CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2012
____________________________________________________________________________
O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 3ª REGIÃO Bahia – CRP 03 BA, torna pública a
retificação do Edital nº00/2012 publicado em 27 de agosto de 2012:
II – Dos cargos, vagas, pré-requisitos, vencimentos e carga horária.
2.1. Os cargos, as vagas, os vencimentos e os pré-requisitos exigidos, são os estabelecidos no quadro abaixo:
Código

103

Jornalista

104

Psicólogo (a)
Orientador (a)
Fiscal

200

Assistente
Administrativo
I

202

Auxiliar
Administrativo

204

Pré-Requisito

Cargo

Técnico (a) de
Arquivo

Bacharelado em
Comunicação Social,
com Habilitação em
Jornalismo ou Relações
Públicas, reconhecido
pelo Ministério da
Educação. Registro no
Conselho da respectiva
categoria profissional ou
órgão competente
Graduação em Psicologia
(Bacharelado com
Formação de
Psicólogo/a), reconhecido
pelo Ministério de
Educação. Registro no
Conselho de Psicologia.
Curso de nível médio
completo, reconhecido
pelo Ministério de
Educação.
Curso de nível médio
completo, reconhecido
pelo Ministério de
Educação.
Curso de nível médio
completo, na forma da
Lei nº 6.546/78,
reconhecido pelo
Ministério de Educação.
Registro na Delegacia
Regional do Trabalho do
Ministério do Trabalho

Local da
Vaga

Carga
Horária
Semanal

Remune ração
R$

20 h

R$ 1.181,36

Salvador

Vagas
Total

PNEsp

Taxa de
Inscrição
R$

CR*

50,00

35 h

R$ 2.362,72

Salvador

30 h

R$ 1.843,88

CR*

50,00

Salvador

40 h

R$ 1.263,45

CR*

30,00

Vitória da
Conquista

40 h

R$ 948,24

CR*

30,00

20 h

R$ 622,00

01

40 h

R$ 1.087,97

CR*

Salvador

30,00

2.2. As atribuições são as estabelecidas no quadro abaixo:

100

Advogado (a)

Assessorar a Diretoria nos assuntos jurídicos, analisando processos de natureza de Direito
Civil, Trabalhista, Administrativo, Constitucional, Penal e Direitos Humanos inclusive em
Ação de Execução Fiscal, emitindo pareceres, recomendando e acompanhando as ações
preventivas, a fim de resguardar o Conselho de possíveis passivos jurídicos; representar e
defender o Conselho perante a Administração Pública Direta e Indireta, Municipal, Estadual
e Federal e também perante o Judiciário Estadual e Federal; elaborar e analisar editais de
licitação, convênios e contratos administrativos. Processos disciplinares éticos e ordinários e
participar de reuniões plenárias quando necessário e disponibilidade para viagens.

CAPÍTULO VI - DA PROVA ESCRITA
6.1. A Prova Escrita será composta de 30 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas de resposta, e uma questão discursiva - redação, elaboradas na forma do conteúdo
programático especificado no Anexo Único deste Edital.

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 001/2012
Quadro de Provas
Código/Cargo

Advogado(a)

Prova Escrita
Direito Administrativo
Direito Constitucional
Direito Processual Penal
Direito Penal e Direitos Humanos
Direito Processual Civil
Direito Tributário
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho

Legislação Específica
Discursiva
Total

Nº Questões
Objetivas

Discursivas

05
04
02
02
04
04
04
05
30

01
01

Peso
4
2,5
2
2
1,5
3
3,5
4
10

Total de
Pontos
20,0
10,0
4,0
4,0
6,0
12,0
14,0
20,0
10,0
100,0

CAPÍTULO VIII - DO JULGAMENTO DA PROVA ESCRITA
8.2. Para as funções Advogado (a), Bibliotecário (a), Contador (a), Psicólogo (a) Orientador (a) Fiscal e
Jornalista, a prova escrita terá o valor total de 100 (cento) pontos, sendo habilitado o candidato que obtiver o
total de pontos igual ou superior a 50 (cinquenta) nas questões objetivas e o total de pontos igual ou superior a 5
(cinco) na questão discursiva.
CAPÍTULO X - DA CLASSIFICAÇÃO, DO DESEMPATE E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
10.4.2. Para o cargo de Advogado(a):
a) obtiver maior nota na questão discursiva;
b) obtiver maior nota na prova de Direito Administrativo;
c) obtiver maior nota na prova de Direito Constitucional;
d) obtiver maior nota na prova de Direito Penal e Direitos Humanos;
e) obtiver maior nota na prova de Direito Processual Penal;
f) obtiver maior nota na prova de Direito Processual Civil;
g) obtiver maior nota na prova de Direito Tributário;
h) obtiver maior nota na prova de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho;
i) obtiver maior nota na prova de Legislação Específica;
j) tiver maior idade.
ANEXO ÚNICO – Conteúdo Programático
Conhecimentos Específicos: 100 - Advogado(a) - Direito Administrativo - Administração Pública.
Conceito. Natureza. Fins. Princípios Fundamentais. Poderes e Deveres. Poderes Administrativos:
vinculado, discricionário, hierárquico, regular, disciplinar e de polícia. Atos Administrativos: conceito,
requisitos, atributos, classificação e espécies. Motivação. Vinculação e Discricionariedade. Revogação.
Invalidação: regime jurídico dos atos inválidos. Atos Nulos, Anuláveis e Inexistentes. Invalidação e Dever
de Indenizar. Convalidação ou Saneamento. Regime Jurídico Administrativo. Órgãos e Agente Públicos.
Administração Pública Direta e Indireta. Empresas estatais. Sociedades de economia mista. Fundações
públicas. Autarquias. Entidades autárquicas. Contrato de Gestão. Responsabilidade Civil da
Administração. Considerações Gerais. A Responsabilidade Civil da Administração Pública e o Terceiro
Setor. Parcerias. O Silêncio no Direito Administrativo Brasileiro. Processo Administrativo: conceito,
princípios, fases e tipologia. Licitação: conceito e modalidades; finalidade e princípios; objeto;
obrigatoriedade, dispensas e inexigibilidade. Procedimento: invalidação e revogação. Lei nº 8.666/93,
com as alterações posteriores. Pregão (Lei nº 10.520/02). Contratos Administrativos: conceito,
peculiaridades, formalização, execução e inexecução, rescisão. Equilíbrio Econômico Financeiro.
Revisão e Reajuste. Teoria da Imprevisão. Direito Constitucional - Teoria Geral do Direito
Constitucional. Objeto e Conteúdo do Direito Constitucional. Constituição: fontes; conceito; classificação
das constituições. Poder Constituinte originário e derivado. Revisão Constitucional. Controle de
Constitucionalidade. Direito Constitucional Intertemporal. Eficácia e Aplicabilidade das Normas
Constitucionais. Interpretação e Integração das Normas Constitucionais. Ação direta de
inconstitucionalidade. Ação declaratória de constitucionalidade. Argüição de descumprimento de preceito
fundamental. Controle de constitucionalidade das leis municipais Direitos e garantias fundamentais.
Direitos e deveres individuais e coletivos. Direitos Sociais. Princípios do Estado de Direito: legalidade,
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igualdade, controle judiciário. Garantias Constitucionais: conceito e classificação. Remédios
Constitucionais: Habeas-Corpus, Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Habeas-Data, Direito
de Petição. Direitos Políticos: sistema político brasileiro. Federação: bases teóricas do federalismo;
Estado Unitário, Estado Regional e Estado Federal. Soberania e autonomia no Estado Federal.
Repartição de Competência na Constituição de 1988. Intervenção Federal nos Estados. Intervenção
Federal nos Municípios. Governo da União. A Unidade do Poder Estatal e a Separação de Poderes.
Bases constitucionais da administração pública. Princípios e normas referentes à Administração Direta e
Indireta. Estabilidade. Bases constitucionais da tributação e das finanças públicas. Sistema Tributário
Nacional: Princípios Gerais; Limitação do Poder de Tributar; Impostos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; Discriminação das Rendas Tributárias; Repartição das Receitas Tributárias.
Finanças Públicas: Princípios Gerais; Estrutura dos Orçamentos Públicos; Princípios e Normas
Constitucionais Orçamentárias; Ordem Social: princípios e objetivos da ordem social. Sistema de
Seguridade Social. Direito Processual Penal - Inquérito policial; notitia criminis. Ação penal: espécies.
Jurisdição; competência. Prova. Prisão em flagrante. Prisão preventiva. Prisão temporária. Processos
dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Habeas corpus. Júri. Recursos no processo
Penal. Direito Penal e Direitos Humanos - Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade,
ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Erro de tipo e erro de proibição. Imputabilidade penal. Concurso de
pessoas. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra a administração pública e
contra a administração da justiça. Abuso de autoridade. Crimes previstos na Lei de Licitações. Direito
Processual Civil – Princípios constitucionais e gerais de processo civil. Normas de direito processual
civil: natureza jurídica, fontes, interpretação. Direito processual intertemporal. Jurisdição e Ação. Partes e
procuradores: legitimação para a causa e para o processo; deveres e substituição das partes e dos
procuradores. Litisconsórcio. Assistência. Intervenção de terceiros. Formas de intervenção. Juiz e
auxiliares da Justiça. Ministério Público. Pessoa jurídica de direito Público no processo civil.
Competência: competência em razão do valor e em razão da matéria; competência funcional;
competência territorial; modificações da competência e declaração de incompetência. Conflito de
competência. Competência internacional. Formação, suspensão e extinção do processo. Petição inicial:
requisitos do pedido e do indeferimento da petição inicial. Citação. Antecipação da Tutela. Tutela
inibitória. Julgamento conforme o estado do processo. Extinção do processo. Julgamento antecipado da
lide. Audiência de conciliação. Saneamento do processo. Ação declaratória incidental. Resposta do Réu:
contestação, reconvenção, exceções, impugnação ao valor da causa e ao benefício da gratuidade de
justiça. Revelia. Provas: depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova pericial e inspeção
judicial. Recursos: Apelação e Agravo de instrumento. Embargo de declaração. Embargos infringentes.
Embargos de divergência. Declaração de inconstitucionalidade. Correição parcial ou reclamação. Agravo
regimental. Recurso Ordinário para o STF e STJ, recurso especial e recurso extraordinário. Liquidação
de sentença. Título executivo judicial e extrajudicial. Execução: regras gerais e espécies. Embargos do
devedor. Embargos de terceiro. Lei de Execuções Fiscais e a execução de dívida ativa da Fazenda
Pública. Mandado de segurança. Ação popular. Habeas data. Mandado de injunção. Ação de
desapropriação (Dec. lei 3.365/41). Ação civil pública. Ação declaratória e declaratória incidental. Ação
monitória. Ação de usucapião. Ações possessórias. Ação de nunciação de obra nova. Ação
demarcatória. Ação de despejo, revisional de aluguel e ação renovatória. Ação de consignação em
pagamento. Ação rescisória. Formação, suspensão e extinção do processo. Procedimentos: ordinário,
sumário, especiais. Processo cautelar. Medidas cautelares nominadas e inominadas. Duplo grau de
jurisdição. Do Processo nos Tribunais. Incidente de uniformização de jurisprudência. Controle
concentrado e controle difuso de constitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade e ação
declaratória de constitucionalidade. Efeitos. Reclamação Constitucional. Homologação de sentença
estrangeira. Recursos: conceito, juízo de admissibilidade e de mérito, requisitos de admissibilidade e
efeitos. Direito Tributário - Conceito. Conteúdo. Natureza. Autonomia. Fontes. Relação com Direito
Financeiro. Poder de Tributar; Competência Tributária. Capacidade Tributária. Sistema Tributário
Nacional. Princípios constitucionais tributários. Competência tributária privativa, concorrente e residual.
Norma Tributária. Tributos: conceito; natureza jurídica. Classificação. Espécies. Do Sistema Tributário
Nacional: princípios; tributos e preço público. Legalidade, isonomia. Irretroatividade. Anualidade e
anterioridade. Proibição de uso de tributo, com efeito, de confisco. Diferenciação tributária. Capacidade
contributiva. Obrigação tributária: Espécies; Fato gerador; Sujeito ativo e passivo. Solidariedade.
Responsabilidade. Imunidade e Isenção tributárias. Impostos: União Federal. Estados-Membros.
Municípios e Territórios; princípios e normas constitucionais. Rendas compatíveis. Legislação tributária:
vigência no tempo e no espaço; Aplicação; hermenêutica tributária; Lei interpretativa; Interpretação e
integração de legislação tributária no Código Tributário Nacional. Domicílio tributário. Crédito tributário.
Natureza jurídica: características, função; efeitos; modalidades e alterabilidade. Suspensão: moratória.
Garantias e privilégios. Depósito do montante integral. Decadência e Prescrição do crédito tributário.
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Reclamações e recursos. Mandado de segurança. Extinção; pagamento; consignação em pagamento;
compensação. Transação. Remissão. Conversão do depósito em renda. Pagamento antecipado e
homologação do autolançamento. Decisão administrativa. Decisão judicial. Exclusão: isenção; anistia.
Preferência. Cobrança judicial. Concurso de credores. Falência. Concordata. Inventário do arrolamento.
Liquidação e sociedade. Execução fiscal: Lei nº. 6830/80 petição inicial e modalidades de citação.
Competência. Prescrição intercorrente. Recursos. Causas de alçada. Legitimidade passiva na execução
fiscal. Legitimidade ativa na execução fiscal. Modalidades de garantia na execução fiscal. Embargos, sua
natureza jurídica. Processo administrativo tributário. Dívida ativa tributária. Ação anulatória de débito
fiscal e ação declaratória. Medidas Cautelares. Impugnação e recursos. Exceção de pré-executividade.
Certidão negativa. Crédito tributário. Direito do Trabalho e Processual do Trabalho - Emenda
Constitucional 45/04 e a Nova Competência da Justiça do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia.
Direitos sociais na Constituição de 1988; Normas gerais de tutela do trabalho; Normas especiais da
tutela do trabalho; Contrato Individual de Trabalho; Relação de emprego: caracterização. Os sujeitos da
relação de emprego: empregado, empregador, trabalhadores avulsos, eventuais e temporários.
Sucessão de empregador. O contrato de trabalho: alocação de mão-de-obra e empreitada –
características e diferenciações. Terceirização: conceito, tendências e caracterização, subempreitada,
responsabilidade subsidiária e solidária. Terceirização Lícita e Ilícita. Responsabilidade. Art. 71 da Lei
Federal no 8.666/93. Cooperativas de mão-de-obra. Grupo Econômico. Duração do Trabalho. Férias
anuais. Adicionais compulsórios. Prescrição. Proteção ao trabalho da mulher e à maternidade. Salário e
remuneração. Gratificações. Férias. 13º salário. Aviso Prévio. Multa do art. 467 e 477/CLT. Normas
especiais de tutela do trabalho da mulher e do adolescente. O aprendiz. O estagiário. Indenização por
dano moral e material. Da suspensão, interrupção, alteração e rescisão do contrato de trabalho. Da
cessação do contrato. Contrato de trabalho nulo. Jornada de trabalho. Períodos de descanso. Trabalho
em horas extraordinárias, noturno, insalubre e perigoso. Aposentadoria, Força Maior. Factum principis.
Despedida Indireta. Falta grave. Justa causa. Pedido de demissão. Homologação. Quitação. Eficácia
Liberatória. A Fazenda Pública perante a Justiça do Trabalho. Prerrogativas Processuais. Do reexame
necessário. Isenção de Custas. O Poder Público como empregador. Despedida do empregado estável.
Inquérito para apuração de falta grave. Efeitos da despedida arbitrária: readmissão e reintegração.
Despedida Obstativa. FGTS. Seguro Desemprego. Desconsideração da Personalidade Jurídica.
Prescrição e Decadência. Representação Sindical. Acordo e Convenção Coletivos. Princípios e
singularidades do Direito Processual do Trabalho. Procedimento nos dissídios individuais. Recurso no
processo do trabalho. Processo de execução trabalhista. Processos disciplinares éticos e ordinários.
Legislação Específica: Lei nº 4.119 de 27.08.1962 (regulamenta a profissão de Psicólogo), Lei nº 5.766
de 20.12.1971(cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia) , Regimento Interno do
Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região , Código de Ética Profissional, Código de Processamento
Disciplinar, Resoluções CFP: nº 015/1996; nº 010/1997; nº 011/1997; nº 008/1998, nº 001/1999; nº
010/2000; nº 011/2000; nº 016/2000; nº 018/2002; nº 007/2003; nº 010/2005; nº 003/2007.
Constituição Federal 1988 (atualizada). Código Tributário Nacional. Código de Processo Civil. Código
Civil Brasileiro. Consolidação das Leis Trabalhistas. Legislação inerente à Psicologia.
Cargos: 200 - Assistente Administrativo I e 201 - Assistente Administrativo II, 202 - Auxiliar
Administrativo, 203 - Recepção (Recepcionista/Telefonista) e 204 - Técnico(a) em Arquivo.
Português - Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia
oficial. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e adjetivo: flexão de gênero, número e grau. Verbos:
regulares, irregulares e auxiliares. Concordância verbal e nominal. Emprego de pronomes. Crase.
Conhecimentos específicos 200 - Assistente Administrativo I - Redação oficial - elaboração de
cartas, certidões, requerimentos, atas, relatórios. Organização de arquivos de documentos, cartas,
ofícios, memorandos, entre outros utilizados na área de atuação; redação de correspondências e
elaboração de documentos; organização de processos. Cotação de preços, contas a pagar e a receber,
cobranças, cálculos de multas e juros e outros. Cálculo das deduções de impostos referentes PIS,
COFINS, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, ISS e INSS dos contratos de serviço. Registro e baixa patrimonial
de equipamentos e móveis. Emissão de relatórios financeiros de recebimento de anuidades e
renegociações. Emissão de cheques e boletos avulsos. Ética no exercício profissional. Noções de
Informática: Conceitos básicos de informática, os componentes funcionais de computadores (software),
periféricos e dispositivos de entrada, saída e armazenamento de dados. Conceitos e funções de
aplicativos de editores de texto, planilhas eletrônicas. Conceitos de organização e de gerenciamento de
arquivos e pastas eletrônicas. Conceitos básicos de segurança da informação, sistemas antivírus,
sistemas de backup. Internet: conceitos básicos e utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos
associados à Internet: navegação, correio eletrônico, busca e pesquisa. Ferramentas do Windows
Explorer; painel de controle; comandos básicos do Word, Excel.
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Conhecimentos Específicos 201 - Assistente Administrativo II - Conhecimentos básicos sobre a
origem e desenvolvimento da informática; Hardware; Instalação e manutenção de periféricos:
impressora, teclado e mouse; Sistemas operacionais; Redes locais; Instalação, organização e utilização
de programas aplicativos: Word, excell, power point, Access. Componentes de um computador
(hardware e software). Sistemas de entrada e saída. Sistemas de numeração e codificação. Princípios
de sistemas operacionais. Características dos principais processadores do mercado. Ambientes
Windows (NT, 2000 e XP) e Linux. Conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas.
Instalação e configuração de programas e periféricos em microcomputadores. Principais aplicativos
comerciais para: edição de textos, planilhas, apresentações e multimídia. Internet e Intranet. Utilização
de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a Internet/Intranet. Ferramentas e
aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca e pesquisa. Conceitos
de protocolos, World Wide Web, organização de informação para uso na Internet, transferência de
informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo, multimídia. Acesso à distância a computadores.
Conceitos de proteção e segurança. Antivírus. Procedimentos, aplicativos e dispositivos para
armazenamento de dados e para realização de cópia de segurança (backup). Conceitos de organização
e gerenciamento de arquivos e pastas. Redes de Comunicação. Tecnologias de redes locais e atualizar
nas máquinas as versões dos sistemas operacionais SISCONT, SISPAT e SISCAF.
Salvador, 06 de setembro de 2012.
Valter da Mata Filho
Conselheiro Presidente do CRP 03 BA
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