  
Após acessar a página do concurso  (http://www.quadrix.org.br/concursopublico2015cfp.aspx),  leia atentamente o edital normativo para 
verificar se você preenche os requisitos necessários para concorrer ao cargol pretendido. Para se inscrever acesse o link: 
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx. 
 

Como proceder se esqueceu sua senha de acesso ao sistema de inscrição? 
O candidato deve clicar em “Esqueci minha Senha” e responder as perguntas necessárias para recuperar sua senha. Caso o candidato não 
responda  corretamente  as  perguntas  sobre  seu  cadastro,  será  enviada mensagem  eletrônica  automática  para  seu  endereço  de  email 
cadastrado com as orientações para recuperação da senha. Se o candidato não tiver mais acesso ao email de seu cadastro, deverá enviar 
mensagem eletrônica para contato@quadrix.org.br e relatar o ocorrido para que seu cadastro seja recuperado.   
 

O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo? 
Sim. desde de que não haja conflito nos dias de aplicação das provas, ou seja, um dos cargos deverá ser de nível médio e o outro de nível 

superior. 
 

Após o candidato efetuar sua inscrição e respectivo pagamento da taxa de inscrição é possível solicitar alteração? 
Não. De acordo com edital normativo:  
6.1 Antes de efetuar a  inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar‐se de que preenche  todos os  requisitos exigidos. No 
momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo cargo. Uma vez efetivada a inscrição e confirmado o respectivo pagamento do boleto 
bancário, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E LOCAL DE PROVA 
Como obter o comprovante de inscrição com informações sobre o local de prova?  
Primeiramente,  o  candidato  deverá  efetuar  o  pagamento  da  taxa  para  que  sua  inscrição  seja  homologada.  Feito  isso,  deverá  acessar 
novamente o seu cadastro e imprimir seu comprovante de inscrição nas datas estabelecidas no edital normativo: 
 

18/01/2016 para cargos de nível superior. 
25/01/2016 para cargos de nível médio. 
 

Vale ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
 

EDITAL E FASES DO CONCURSO 
É importante ler os editais do concurso? 
Sim. É de  responsabilidade do  candidato  ler e  ter  conhecimento de  todas as  regras do  concurso. Esses documentos  são as  regras que 
regem o concurso e ditam os direitos e os deveres,  tanto da  instituição organizadora quanto dos participantes. Pelos editais é possível 
conhecer  as  formas  de  inscrição,  as  fases  do  concurso,  os  tipos  de  avaliações  aplicadas,  os  critérios  de  classificação  e  os  prazos  para 
recursos. 
 

A fase de Prova de Títulos é obrigatória? O candidato que não possuir títulos é eliminado? 
A Prova de Títulos será aplicada exclusivamente aos candidatos habilitados nas provas objetiva e discursiva dos cargos de nível superior. 
Essa fase possui caráter apenas classificatório, ou seja, a participação não é obrigatória. 
A pontuação alcançada na Prova de Títulos será considerada apenas para efeito de classificação, sendo considerado, para a habilitação e 
classificação finais, os critérios dispostos no item 14 do edital normativo. 

 

REQUISITOS E DA ESCOLARIDADE 
O candidato que ainda não é formado, poderá se inscrever para o concurso? 
Sim, porém deve ser observado que o concurso tem validade de 2 anos, após a homologação, e poderá ser prorrogado uma vez por até 
igual período. No ato da convocação, em caso de aprovação, o candidato deverá apresentar os requisitos exigidos. A convocação poderá 
ocorrer a qualquer momento, durante o período de validade do concurso. Dependerá de sua classificação e da necessidade de contratação 
do órgão.  
 



 
 
Quando deverão ser apresentados os requisitos exigidos do cargo? 
O  candidato  deverá  comprovar  os  requisitos  exigidos  do  cargo  no momento  em  que  for  convocado,  em  caso  de  aprovação. Não  há 
necessidade de comprovação dos requisitos do cargo no ato da inscrição.  
 

MATERIAIS DE ESTUDO 
Existe bibliografia recomendada para estudo do conteúdo programático? 
Não. O conteúdo programático definido pelo CFP para a realização das provas não segue autores específicos. O candidato escolherá, a seu 
critério, a bibliografia para estudo, de acordo com as matérias de cada disciplina constante no Conteúdo Programático de cada cargo. 
 

O candidato consegue obter  informações adicionais sobre o conteúdo programático, além das que estão dispostas no 
edital normativo e demais editais publicados? 
Não. Os conteúdos programáticos foram definidos e aprovados pelo CFP. Não há informações adicionais, além dos documentos oficiais 
do concurso público (editais e comunicados). 
 

O INSTITUTO QUADRIX ou o CFP comercializam material de estudo? 
Não. O  INSTITUTO QUADRIX e o CFP não elaboram, produzem,  fornecem, comercializam ou recomendam nenhum tipo de apostila ou 
material de estudo para concursos. 
 

DÚVIDAS SOBRE AS PROVAS 
Como o candidato toma conhecimento dos locais e horários das provas?  
Os  locais e os horários de realização das provas são divulgados no site do  INSTITUTO QUADRIX (http://www.quadrix.org.br), conforme 
estabelecido em edital. Vale ressaltar que é de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 
das provas e o  comparecimento no horário determinado.  Tais  informações não  são disponibilizadas por  telefone. A partir das datas 
estabelecidas  (18/01/2016  para  cargos  de  nível  superior  e  25/01/2016  para  cargos  de  nível médio),  acesse  a  página  eletrônica  do 
concurso e imprima seu comprovante de inscrição, em que constam as informações necessárias para a realização da prova. 
 

O INSTITUTO QUADRIX envia alguma correspondência comunicando os locais e os horários das provas?  
Não. De acordo com item específico do edital normativo: 
O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência ao endereço dos candidatos informando os locais de aplicação de provas. 
 

Com quanto tempo de antecedência o candidato deve chegar ao local de prova?  
É recomendado comparecer ao  local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado 
para o seu início. 
 

Que documentos o candidato deve apresentar no dia de prova?  
carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de 
Bombeiros  Militares;  carteiras  expedidas  pelos  órgãos  fiscalizadores  de  exercício  profissional  (ordens,  conselhos  etc.);  passaporte 
brasileiro;  certificado  de  reservista;  carteiras  funcionais  expedidas  por  órgão  público  que,  por  lei  federal,  valham  como  identidade; 
carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto). 
 

Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem 
foto),  carteiras  de  estudante,  carteiras  funcionais  sem  valor  de  identidade,  nem  documentos  ilegíveis,  não  identificáveis  e/ou 
danificados. 
Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados acima, ainda que autenticados, ou quaisquer outros documentos. 
 

Caso o candidato esqueça o documento de identidade, ainda assim poderá realizar as provas?  
Não. Neste caso, ele será automaticamente eliminado do concurso. 
 

O candidato pode levar o caderno de provas? É permitido anotar as respostas?  
O candidato poderá se retirar do local de realização das provas levando o caderno de provas e suas respectivas anotações no decurso dos 
últimos 60 minutos anteriores ao horário determinado para o  término das provas. Não é permitida a  saída com outras anotações. O 
candidato não poderá  fazer anotação de  informações  relativas às  suas  respostas no comprovante de  inscrição ou em qualquer outro 
meio, que não os permitidos. 
 

O candidato que não puder levar o caderno de prova terá acesso a ele posteriormente? 
Sim. O caderno de prova padrão de cada cargo estará disponível para consulta no período recursal correspondente. 
 

Quem não puder realizar as provas na data estabelecida no edital, por motivo de doença, por exemplo, poderá realizar 
em outro dia? 
Não haverá segunda chamada para a realização de provas. O não comparecimento implicará a eliminação automática do candidato. 
 

CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO 
Após ser aprovado, como o candidato é informado da convocação e admissão no cargo ao qual concorreu no concurso?  
Os questionamentos e comunicados sobre a convocação e a contratação após a homologação do resultado final do concurso público são 
de  responsabilidade  da  CFP.  O  INSTITUTO  QUADRIX  é  responsável  apenas  pela  realização  das  provas  do  concurso. Mantenha  seu 
endereço atualizado junto ao CFP, após a homologação do concurso público. 
 

OUTRAS DÚVIDAS 
Não encontrei uma solução para minha dúvida. Como proceder? 
O  candidato  poderá  obter  informações  na  Central  de  Atendimento  do  INSTITUTO  QUADRIX,  por  meio  do  endereço  eletrônico 
contato@quadrix.org.br 


