
 
 

 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3ª REGIÃO – BAHIA (CRP-03) 

 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 06/2021 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 01 (UMA) VAGA PARA 

ESTAGIÁRIA/O DE PSICOLOGIA NA COMISSÃO DE ÉTICA (COE), 

MEDIANTE CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS: 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA – CRP 3ª REGIÃO (CRP-03), 

Autarquia Federal de Fiscalização Profissional, no uso das atribuições legais e regimentais e nas 

condições estipuladas neste Regulamento, em conformidade com a Constituição Federal e demais 

disposições atinentes à matéria, torna pública a realização de processo seletivo para preenchimento de 01 

(uma) vaga de Estágio em Psicologia na Comissão de Ética (COE) desta autarquia. 

 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 – As inscrições poderão ser realizadas a partir da data de publicação deste edital (10/12/2021), até as 

23h59 do dia 15/12/2021, por meio de envio de currículo para o e-mail designado (coe@crpba.org.br), 

conforme se verá no Tópico 3 do presente edital. 

 

2. PRÉ-REQUISITOS 

2.1 – Estar regularmente matriculada/o, entre o 4º e o 8° semestre, no Curso de Graduação em Psicologia 

em Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC. 

 

2.2 - Ter conhecimento em: 

2.2.1 – Ética em Psicologia; 

2.2.2 – Noções Básicas sobre o Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil; 
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2.2.3 – Noções Básicas sobre a Instrução de Processos Éticos em Psicologia; 

2.2.4 – Noções Básicas sobre Psicologia, Direitos Humanos e Políticas Públicas; 

2.2.5 – Noções Básicas de Língua Portuguesa e Informática. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  

3.1 – 1ª Etapa: Análise Curricular e Carta de Recomendação (Online).  

3.1.1 – Envio do Currículo – Lattes ou Vitae – e da Carta de Recomendação para o e-mail designado 

(coe@crpba.org.br), até as 23h59 do dia 15/12/2021; 

3.1.2 – O e-mail deverá ser enviado com o título “ESTÁGIO EM PSICOLOGIA”; 

3.1.3 – O Currículo pode ser enviado tanto como documento anexo, quanto como link (no caso de uso de 

plataformas de currículo online, p.ex.: Lattes, LinkedIn, etc.). 

3.1.4 – Para a Carta de Recomendação, não há modelo pré-estabelecido. Registra-se apenas que a mesma 

deve ser de autoria de qualquer docente de graduação anterior ou atual da/o candidata/o, recomendando 

a/o mesma/o para o presente estágio junto ao CRP-03; 

3.1.5 – Divulgação do Resultado da 1ª Etapa: dia 17/12/2021, no site do CRP-03 (www.crp03.org.br), e a 

partir do e-mail informado no ato da inscrição. 

           

3.2 – 2ª Etapa: Avaliação Escrita (Presencial). 

3.2.1 – Data: 20/12/2021. 

Horário: Turno vespertino (das 14h às 16h). 

Resultado: 21/12/2021 (até as 12h). 

 

3.3 – 3ª Etapa: Entrevista (Presencial). 

3.3.1 – Data: 22/12/2021. 

Horário: Turno vespertino. O horário exato de cada candidata/o será publicado no site do CRP-03, e a 

partir do e-mail informado no ato da inscrição, a depender do total de candidatas/os aprovadas/os na etapa 

anterior. 

Resultado: 23/12/2021 (até as 12h). 
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3.3 – Divulgação do Resultado Final (Online). 

3.3.1 – Data: 23/12/2021, a partir das 12h, no site do CRP-03 (www.crp03.org.br), e a partir do e-mail 

informado no ato da inscrição. 

                

3.4 – Início das Atividades de Estágio: 03/01/2022. 

 

3.5 – Todas as etapas presenciais serão realizadas na sede do CRP-03, a saber: R. Prof. Aristides Novis, 

27 – Federação – Salvador/BA. 

 

3.6 – Em caso de alterações nas datas, as/os candidatas/os serão devidamente informadas/os via site do 

CRP-03 (www.crp03.org.br), e a partir do e-mail informado no ato da inscrição.  

 

4. ATRIBUIÇÕES DA/O ESTAGIÁRIA/O:  

4.1 – PRÁTICAS SUPERVISIONADAS JUNTO À COMISSÃO DE ÉTICA: 

4.1.1 – Assessoramento integral à Comissão de Ética (COE) e à sua respectiva Presidência e/ou Comissão 

de Instrução; 

4.1.2 – Acompanhamento de processos investigativos, éticos e ordinários, conduzidos no âmbito da 

Comissão de Ética (COE), inclusive no tocante às suas respectivas audiências; 

4.1.3 – Acompanhamento de ações junto ao Sistema Conselhos de Psicologia do Brasil –Conselhos 

Regionais de Psicologia (CRPs) e Conselho Federal de Psicologia (CFP); 

4.1.4 – Realização de ações em parceria com a Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do CRP-03, 

sobretudo naquelas concernentes à orientação da categoria; 

4.1.5 – Realização de ações em parceria com o Setor Jurídico do CRP-03, sobretudo naquelas que 

envolvem diretamente o assessoramento à COE; 
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4.1.6 – Realização de ações, quando pertinente, em parceria com as demais instâncias e Comissões do 

CRP-03, sobretudo naquelas que envolvem diretamente as questões da Ética em Psicologia; 

4.1.7 – Produção de atas, memórias, transcrições, sínteses, declarações, relatórios e demais documentos 

pertinentes ao bom termo do trabalho da Comissão de Ética (COE). 

 

5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

5.1 – Duração do estágio: 12 meses (podendo ser prorrogado por igual período); 

5.2 – Carga horária: 20h/semanais, em turnos flexíveis (mas preferencialmente às tardes); 

5.3 – Modalidade do Estágio: presencial (com ações intermitentes mediadas por TICs); 

5.4 – Localidade do Estágio: Sede Salvador do CRP-03. Eventualmente, podem ser realizadas ações em 

outras subsedes e/ou regiões da competência do CRP-03; 

5.5 – Bolsa Estágio: R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) + auxílio-transporte; 

 

5.6 – Salienta-se que a atuação neste estágio envolve o sigilo dos processos e, portanto, quando do início 

das atividades, haverá a necessidade de assinatura de um Termo de Responsabilidade e Sigilo. 

 

5.7 – Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Salvador, 10 de dezembro de 2021. 

 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira 

Conselheiro Presidente do CRP-03 

CRP-03/18.055 

 


