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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

Reunião de Psicólogas (os) da Subsede Extremo Sul 

A Subsede Extremo Sul conta com a participação das (os) profissionais da região na Reuni

de Psicólogas (os) da Subsede Extremo Sul que será realizada no dia 5 de fevereiro, 

às 19h30min, na Câmara de Diretores Lojistas de Teixeira de Freitas - Praça Castro 

Alves, 272, Centro - Teixeira de Freitas (BA). A palestra “Família e as novas configura

familiares” será ministrada pela psicóloga Eleandra Puttim, mestre em Administra

Comunicação Social e Educação. Além disso, haverá um momento reservado para 

apresentações de teses para o VII CNP, avaliação das atividades da Subsede Extremo Sul no 

ano de 2009 e propostas para o período de 2010. Para saber mais ligue: (73) 3291 – 5316 ou

mande um e-mail para: poloesul@crp03.org.br. 

Seção Sergipe convida 

A Seção Sergipe preparou uma série de eventos preparatórios para o VII Congresso Nacional 

da Psicologia. Clique aqui e fique por dentro de toda a programação. 
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Psicóloga (o), conheça o ambiente virtual do VII CNP no site do CRP-03 

O CRP-03 disponibilizou em seu site um ambiente virtual voltado para VII Congresso Nacional 

da Psicologia. Lá você pode ter acesso às informações sobre o Congresso, preencher formul

para o envio de teses e também participar do Fórum de Debates sobre os três eixos 

norteadores: Eixo 1 - Aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos; Eixo 2 - Constru

de referências e estratégias de qualificação para o exercício profissional e Eixo 3 - Diálogo com 

a sociedade e com o Estado. Acesse e confira!    

Manifestação contra o Ato Médico na Mudança do Garcia 

No dia 15 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, será realizada uma manifestação contra o 

Projeto de Lei do Ato Médico no Bloco Mudança do Garcia às 12h. Para fazer o pedido da 

camisa do manifesto basta enviar um e-mail para inscricaoeventos@crp03.org.br.  

Estratégias de Qualificação para a atuação da (o) psicóloga(o) é pauta 
no CRP-03 
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“Estratégias de Qualificação para o Exercício Profissional da (o) Psicóloga (o)” 

tema de mais um evento preparatório para o VII CNP promovido pelo CRP-03 e 

acontecerá no dia 25 de fevereiro, às 18h30, no auditório do Conselho. Para 

informações e inscrições: recepcao@crp03.org.br / inscricaoeventos@crp03.org.br. 
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CRP-03 abre vaga para Assessor de Pesquisa 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª região BA/ SE seleciona psicóloga (o) com mestrado 

concluído, experiência com Pesquisa, coordenação, execução de projetos e dedicação 40 horas 

semanais. Salário a combinar. Favor mencionar o último salário ou o atual. Enviar curr

detalhado para selecao@crp03.org.br.  

Documento-base é aprovado pela Comissão Organizadora da Conae 

A Comissão Organizadora da Conae, Conferência Nacional de Educação, aprovou no dia 27 de 

janeiro, o documento-base que servirá de orientação para os debates do evento que 

acontecerá de 28 de março a 1º de abril, em Brasília. Neste documento estão as propostas de 

todos os segmentos sociais reunidas nas conferências municipais, regionais e estaduais

realizadas no ano passado. O Conselho Federal de Psicologia participa como observador das 

reuniões da comissão organizadora da Conae e está preparando um documento para auxiliar a

participação das (os) psicólogas (os) na Conferência. O texto terá o resumo dos debates e

encaminhamentos do Ano da Psicologia na Educação realizado em 2008.  

CREPOP inicia pesquisa sobre atuação profissional das (os) psicólogas
(os) nos Serviços Hospitalares do SUS 

O CFP, através do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), 

iniciou no dia 2 de fevereiro, a pesquisa sobre a prática das (os) psicólogas (os) que atuam nos 

Serviços Hospitalares do SUS. Para participar da pesquisa clique aqui. Envie um e-mail para 

crepop03@crp03.org.br e veja como participar das reuniões desta pesquisa.  
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação 

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 

End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  

Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  

Voltar

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 23918
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