
                                                                                                              

 

EDITAL PARA TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A II MOS TRA DE 

PRÁTICAS EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NA BAHI A 

 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) por 

meio do Conselho Regional de Psicologia da Bahia – 3ª Região (CRP03) torna 

pública este edital no dia 09 de Outubro de 2018 para Transporte Intermunicipal 

para a II Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Públicas na Bahia, que 

acontecerá nos dias 17,18 e 19 de outubro, no Campus da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB), em Vitória da Conquista. 

 

 1. Do objetivo 

 

1.1 Este edital tem como objetivo: 

a) Disponibilizar vagas para Transporte Intermunicipal no ônibus 
disponibilizado pelo CRP em destino à Vitória da Conquista 
para a  II Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas 
Públicas na Bahia;     

 
 

2. Das Inscrições 

 

2.1 O período de inscrição: 09/10/2018 até 13/10/2018;  

2.2 Divulgação dos resultados: 14/10/2018; 

2.3 As inscrições devem ser feitas apenas através do formulário, por meio do 

qual também deverão ser anexadas a documentação necessária para inscrição: 

https://goo.gl/forms/HrXkw9oZbDIeKdE92;  

2.4 Poderão se inscrever: 

a) Profissionais com inscrição no CRP03, estando ativos e 

regulares (adimplentes) mediante apresentação do número de 

inscrição do CRP e com inscrição de trabalho da II Mostra de 

Práticas em Psicologia e Políticas Públicas mediante a 

apresentação da carta de aceite; 



                                                                                                              

b) Monitores selecionados para a II Mostra de Práticas em 

Psicologia e Políticas Públicas; 

c) Estudantes de Psicologia mediante apresentação de 

comprovante de matrícula e com inscrição de trabalho da II 

Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Públicas mediante 

a apresentação da carta de aceite 

d) Profissionais com inscrição no CRP03, estando ativo e regular 

(adimplente), mediante apresentação do número de inscrição 

do CRP e no evento, sujeito a comprovação através do recibo 

gerado no site: www.iimostracrp03.ufba.br ;  

e) Estudantes de Psicologia mediante apresentação de 

comprovante de matrícula e Inscritos no evento, sujeito a 

comprovação através do recibo gerado no site: 

www.iimostracrp03.ufba.br ;  

 

 

3. Da Seleção 

 

3.1 As inscrições serão analisadas pela Comissão Organizadora do evento 

através da confirmação dos dados apresentados pelo requerente; 

3.2 Os inscritos terão que preencher os requisitos citados neste edital, além 

de apresentar todos os dados e documentos necessários para a inscrição; 

 

 

4. Critérios de seleção: 

4.1 As vagas serão ofertadas na seguinte ordem: 

f) Profissionais com inscrição no CRP03, estando ativos e 

regulares (adimplentes) mediante apresentação do número de 

inscrição do CRP e com inscrição de trabalho da II Mostra de 

Práticas em Psicologia e Políticas Públicas mediante a 

apresentação da carta de aceite; 



                                                                                                              

g) Monitores selecionados para a II Mostra de Práticas em 

Psicologia e Políticas Públicas; 

h) Estudantes de Psicologia mediante apresentação de 

comprovante de matrícula e com inscrição de trabalho da II 

Mostra de Práticas em Psicologia e Políticas Públicas mediante 

a apresentação da carta de aceite 

i) Profissionais com inscrição no CRP03, estando ativo e regular 

(adimplente), mediante apresentação do número de inscrição 

do CRP e no evento, sujeito a comprovação através do recibo 

gerado no site: www.iimostracrp03.ufba.br ;  

j) Estudantes de Psicologia mediante apresentação de 

comprovante de matrícula e e Inscritos no evento, sujeito a 

comprovação através do recibo gerado no site: 

www.iimostracrp03.ufba.br ;  

Parágrafo Único: Serão respeitadas reservas para negro e pessoa com deficiência. 

O critério de desempate será tempo de inscrição no CRP para psicólogas(os) e 

maior semestralidade para estudantes, seguido da idade mais avançada para os 

dois casos.    

 

 

5. Do Resultado 

 

O resultado será divulgado no site www.iimostracrp03.ufba.br e nos canais de 

comunicação do CRP 03 (facebook e instagram oficiais).  

  

 

6. Disposições Gerais 

 

6.1 Serão disponibilizadas 40 vagas  para o ônibus; 

6.2 Trechos e Cidades de Embarque-Desembarque: 

6.2.1 Somente Ida para UESB- Vitória da Conquista dia 16/10/2018 

Cidades de Embarque: 



                                                                                                              

Opção 1- Jequié _ Rodoviárias as 01h(Madrugada do dia 17/10/2018) 

Opção 2- Feira de Santana _ Subsede do CRP03 20:30h 

Opção 3- Salvador _ Sede do CRP03 as 19h 

 

6.2.2 Somente volta, saída da UESB- Vitória da Conquista dia 19/10/2018 as 

21h  

Cidades de Desembarque: 

Opção1- Jequié _ Rodoviárias as 23:30h 

Opção 2- Feira de Santana _ Subsede do CRP03 as 05:00h 

Opção 3- Salvador _ Sede do CRP03 as 07:00h 

 

6.2.3 Ida e Volta: 

Cidades de Embarque-Desembarque: 

Opção 1- Jequié - Vitória da Conquista - Jequié 

Ida: Embarque _Madrugada dia 17/10/2018 em Jequié _ Rodoviárias as 01h 

Destino UESB- Vitória da Conquista   

Volta: Embarque dia 19/10/2018 as 21h UESB- Vitória da Conquista  -Destino  

Jequié _ Rodoviárias 23:30h 

 

Opção 2- Feira de Santana - Vitória da Conquista - Feira de Santana 

 Embarque  dia 16/10/2018 em Feira de Santana _ Subsede do CRP03 as 

20:30h  Destino UESB- Vitória da Conquista   

Volta: Embarque dia 19/10/2018 as 21h UESB- Vitória da Conquista  -Destino 

Feira de Santana _ Subsede do CRP03 as 05:00h  

 

Opção 3 - Salvador - Vitória da Conquista - Salvador 

Embarque  dia 16/10/2018 em Salvador Sede do CRP03 as 19h Destino 

UESB- Vitória da Conquista   

Volta: Embarque dia 19/10/2018 as 21h UESB- Vitória da Conquista  -Destino 

Salvador Sede do CRP03 as 07:00h 

 

 



                                                                                                              

 

Casos omissos neste edital serão definidos pela organização do evento. 

 

Todas as informações podem ser conferidas no site do evento 

www.iimostracrp03.ufba.br. Em caso de dúvidas envie e-mail 

crepop03@crp03.org.br . 

 

Salvador, 09 de Outubro de 2018 

 

Cordialmente, 

 

  

Alessandra Santos de Almeida 

CRP-03/3642 

Conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região/Ba 

 


