
 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03ª REGIÃO – BAHIA (CRP03) 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA SELEÇÃO DE RELATO DE EXPERIÊNCIA 

PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

BAHIA (3ª REGIÃO). 

 

 

O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – 3ª REGIÃO (BA), Autarquia Federal, criado 

pela Lei nº 5.766/71 e regulamentado pelo Decreto nº 79.822/77, inscrito no CNPJ sob o nº 

37.115.490/0001-81, na pessoa de seu representante legal, por intermédio de seu Presidente, no uso 

das atribuições legais e regimentais e nas condições estipuladas neste Regulamento, torna pública a 

chamada para seleção de relato de experiência a ser publicado na quarta edição da Revista do CRP-

03. 

 

1.  DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

1.1. A Revista do CRP-03 é um periódico eletrônico virtual, online, gratuito, de publicação 

semestral, editado pela Comissão de Psicologia e Comunicação do CRP-03, está sob a 

responsabilidade do XVI Plenário do CRP-03 e é sediada em Salvador-BA. 

 

1.2. A Revista não possui fins lucrativos e nenhuma/m autora/or efetuará pagamento ou 

receberá quaisquer valores pelo envio e publicação do seu texto. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1. As inscrições poderão ser realizadas a partir da data de publicação deste edital, até às 

23h59min do dia 14/05/2020, por meio do envio de documentos para o e-mail: 

comunicação@crp03.org.br; 

mailto:comunicação@crp03.org.br


 

 

2.2. O assunto do e-mail deve ser descrito da seguinte forma: Chamada Pública CRP-03 

nº01/2020 - Seleção de Relato de Experiência 

 

3. DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

3.1.  Possuir inscrição ativa e regular no Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP- 

03); 

 

3.2. Atuar ou ter atuado como gestora/or do Sistema Único de Assistência Social; 

 

3.2.1. Por função de gestão entende-se: a ocupação de cargos de gestão direta 

do SUAS, nos níveis federal, estadual ou municipal, em assunção à 

responsabilidade pela implementação e pela consolidação de políticas 

públicas de Assistência Social. 

 

3.3. Não ser conselheira/o do XVI Plenário do CRP-03. 

 

4. DAS CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO  

 

4.1. Estar em língua portuguesa, digitado, em formato PDF e conter, no máximo, duas (2) 

laudas; 

 

4.2. Apresentar formatação e normas de escrita científica conforme ABNT ou APA, a 

critério da/o participante; 

 

4.3. Impossibilitar, no corpo do texto principal, a identificação da/o psicóloga/o. 

 

5. DOS DOCUMENTOS A SEREM ENVIADOS 

 

5.1. Arquivo de texto principal com relato de experiência completo; 



 

 

5.2. Arquivo anexo com identificação pessoal, inserindo os seguintes dados: nome 

completo, mini currículo, endereço, e-mail, contato telefônico e endereço de redes sociais; 

 

5.3. Autorização de publicação; 

 

5.4.  Arquivo contendo foto com as seguintes especificações: 

 

5.4.1. Ter, no mínimo, resolução de 300 dpi, largura (arquivo digital) de 1920 pixel e  

altura (arquivo digital): 1080 pixels; 

5.4.2. Formato JPG (compressão com qualidade 10) ou PNG; 

5.4.3. Estar nomeada com indicação da/o fotógrafa/o e proprietária/o; e quando 

cedidas por terceiros, deverão ser obrigatoriamente acompanhadas de autorização 

para publicação;  

5.4.4. Não pode ser selfie; 

5.4.5. A foto deve retratar o relato de prática.   

 

6. DA SELEÇÃO 

 

6.1. Será selecionado apenas um texto para publicação; 

 

6.2. Os textos serão avaliados pelas Comissões de Comunicação e de Políticas Públicas e 

pela Equipe do Centro de Referência em Políticas Públicas (CREPOP) do CRP-03; 

 

6.3. Serão analisados como critérios: a correção em língua portuguesa, o respeito da prática 

às normativas do SUAS e sua relação com  a teoria, a vinculação das práticas aos Direitos 

Humanos, os resultados da experiência. 

 

7. DO RESULTADO 

 

7.1 O resultado será publicado no site do CRP-03 em 19/05/2020. 



 

 

 

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

8.1. Não caberá a interposição de recursos em relação ao resultado publicado; 

 

8.2. A critério do CRP-03 poderão ser feitas adequações no texto sem alterar seu mérito. 

 

9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salvador-BA, 30 de abril de 2020. 

 

 

Renan Vieira de Santana Rocha 

Presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) 

Psicólogo CRP-03/11280 


