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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

Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 promoverá evento 

A Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 promoverá o evento Psicologia: uma profissão 

na luta pela promoção e defesa dos direitos, no dia 20 de agosto de 2010, às 19h, no 
CRP-03. Informações: (71) 3332-6168 e inscrições: inscricoeseventos@crp03.org.br.  
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Assembléia Geral Ordinária 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região (Bahia e Sergipe), no uso de suas 
atribuições legais, convoca as (os) Psicólogas (os) inscritas (os) neste Órgão de Classe para a 

Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 21.08.10 às 9 horas em primeira convocação e às 
9:30 horas em segunda convocação, para, de acordo com a lei Federal 5.766 de 20.12.1971, 
Art. 24, alíneas c e d, apreciar e aprovar a Previsão Orçamentária, definir a anuidade de 2011 

e o que ocorrer. 
A referida Assembléia realizar-se-á na sede do Conselho Regional de Psicologia, na Rua 
Professor Aristides Novis, 27 - Federação, Salvador - Ba.  

Salvador, 15 de julho de 2010. 

Luciana França 

Conselheira Presidente CRP-03 

Dia Nacional da BVS-Psi no CRP-03 
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Dia 25 de agosto será comemorado o Dia Nacional da Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia 

(BVS-Psi). A bibliotecária do CRP-03 fará às 14h, no CRP-03, uma capacitação para a
realização de pesquisas nas principais bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS-Psi) 
nos Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), na BVS Ministério da Saúde e no site do 

Conselho Federal de Psicologia, além de informar sobre estratégias de busca. Para maiores
informações entre em contato: biblioteca@crp03.org.br. 

Eleições CRP-03 

A eleição para o XIII Plenário do Conselho Regional de Psicologia 3ª região BA/SE acontecerá 
no dia 27 de agosto, das 8h às 19h, no CRP-03 (Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação -
Salvador – Bahia). 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. São elas: chapa 11 “Ética na 
Pluralidade” (http://eticanapluralidade.blogspot.com/) e chapa 12 “Cuidar da 

Profissão” (http://cuidardaprofissaobahia.blogspot.com/). A chapa eleita para a direção da 
autarquia representará o CRP-03 durante três anos (2010 à 2013). Veja mais informações 

sobre as eleições aqui. 

CFP publica nota sobre realização de exame criminológico 

O Conselho Federal de Psicologia publicou uma nota sobre a Resolução que, ao regulamentar a 
atuação do psicólogo no sistema prisional, impede a realização do exame criminológico pela 
categoria. Leia o texto aqui.  

CREPOP inicia pesquisa sobre atuação de Psicólogos(as) em Políticas 
Públicas de Diversidade Sexual e Promoção da Cidadania LGBTT 
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, dá início ao ciclo de 

pesquisa sobre atuação profissional de psicólogas (os) em Políticas Públicas de diversidade 
sexual e promoção da cidadania LGBTT. O objetivo da primeira etapa da pesquisa é agrupar 
informações sobre a prática das (os) profissionais que atuam nesta área produzindo referências 

técnicas para orientar melhor a atuação das (dos) psicólogas (os) nessa política pública.    
Psicóloga (o), se você atua nesta política, cadastre-se e responda ao questionário online e 

participe da pesquisa!  
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Abertas as inscrições para Concurso de provas  e títulos de especialista  

O Conselho Federal de Psicologia realizará o V Concurso de provas e títulos de especialista 

no dia 5 de setembro de 2010, em treze cidades brasileiras, sendo elas: Belém (PA), 
Manaus (AM), Natal (RN), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba 

(PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória 
(ES). As provas acontecerão em dez especialidades regulamentadas pelo CFP. São elas:
Psicologia Clínica, Psicologia do Esporte, Psicologia do Trânsito, Psicologia Escolar/Educacional, 

Psicologia Jurídica, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Psicomotricidade, Psicopedagogia, 
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Psicologia Social, Neuropsicologia. As inscrições vão até o dia 27 de agosto deste ano e podem 
ser feitas através do site: http://www.quadrix.org.br. Para participar do concurso é necessário: 

ser psicóloga (o) com mais de dois anos de inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP), 
até a data da prova, estar em pleno gozo dos seus direitos e ter prática profissional na

especialidade requerida pelo tempo mínimo de dois anos. Clique aqui e acesse o edital do 
concurso.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

16 de agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia, às 
17h, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br.  

19 de agosto: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 19h, 
no CRP-03. Informações: gtprr@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

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 0
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