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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

CRP-03 tem expediente alterado na próxima segunda-feira (11 de
outubro) 
Informamos às (aos) profissionais de Psicologia que as atividades do Conselho serão 

interrompidas no dia 11 de outubro (segunda-feira) devido à compensação de horas

dos funcionários do CRP-03. Retornaremos com o expediente normal na próxima 

quarta-feira, 13 de outubro. 

I Seminário Nacional da Psicologia na Saúde Suplementar: Condições e 
Relações de Trabalho das(os)  Psicólogas(os) 
O Conselho Regional de Psicologia e o Sindicato dos (as) Psicólogos (as) do Estado da Bahia

realizarão I Seminário Nacional da Psicologia na Saúde Suplementar: Condições e Relações de 

Trabalho das(os)  Psicólogas(os), no dia 09 de outubro de 2010, às 8h30min, na Sede do 

Conselho (Rua Aristides Novis, nº 27, Federação. Salvador-BA). Participe e faça sua inscrição 

através do e-mail: eventos@crp03.org.br. 
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COMHT divulga resultado do I Desafio Intermodal de Salvador 

A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito do CRP-03 divulgou o resultado do I Desafio 

Intermodal de Salvador no site do Conselho: www.crp03.org.br. Clique aqui e confira. 

CFP assina manifesto em defesa da democracia e do controle público
sobre a mídia 
 

O Conselho Federal de Psicologia assinou o manifesto feito pelo Fórum Nacional pela

Democratização da Comunicação (FNDC) em defesa da democracia e do controle público sobre 

os meios de comunicação. Esse documento se deu por conta do comportamento da maioria dos 

grandes meios de comunicação social do país, principalmente nas últimas semanas, agendando 

temas com prioridade e interesse eleitoral. Para ver o manifesto na íntegra clique aqui.  

 

Manifesto pela redução da jornada de trabalho da (o) psicóloga (o) 

O Conselho Federal de Psicologia juntamente com a Federação Nacional dos Psicólogos 

(Fenapsi) realizou um manifesto para reduzir a jornada de trabalho das (os) psicólogas (os) 

para 30 horas semanais. Leia o documento aqui. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

18 de outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia, 

às 16h30min, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br.  

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 
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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  

Voltar
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