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Prefeitura  de Lauro de Freitas  reabre inscrições  para  concurso e aumenta
salário para profissionais de nível superior
 A Prefeitura do Município de Lauro de Freitas reabriu as inscrições para o concurso
público  com  vaga para  profissionais de  Psicologia  e  aumentou a  remuneração para
a(o)s candidata(o)s de nível superior. O salário para psicóloga(o) passou de pouco mais
de R$700 para R$ 1.480,57 + gratificação. Logo após o lançamento do 1º edital,  o
presidente do CRP-03, Valter da Mata, junto com um representante do Sindicato da(o)s
Psicóloga(o)s do Estado da Bahia esteve com a prefeita de Lauro de Freitas pedindo a
revisão do edital com melhorias no salário da(o)s psicóloga(o)s.

 

21 de setembro: dia nacional de luta da pessoa portadora de deficiência

Nesta semana, no dia 21 de setembro, comemoramos o “Dia Nacional de Luta

da Pessoa com Deficiência”. Instituído em 1982 pelas organizações que atuam

na área e sancionado em 2005 através de lei federal, este dia foi escolhido

pela proximidade com a primavera e o dia da árvore, em uma representação

do nascimento das reivindicações das pessoas com deficiência por cidadania.

Nesses  29  anos,  pessoas,  entidades,  associações,  empreenderam  lutas  e

conquistaram espaços sociais significativos, que se refletem na adoção no país

de políticas públicas voltadas ao atendimento das pessoas com deficiência. O

CRP –  03,  através do trabalho desenvolvido  nas Comissões e  Gt’s,  busca

ampliar  a  participação  da(o)s  profissionais  de  Psicologia  neste  processo,

criando  espaços  de  reflexão  e  discussão  acerca  da  inclusão  social,  e

engajando-se em ações que garantam uma participação plena de  todos e

todas em igualdade de condições.

 

A Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência

lançará amanhã(21/09) o Portal da Pessoa com Deficiência. Saiba mais aqui.

 

CRP-03 organiza evento “Vaga Verde”
O CRP-03, através da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, organizará o evento
“Vaga Verde” a fim de comemorar o Dia Mundial sem Carro, nesta quinta-feira (22 de
setembro), a partir das 8h, no estacionamento do Conselho. Vagas Verdes acontecem
em várias cidades do planeta promovidas por empresas privadas, órgãos públicos ou
de forma autônoma. A atividade tem como objetivo ocupar  vaga de automóvel com
pessoas e diversas formas de  entretenimento.  Na oportunidade,  a Comissão fará o
pré-lançamento  da  Campanha  de  Prevenção  à  Carrodependência.  Informações:
comht@crp03.org.br.

 

Conselho realiza Seminário de Psicologia do Trânsito
Dando continuidade aos encontros de discussão na área da Psicologia do Trânsito, o
CRP-03  convida  toda(o)s  a(o)s  psicóloga(o)  para  participar  do  Seminário  de
Psicologia do Trânsito,  no  dia  30 de  setembro  de  2011,  às 14h,  na  Sede  deste
CRP-03, e pensarmos junta(o)s em formas de solucionarmos as questões inerentes a
essa  área,  visando  um  atendimento  de  qualidade  à  população.  Informações:
cof@crp03.org.br ou (71) 3247-6716.

 

2ª Jornada de Psicologia do Esporte
O NUPE-BA (Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão), com apoio do CRP-03 e outras
instituições, realizará a 2ª Jornada de Psicologia do Esporte, com mesas redondas e
palestras. O evento acontecerá entre os dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2011,
no  Auditório  Astor  Pessoa-Módulo  4,  nível  5,  na  FTC  de  Salvador  –BA.  Mais
informações: www.wix.com/nupeba2011/ba ou (71) 8735-0379.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

21 setembro:  Reunião do Grupo

de Trabalho Combate à Homofobia,

às 18h, no CRP-03. Informações:

gtch@crp03.org.br.

21 setembro: Reunião do Grupo

de Psicologia e Educação, às 19h,

no CRP-03. Informações:

gtpe@crp03.org.br.

22 setembro:  Reunião do Grupo

de Trabalho Psicologia e Relações

Raciais,  às  19h,  no  CRP-03.

Informações: gtprr@crp03.org.br.

23  de  setembro:  Reunião  do

Grupo de Trabalho de Psicologia

Emergências e Desastres, às 16h,

CRP-03.

27  de  setembro:  Reunião  do

Grupo de Trabalho de Defesa dos

Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente,  às  19h,  no  CRP-03.

Informações:

gtddca@crp03.org.br.

 

 

Datas importantes

21 – Dia Internacional da Luta da Pessoa Portadora de Deficiência
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Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3360)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

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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