
 

 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03ª REGIÃO – BAHIA 
EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 004/2021 

 

ERRATA 01  
 

Onde lê-se: 

2.2 – São requisitos básicos para participação na Seleção Pública: 

– Formação em Comunicação Visual, Desenho Industrial, Design, 
ou  Programação Visual; 

– Registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego; 

– Necessário possuir portfólio para apresentação de trabalhos já realizados. 

– Domínio do pacote Adobe. 

– Habilidade de ilustração. 

– Domínio de diagramação de publicações (livros, revistas, cartilhas, guias, 
dentre outros). 

– Noções básicas de edição de vídeos e animações. 

Leia-se: 

2.2 – São requisitos básicos para participação na Seleção Pública: 

– Preferencialmente, formação (Licenciatura; Tecnólogo ou bacharelado) em 
Comunicação Visual, Desenho Industrial, Design, Programação Visual; 
Comunicação Social; ou Editoração. 

– Registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego; 

– Necessário possuir portfólio para apresentação de trabalhos já realizados. 

– Domínio do pacote Adobe. 

– Habilidade de ilustração. 

– Domínio de diagramação de publicações (livros, revistas, cartilhas, guias, 
dentre outros). 

– Noções básicas de edição de vídeos e animações. 

 

 
 



 

 
 
Onde lê-se: 
4.1.12  – Disponibilidade para regime de trabalho dedicação exclusiva de 40 horas 
semanais para o CRP-03. 
 
Leia-se: 
4.1.12  – Disponibilidade para regime de trabalho com carga horária de 8 horas 
diárias e 40 horas semanais para o CRP-03.  
 

 

Onde lê-se: 
 
4.1.18 - Editar vídeos e animações. 

Informa-se:  
Que o item 4.1.18 foi excluído. 
 
Onde lê-se: 
 
4.1.19 - Elaborar relatórios das atividades realizadas no setor. 

Leia-se: 
4.1.18 - Elaborar relatórios das atividades realizadas no setor. 

 

 

Onde lê-se: 

4.1.20 - Fazer o planejamento das demandas do setor no que diz respeito às 
peças gráficas para impressão que serão necessárias para atender a política 
da Instituição. 

Leia-se: 
4.1.19 - Fazer o planejamento das demandas do setor no que diz respeito às 
peças gráficas para impressão que serão necessárias para atender a política 
da Instituição. 

 

 

Onde lê-se: 

4.1.21 - Realizar plano de ação para a função contratada de acordo com o 
planejamento estratégico da Autarquia. 

Leia-se: 
4.1.20 - Realizar plano de ação para a função contratada de acordo com o 
planejamento estratégico da Autarquia. 

 

 



 

 

Onde lê-se: 

4.1.22 - A/O profissional exercerá as suas funções e cumprimento de sua carga 
horária de trabalho na Sede do CRP-03 - Rua Prof. Aristides Novis, 27,  
Federação, Salvador-BA. CEP: 40.210-630; e/ou on-line, a depender dos 
decretos municipais e/ou estadual de combate à COVID-19.  

Leia-se: 
4.1.21 - A/O profissional exercerá as suas funções e cumprimento de sua carga 
horária de trabalho na Sede do CRP-03 - Rua Prof. Aristides Novis, 27,  
Federação, Salvador-BA. CEP: 40.210-630; e/ou on-line, a depender dos 
decretos municipais e/ou estadual de combate à COVID-19.  

 

 

Onde lê-se: 

4.1.23 – Podem ser solicitadas ações fora da sede, inclusive em municípios de 
todo o território baiano, convergindo com a Política de Interiorização. 

Leia-se: 
4.1.22 – Podem ser solicitadas ações fora da sede, inclusive em municípios de 
todo o território baiano, convergindo com a Política de Interiorização. 

 

 

Cronograma 
Onde lê-se: 

  
ANEXO II 

  
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03ª REGIÃO – BAHIA 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 004/2021 

  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 01 VAGA 
PARA CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA(OR) DE DIRETORIA PARA 
PROJETOS VISUAIS. 

  
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

 Publicação e Divulgação do Edital 18/08/2021 



 

Abertura das Inscrições 18/08/2021 

Encerramento 29/08/2021 

Homologação preliminar das inscrições  01/09/2021 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado da homologação das inscrições 

Até 02/09/2021 às 23 
horas e 59 minutos. 

Data limite para divulgação do resultado do 
julgamento de recursos relacionados à homologação 
das inscrições.  

03/09/2021  

Divulgação do resultado preliminar da primeira fase 03/09/2021 



 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado da primeira fase 

04/09/2021 

Divulgação do resultado da primeira fase 06/09/2021 

Divulgação da Lista de selecionadas/os para 
segunda fase, com orientações para a avaliação 
prática. 

06/09/2021  

Realização da segunda fase (avaliação prática) 13/09/2021, das 08h às 
12h, on-line. 

Divulgação do resultado preliminar da segunda fase 13/09/2021 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado preliminar da segunda fase 

14/09/2021 



 

Divulgação do resultado da segunda fase 15/09/2021 

Divulgação de selecionadas/os para a terceira fase 
(entrevistas) 

15/09/2021 

Realização da terceira fase (entrevistas) 16/09 e 17/09/2021 

Divulgação do resultado preliminar da terceira fase 21/09/2021 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado da terceira fase 

22/09/2021 

Divulgação do resultado da terceira fase 23/09/2021 

Resultado preliminar - final 23/09/2021 



 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado preliminar - final 

24/09/2021, às 23 horas 
e 59 minutos. 

Data limite para divulgação do resultado final, após 
julgamento de recursos. 

27/09/2021 

  
Atenção: caso haja qualquer mudança nas datas acima citadas, os atos oficiais 
serão  publicados    no website do CRP-03  (www.crp03.org.br). O acompanhamento 
das datas fixadas e possíveis mudanças de data do Processo Seletivo são de inteira 
responsabilidade das/os candidatas/os.  
  

 

Leia-se: 
 

  
ANEXO II 

  
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03ª REGIÃO – BAHIA 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 004/2021 

  
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PREENCHIMENTO DE 01 VAGA 
PARA CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA(OR) DE DIRETORIA PARA 
PROJETOS VISUAIS. 

  
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PROCESSO SELETIVO 

 Publicação e Divulgação do Edital 18/08/2021 



 

Abertura das Inscrições 18/08/2021 

Encerramento 05/09/2021 

Homologação preliminar das inscrições  06/09/2021 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado da homologação das inscrições 

Até 07/09/2021 às 23 
horas e 59 minutos. 

Data limite para divulgação do resultado do 
julgamento de recursos relacionados à homologação 
das inscrições.  

08/09/2021  

Divulgação do resultado preliminar da primeira fase 08/09/2021 



 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado da primeira fase 

09/09/2021 

Divulgação do resultado da primeira fase 10/09/2021 

Divulgação da Lista de selecionadas/os para 
segunda fase, com orientações para a avaliação 
prática. 

10/09/2021  

Realização da segunda fase (avaliação prática) 13/09/2021, das 08h às 
12h, on-line. 

Divulgação do resultado preliminar da segunda fase 13/09/2021 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado preliminar da segunda fase 

14/09/2021 



 

Divulgação do resultado da segunda fase 15/09/2021 

Divulgação de selecionadas/os para a terceira fase 
(entrevistas) 

15/09/2021 

Realização da terceira fase (entrevistas) 16/09 e 17/09/2021 

Divulgação do resultado preliminar da terceira fase 21/09/2021 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado da terceira fase 

22/09/2021 

Divulgação do resultado da terceira fase 23/09/2021 

Resultado preliminar - final 23/09/2021 



 

Data limite para interposição de possíveis recursos 
ao resultado preliminar - final 

24/09/2021, às 23 horas 
e 59 minutos. 

Data limite para divulgação do resultado final, após 
julgamento de recursos. 

27/09/2021 

  
Atenção: caso haja qualquer mudança nas datas acima citadas, os atos oficiais 
serão  publicados    no website do CRP-03  (www.crp03.org.br). O acompanhamento 
das datas fixadas e possíveis mudanças de data do Processo Seletivo são de inteira 
responsabilidade das/os candidatas/os.  
  
 
Salvador-BA, 31 de agosto de 2021.  
Comissão de Seleção do Edital de Seleção Simplificada Nº 004/2021  
Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) 


