
 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 03ª REGIÃO – BAHIA 

EDITAL DE SELEÇÃO SIMPLIFICADA Nº 004/2021 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP 03ª REGIÃO no uso das 

suas atribuições convoca Michaela Pacquola Janson - primeira colocada da Seleção Simplificada 

para contratação de Assessora/or de Diretoria para Projetos Visuais, conforme Edital CRP-03 

04/2021 - para apresentação dos documentos pessoais, declarações, certificados e comprovantes 

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

até 01/10/2021.  

Orientações: 

1 - Conforme estipulado no item 6.4 do Edital Nº 04.2021, a/o candidata/o deverá apresentar todos 

os documentos originais, acompanhados de cópias, solicitados para contratação:  

- 6.4 – Por ocasião da convocação a/o selecionada/o deverá apresentar os documentos 

originais, acompanhados de cópias solicitadas para contratação 

2 - Atenção ao Anexo VI do Edital Nº 04.2021:  

DOCUMENTOS PARA ADMISSÃO  

No ato do comparecimento para admissão, a/o selecionada/o deverá apresentar os seguintes 

documentos, com respectivas cópias:  

- 1 foto 3 x 4 colorida;  

- Cédula de identidade ou CNH;  

- CPF e Título de eleitor;  

- CTPS (Carteira de trabalho) e, ou Cartão do PIS/PASEP (se for o caso);  

- Certidão de casamento (se for o caso); certidão de nascimento dos filhos (se for o caso); - 

Comprovante de residência atual;  



 

 

- Certificado de reservista ou comprovante de alistamento militar (se do sexo masculino); 

 Observação: Os documentos acima devem ser apresentados originais e cópias.  

- Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Comum dos Estados nos quais tenha 

residido nos últimos 5 (cinco) anos; Certidão de quitação eleitoral;  

- Declaração do imposto de renda 2020/2021 ou declaração informando que é isento;  

- Informação de agência e conta corrente do Banco do Brasil para crédito de vencimentos (se já é 

cliente do BB);  

- Diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Superior, devidamente registrado no MEC;  

- Diploma ou certificado de cursos de Pós-graduação, Mestrado e Doutorado se exigidos e 

apresentados em prova de títulos;  

- Carteira de Registros dos respectivos Conselhos e Certidão de regularidade profissional no 

Conselho de Classe.  

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 identifique 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, 29 de setembro de 2021. 

 



 

 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira 

CRP-03/18055 

Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª região/BA 

 


