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Caravana CRP03: garanta sua vaga no nosso ônibus
Informamos  que  o  prazo  para  envio  de  documentos  para
participar da Caravana do CRP-03 foi prorrogado até às 12h,
do dia 14 de setembro de 2012, sexta-feira. Além disso, também
poderão  participar  a(o)s  profissionais  que  estão  inscrita(o)s  no
evento  mesmo  sem  a  inscrição  de  trabalhos.  Lembrando  que  a
Caravana  vai  passar  nas  seguintes  cidades:  Feira  de  Santana,
Milagres, Jequié, Vitória da Conquista,  Itabuna, Eunapólis e Teixeira

de Freitas. Veja mais informações e os critérios de participação aqui.

 

GTPES realiza evento "Conversando com Especialistas"
O Grupo de Trabalho de Psicologia do Esporte do CRP-03 (GTPES) promoverá o encontro
"Conversando com Especialistas",  que terá o tema Psicologia do  Esporte no  Brasil:
Avanços e Desafios, com a palestrante Luciana Ferreira Angelo, psicóloga da PUC-SP e
Coordenadora do Curso de Especialização em Psicologia do Esporte do Instituto Sedes
Sapientiae (SP). O evento é gratuito e está marcado para o dia 17 de setembro, segunda-
feira, das 18h às 21h, no CRP-03. Participe! Informações: gtpes@crp03.org.br.

 

Reuniões ampliadas do GT de Gênero têm datas alteradas
Atenção: reuniões ampliadas do Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia do
CRP-03 (GTRGP) serão realizadas em novas datas.

Veja abaixo a agenda dos encontros atualizada:

18/09 - estilo de vida dos/as solteiros/as
10/10  -  debate  acerca  da participação  das  mulheres  em  situações  de  emergências  e
desastres
06/11 - saúde mental e gênero
06/12 - a discussão de gênero em instrumentos de medidas em Psicologia

* As reuniões acontecerão sempre às 18h, no CRP-03.

 

GTPE  promove  Minicurso  “Orientação  à  Queixa  Escolar:  da
Clínica à Escola”
O Grupo de  Trabalho de  Psicologia  e Educação do CRP-03  (GTPE),
juntamente  com  o  Fórum  sobre  Medicalização  da  Educação  e  da
Sociedade - Seção Bahia, promoverá o Minicurso “Orientação à Queixa
Escolar: da Clínica à Escola”, ministrado pela psicóloga e MS. Beatriz
de Paula Souza. O evento será no dia 29 de setembro, no Auditório da
Politécnica da UFBA, das 8h às 12h. Saiba mais informações aqui.

 

CRP-03 realiza concurso público
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03), visando a transparência das suas
ações, realizará concurso público para preenchimento de Quadro de Pessoal  com vagas
para nível  Fundamental,  Médio e  Superior.  A(o)s  interessada(o)s  em  participar  devem
acessar o edital  através do link:  http://www.concepcaoconcursos.com.br/. As inscrições
vão até 30 de setembro de 2012.

 

 Conselho convoca Assembleia Geral Ordinária

O Presidente  do  Conselho  Regional  de  Psicologia  3ª Região -  Bahia,  no  uso  de  suas

atribuições legais, convoca as (os) Psicólogas (os) inscritos neste Órgão de Classe para a

Assembleia  Geral  Ordinária,  no  próximo  dia  22.10.12  às  18h:30min  em  primeira

convocação e às 19h 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 2013 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, 21 de setembro de 2012

                                                     Valter da Mata Filho

Conselheiro Presidente CRP-03

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

18 de setembro: Reunião da
Comissão de Mobilidade Humana
e Trânsito, às 19h, no CRP-03.
Informações:
comht@crp03.org.br.
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Outras notícias

Assembleia Geral de Fundação da Associação Brasileira da Psicologia em Emergências e Desastres acontecerá em

setembro

No dia 21 de setembro, durante a 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, ocorrerá a Assembleia Geral de Fundação da

Associação Brasileira da Psicologia em Emergências e Desastres (ABRAPED). O encontro será a partir das 13h e terá como pauta

assuntos como: deliberação sobre a constituição da Associação, leitura e deliberação sobre o Estatuto Social, deliberação sobre o

local da sede da associação, deliberação sobre a eleição dos membros da Diretoria Executiva e outras discussões.  Leia mais

aqui. 

Movimentos sociais participam da 2ª Mostra

Segunda edição do Prêmio Paulo Freire enfatiza o bem comum.

Datas importantes

17 - Dia da Compreensão Mundial

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP- www.crp03.org.br.

 

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

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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