
 

 

 
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 orientações para a prova prática: 

1- As/Os candidatas/os listadas abaixo deverão entrar no link meet.google.com/dmj-xdyr-ebq, 

através do e-mail utilizado no ato inscrição, no dia 20/09/2021, às 8h, e deverão se identificar, por 

meio de documento oficial com foto, perante a Comissão de Seleção do Edital Nº 04/2021. 

Candidatas/os 

Daylane Rosário Santos 

Elisangela de Lima Sandes 

Everton Oliveira dos Santos 

Fábio dos Santos Lima 

Filipe Teixeira de Jesus Lopes 

Igor da Conceição Andrade dos Santos 

Michaela Pacquola Janson 

Rodrigo Sarmento Silva dos Santos 

 



 

 

 

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.  

2 – Todos os equipamentos e programas necessários à execução das atividades são de 

responsabilidade da/o candidata/o, incluindo a conectividade para acessar e se manter na sala on-

line durante a prova prática. 

3 – A reunião realizada para a prova prática será gravada. 

4 – A partir do briefing recebido no chat da sala, a/o candidato deverá demonstrar habilidades e 

aptidão para elaboração de uma peça gráfica, cumprindo os critérios previstos no anexo VI (barema 

da avaliação prática), do Edital Nº 04/2021. 

5 – Quando do recebimento do briefing, as/os candidatas/os devem executar a tarefa em até 2 

horas, enviando o arquivo da produção finalizado, em PDF, em anexo, dentro desse intervalo para 

o e-mail vagas@crp03.org.br. Não serão consideradas produções enviadas fora desse intervalo 

estabelecido.   

6 - A/O candidata/o que não realizar a prova prática estará eliminada/o da seleção. 

7 – - A/O candidata/o deverá se manter na sala com câmera aberta e microfone funcionando para 

quando solicitados estarem ligados. 

Salvador-BA, 17 de setembro de 2021.  

Comissão de Seleção do Edital de Seleção Simplificada Nº 004/2021  

Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03) 

 


