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ATA COF – 10/06/2022 

 

Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, das 9h às 12h, reuniram-se de 

forma presencial e remota, a Comissão de Orientação e Fiscalização com os seguintes 

psicólogos/as presentes a Conselheira Presidenta Janete Nunes Soares e Conselheira Maynar 

Patrícia Vorga Leite; as/os Psicólogas/os Fiscais Antonieta Martins Lopes Bridi e Geovana da 

Silva Ferreira; e a Assessora Jurídica Luciane Lourdes Webber Toss. Foram feitas as seguintes 

deliberações: (1) Lido email de psicólogo sobre banca de concurso. A situação já foi resolvida por 

ele. (2) Conselheira Maynar solicitou análise técnica de prova de concurso. Antonieta encaminhará 

relatório a respeito de denúncias recebidas contra banca examinadora. Será verificado se houve 

recebimento de ofício pela banca examinadora. Geovana enviará ofício ao sindicato informando 

sobre condições de trabalho em concurso. Conselheira Maynar vai verificar incompatibilidade 

entre contrato vigente e posturas relativas à banca. (3) Geovana realizará novo contato com 

psicóloga que não compareceu para orientação. (4) As conselheiras Janete e Maynar foram 

informadas dos encaminhamentos da última orientação à psicóloga. (5) Deverá ser realizado novo 

contato com psicóloga que não confirmou o recebimento da convocação. Maynar solicitou que 

fosse enviado ofício com AR à profissional. (6) Foi informada e confirmada a convocação de 

psicóloga para orientação no dia 24 de junho. (7) Conselheira Janete sugeriu atualizar cadastro de 

psicólogos já no momento da convocação, bem como realizar as convocações por e-mail e por AR 

simultaneamente. (8) Foi aprovada minuta de resposta sobre PICS para envio. Modelo ficará salvo 

em pasta no DRIVE da COF para ocasiões futuras. (9) Antonieta fará relatório de fiscalização, a 

partir do momento da denúncia, sobre infrações cometidas por psicólogo reincidente. (10) Será 

agendada, possivelmente para o dia 1°/07/2022, reunião com sindicato e requerentes de demanda 

recebida via email. (11) Psicóloga fiscalizada será convocada para orientação. (12) Próxima 

reunião ficou agendada para o dia 17/06//22, às 9h.   

 

 


