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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

Seminário Nacional Psicologia e Diversidade Sexual nesta quinta (17)

Está marcado entre os dias 17 e 19 de junho, o Seminário Nacional Psicologia e 
Diversidade Sexual: Desafios para uma sociedade de direitos na cidade de Brasília
Saiba mais aqui. 

Seminário que discute atuação dos psicólogos no SUAS terá transmiss
online 
O Seminário Nacional “A atuação dos psicólogos no Sistema Único de Assistência Social” 
agendado para os dias 21,22 e 23 de junho deste ano. O objetivo do encontro é construir, 
e discutir referências para a atuação das (os) profissionais nos  Serviços de Proteção Social do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), possibilitando uma reflexão entre os agentes 
institucionais e as contribuições das (os) psicólogas (os) no âmbito do SUAS. O Seminário ser
transmitido pela internet através da página http://psisuas.pol.org.br. 
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CRP-03 terá rotina alterada em função do São João 

Em função do São João, o Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) terá 
expediente alterado. As atividades do Conselho serão interrompidas às 17h30 do dia 
22, terça-feira, e retomadas no dia 28 de junho, segunda-feira. Lembrando que nosso 
horário de funcionamento vai das 8h às 17h30min de segunda-feira à sexta-feira. 

Eleições CRP-03 

Durante o VII Congresso Regional da Psicologia, realizado entre os dias 30 de abril e 02 de 
maio, foram apresentadas as duas chapas que irão concorrer às eleições do Conselho. S
elas: chapa 11 “Ética na Pluralidade” (http://eticanapluralidade.blogspot.com/) e chapa 12
“Cuidar da Profissão” (http://cuidardaprofissaobahia.blogspot.com/). As eleições ser
realizadas no dia 27 de agosto de 2010 e a chapa eleita para a direção da autarquia
representará o CRP-03 durante três anos (2010 à 2013). Veja o edital de registro das chapas e 
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todas as Portarias da Comissão Eleitoral do CRP-03 aqui.  

Aguarde outras informações no site do CRP-03: www.crp03.org.br.  

Fique por dentro do que aconteceu no VII CNP 

Entre no site http://cnp.pol.org.br/ e confira o que aconteceu durante o VII Congresso Nacional 
da Psicologia.  
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Expediente: 
Assessoria de Comunicação 

Jornalista responsável: Gabriela Bastos 

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  
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