
 

 

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). 

 

ERRATA 01  

Homologação das inscrições 

Onde lê-se: 

Nome: Ficha 2.3.1 currículo 2.3.1.1: Documentos comprobatórios 2.3.1.1: Carta de intenção 2.3.1.2: Função 2.3.2: Situação 

Vitor Pereira de Souza Recebida Recebido Recebido(s) Recebida Assistente de Atendimento de Sede Não Homologada 

 

Leia-se: 

Nome: Ficha 2.3.1 currículo 2.3.1.1: Documentos comprobatórios 2.3.1.1: Carta de intenção 2.3.1.2: Função 2.3.2: Situação 

Vitor Pereira de Souza Recebida Recebido Não enviado(s) Recebida Não informada Não Homologada 

 

Onde lê-se:  

2.3 - As inscrições para este processo seletivo serão compostas dos seguintes procedimentos:  

2.3.1- Envio da ficha de inscrição de acordo com o modelo disponível no Anexo II deste edital, preenchida, assinada, digitalizada e enviada em formato PDF. 

2.3.1.1- No mesmo e-mail, a/o candidata/o deverá enviar em anexo o currículo com devidos os documentos comprobatórios “em um arquivo único em PDF”. Anexo III. 

2.3.1.2- No mesmo e-mail, a/o candidata/o deverá enviar em anexo carta de intenção em formato PDF. Anexo IV. 

2.3.2- A/o candidata/o deverá escrever no assunto do e-mail: Inscrição no Processo Seletivo Edital 01/2021 - Nome completo da/o candidata/o – Função desejada. 

 



 

Conforme o cronograma do edital 01/2021: as/os candidatas/os que desejarem enviar recursos terão até às 23 horas e 59 minutos do dia 24/03/2021 mediante 

envio de e-mail para vagas@crp03.org.br apresentando as justificativas.  

 

Leia-se: 

2.3 - As inscrições para este processo seletivo serão compostas dos seguintes procedimentos:  

2.3.1- Envio da ficha de inscrição de acordo com o modelo disponível no Anexo II deste edital, preenchida, assinada, digitalizada e enviada em formato PDF. 

2.3.1.1- No mesmo e-mail, a/o candidata/o deverá enviar em anexo o currículo com devidos os documentos comprobatórios “em um arquivo único em PDF”. Anexo III. 

- Entende-se como “documentos comprobatórios” todos os certificados, declarações ou comprovantes dos quais a/o candidata/o deseja pontuar em relação ao seu 

currículo conforme barema de avaliação que se encontra no Anexo III do edital CRP-03 01/2021. 

2.3.1.2- No mesmo e-mail, a/o candidata/o deverá enviar em anexo carta de intenção em formato PDF. Anexo IV. 

2.3.2- A/o candidata/o deverá escrever no assunto do e-mail: Inscrição no Processo Seletivo Edital 01/2021 - Nome completo da/o candidata/o – Função desejada. 

 

Conforme o cronograma do edital 01/2021: as/os candidatas/os que desejarem enviar recursos terão até às 23 horas e 59 minutos do dia 24/03/2021 mediante 

envio de e-mail para vagas@crp03.org.br apresentando as justificativas.  

 

 

 

Salvador- BA, 23 de março de 2021. 

Comissão de Seleção do Edital 01/2021 Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) 


