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CRP – 03 realiza palestra sobre o Livro Vermelho de Jung 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE promoverá uma palestra sobre o Livro Vermelho de Carl 
Gustav Jung no dia 10 de novembro de 2010, às 18h30min, na Sede do Conselho. Informações: (71) 3332-
6168 e inscrições: eventos@crp03.org.br. Outras informações aqui. 

Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP-03 discute resolução que regulamenta a atuação 
da (o) psicóloga (o) no sistema prisional 

No dia 11/11, o Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica do CRP -03 realizará uma reunião ampliada, às 
18h30min, na sede do Conselho com o intuito de discutir a resolução CFP nº 009/2010 que regulamenta a 
atuação da (o) psicóloga (o) no sistema prisional e reunir propostas a serem levadas ao Fórum Nacional 
Desafios para a Resolução sobre Atuação do Psicólogo no Sistema Prisional. A discussão terá a participação da 
psicóloga Adriana Eiko. Informações: gtpjuri@crp03.org.  
 
CFP realiza Fórum Nacional Desafios para a Resolução sobre a Atuação da Psicóloga (o) no Sistema 
Prisional 
 
Devido a suspensão da resolução CFP nº 009/2010 que regulamenta a atuação da (o) psicóloga (o) no sistema 
prisional o Conselho Federal de Psicologia realizará nos dias 19 e 20 de novembro, em São Paulo, o Fórum 
Nacional Desafios para a Resolução sobre a Atuação da Psicóloga (o) no Sistema Prisional com o 
objetivo de se trabalhar em uma nova proposta mantendo os pressupostos e acolhendo o entendimento de 
diversos setores da Psicologia Brasileira relacionados a este campo. O evento será realizado no teatro Gazeta, 
na Avenida Paulista, 900, Térreo – São Paulo. Mais informações: http://sistemaprisional.pol.org.br/ , tel: (11) 
3253-4102.   

CRP-03 promove discussão sobre Políticas Públicas do Esporte 

O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE convida psicólogas (os) e outras (os) profissionais que 
atuam nas Políticas Públicas do Esporte, para discussão sobre o tema. O encontro será no dia 12 de 
novembro de 2010, das 9h às 12h, na Sede do Conselho (Rua Aristides Novis 27, Federação, Salvador-Ba). 
As inscrições são gratuitas e serão fornecidos Certificados de Participação. Para saber outras informações e 
esclarecimentos: Telefone: (71) 3247-6716 / (77) 3422-5820, e-mail do CREPOP 03: crepop03@crp03.org.br e 
Blog: http://observatorio03.wordpress.com. 
Em 31 de agosto deste ano, o Conselho Nacional de Assistência Social, CNAS, iniciou um processo de discussão 
para definição de quem são os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS e desde então 
realiza encontros regionais para discussão de diversos temas incluindo a proposta inicial de conteúdo da 
resolução sobre esta definição. O encontro da Região Nordeste será nos dias 18 e 19 de novembro, em 
Fortaleza-CE. O objetivo dos encontros regionais é o Encontro Nacional que acontecerá em Belo Horizonte – 
MG, nos dias 16 e 17 de dezembro onde o Conselho Federal de Psicologia terá 27 vagas. Veja mais informações 
aqui. 

Vitória da Psicologia na definição de normas para avaliação psicológica em concursos públicos 

O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com a Polícia Federal e psicólogas (os) da Universidade de 
Brasília (UnB), abriu questionamento acerca do artigo  que tratava sobre exames psicotécnicos  do Decreto n° 
6.944, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre normas gerais relativas a concursos públicos. Depois de 
algumas reuniões de membros da Comissão consultiva de avaliação psicológica e do CFP com a Casa Civil da 
Presidência da República o artigo foi reformulado através do Decreto n° 7.308, de 22 de setembro de 2010, 
que trata da realização de avaliação psicológica em concurso público, ampliando a abordagem sobre o tema. 
Saiba mais. 

Encontro dos Psicólogos Sem Fronteiras no CRP-03 

No dia 13 de agosto, às 19h, no CRP-03, haverá uma reunião do grupo de Psicólogos Sem Fronteiras da 
Bahia que apresentará seus princípios e propostas de atuação. Psicólogos sem Fronteiras é uma organização 
humanitária, articulada coletivamente, e que tem por missão construir redes colaborativas e cooperativas, 



 

locais, nacionais e internacionais, que visem acolher e enfrentar o sofrimento humano tornando públicas as 
situações enfrentadas pelas populações atendidas.  Contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 
participativa, emancipatória que reúna forças na construção de um debate que implique a sociedade civil e o 
Estado na garantia de direitos da pessoa humana. Para saber mais acesse: 
http://psicologossemfronteirasbahia.org e http://twitter.com/psisemfront_ba. 

Agenda do CRP-03. Participe! 

11 de novembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica, às 18h30min, no CRP-03. 
Informações: gtpjuri@crp03.org.br.  
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