
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03ª REGIÃO – BAHIA 

EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA Nº 01/2021 

 
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, 

POR TEMPO DETERMINADO EM REGIME ESPECIAL DE DIREITO 

ADMINISTRATIVO (REDA). 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP 03ª 

REGIÃO, no uso das suas atribuições convoca a candidata de cadastro reserva após 

desistência da candidata selecionada em primeiro lugar da Seleção Pública Simplificada 

por tempo determinado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) do 

Edital CRP-03 01/2021 no cargo de Assistente de Contabilidade para apresentação dos 

documentos pessoais, declarações, certificados e comprovantes de experiência 

informados no currículo, nas suas respectivas versões originais, junto ao CRP-03. 
 

 
 

Candidata/o: Função: Data: Horário: 

Mivana Dos Santos Silva  Assistente de Contabilidade  05/05/2021 08h30m 

 

2 - Conforme estipulado no item 5.3 do Edital Nº 01.2021, a/o candidata/o deverá 

apresentar todos os documentos originais, acompanhados de cópias, solicitados para 

contratação: 

5.3.1 – Comprovante de Conclusão de ensino médio expedida pela 

Instituição de Ensino; 5.3.1.1- Comprovante de Conclusão de ensino 

técnico quando se aplicar ao cargo. 

5.3.2 - Documento de identificação com foto; 

5.3.3 - Título de eleitor/a e comprovação de quitação eleitoral; 

5.3.4 - Certidão de quitação reservista, quando tratar-se de candidato do 

sexo masculino. 

5.3.5- Duas (2) fotos 3x4 coloridas e atuais; 

5.3.6 - Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

5.3.7 - Comprovante de residência atualizado nos últimos três (3) 

meses; 

5.3.8 Declaração de Imposto de Renda ou carta de próprio punho 

assinada e datada alegando isenção. 



 

3- A/o candidata/o deverá apresentar ainda, o currículo com os devidos documentos 

comprobatórios, originais, acompanhados de cópias, exigidos no item 2.3.1.1 do Edital. 

4 - A não apresentação dos documentos acima exigidos, bem como das declarações, 

certificados e comprovantes de experiência descritos no currículo, implica na eliminação 

da/o candidata/o selecionado/a. 

5- Pedimos que se identifiquem na recepção do CRP-03 situada na Rua Professor 

Aristides Novis, 27, Federação, CEP 40.210-630. O Setor responsável destinado para o 

recebimento dos documentos será o RH. 

 

 

 

 

Salvador- BA, 03 de maio de 2021. 
 

 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira 

Presidente do CRP-03 

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3887.54718552303!2d-38.513765884564464!3d-13.000788363920192!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x716049de74dd99f%3A0x568f4b95fa18b45b!2sR.%2BProf.%2BArist%C3%ADdes%2BNovis%2C%2B27%2B-%2BFedera%C3%A7%C3%A3o%2C%2BSalvador%2B-%2BBA%2C%2B40210-630!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1536262737030
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3887.54718552303!2d-38.513765884564464!3d-13.000788363920192!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x716049de74dd99f%3A0x568f4b95fa18b45b!2sR.%2BProf.%2BArist%C3%ADdes%2BNovis%2C%2B27%2B-%2BFedera%C3%A7%C3%A3o%2C%2BSalvador%2B-%2BBA%2C%2B40210-630!5e0!3m2!1spt-BR!2sbr!4v1536262737030

