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

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Simplificada Nº 004/2021, no uso das suas
atribuições, publica, o calendário de entrevistas com instruções para as/os candidatas/os:

1 - As/Os candidatas/os listadas abaixo deverão entrar no link meet.google.com/cas-yvom-jus,

através do e-mail utilizado no ato inscrição, no dia 24/09/2021, nos horários abaixo especificados,

e deverão se identificar, por meio de documento oficial com foto, perante a Comissão de Seleção

do Edital Nº 04/2021.

Candidata/o: Data Hora

Daylane Rosário Santos 24/09/2021 13:30

Elisangela de Lima Sandes 24/09/2021 14:00

Fábio dos Santos Lima 24/09/2021 14:30

Michaela Pacquola Janson 24/09/2021 15:00

1.1. Neste momento, será feito um print da imagem da/o candidata/o e do documento, frente e

verso, no intuito de assegurar a transparência, legalidade e a lisura da Seleção.

1.2 O documento de identificação deve apresentar perfeito estado de conservação e foto que

permita a identificação atual da/o candidata/o, obedecendo o critério do prazo de validade. Para

os documentos que não estipulam essa especificidade, os mesmos devem possuir data de

emissão inferior à de 10 (dez) anos.

1.3 Só será admitida a sala no horário do agendamento.

1.4 Só será admitido acesso das/os contas no nome das/os candidatas/os.

1.5 Orienta-se que a/o candidata/o acesse o link com 5 (cinco) minutos de antecedência do seu

horário previsto na tabela abaixo, a fim de evitar atraso. No entanto, só será admitido o acesso no

horário agendado.



1.6 O tempo reservado para entrevista é de 20 (vinte) minutos, sendo responsabilidade da/o

candidata/o ingressar no horário, para poder usufruir integralmente do período agendado. A/O

candidata/o que ingressar com atraso só terá direito a utilizar os minutos restantes que lhe foi

previamente reservado.

2. Para efeito de identificação serão aceitos todos os documentos dispostos na Lei Nº

12.037/2009, Art 2º, I, II, III, IV, V, VI e § 2º, a saber: carteira de identidade; carteira de trabalho;

carteira profissional; passaporte; carteira de identificação funcional ou outro documento público

que permita a identificação da/o candidata/o.

2.1. Equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares.

3. Avaliadoras/es: Catiana Nogueira dos Santos (CRP-03/10974), Matheus de Souza Santana

(CRP-03/18293), Washington Luan Gonçalves de Oliveira (CRP-03/18055), Gabriela Bastos e

Donminique A. dos Santos.

Salvador-BA, 22 de setembro de 2021.
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