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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

Resultados do concurso do CRP-03 já estão disponíveis

Na última terça-feira, 10 de fevereiro, foi divulgado o resultado da primeira etapa do 

Concurso do Conselho Regional de Psicologia (CRP) 03, que já pode ser acessado através 

do site www.concepcaoconcursos.com.br. Os selecionados devem ficar atentos aos prazos 

estabelecidos para a entrega da documentação solicitada na prova de títulos. 

Rotina do CRP-03 será alterada durante o carnaval

Em função do carnaval, maior festa popular brasileira, o Conselho Regional de Psicologia da 3ª

Região (CRP-03) terá seu expediente alterado. As atividades do Conselho serão 

interrompidas no dia 19 e retomadas no dia 26 de fevereiro, a fim de compensar o 

banco de horas dos funcionários. Nosso horário de funcionamento vai das 8:00 às 17:30 de 

segunda-feira à sexta-feira.  

Produções acadêmicas podem ser divulgadas no VI CONPSI 

As(os) profissionais interessadas(os) em divulgar suas pesquisas acadêmicas durante o VI 

Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI) têm até 28 de fevereiro para 

submeter seus trabalhos aos organizadores. O Congresso tem entre seus objetivos a discussão 

das relações entre as teorias, desenvolvidas e aprimoradas durante investigações, e a prática 

adotada pelos profissionais da área.  O evento acontecerá entre 06 e 09 de maio, em Belém 

(PA). Inscrições on-line e informações sobre pacotes de hospedagem no Estado que sediará o 

encontro estão disponíveis através do site www.conpsi6.ufba.br.  

Prêmio Profissional incentiva pesquisas na área da Psicologia Escolar

2009 marca o encerramento do Ano da Educação no Sistema Conselhos e para celebrá-lo o 

Conselho Federal de Psicologia (CFP) lança o Prêmio Profissional, com a proposta de incentivar 

experiências projetadas e desenvolvidas na área da Psicologia Educacional. As inscrições para o

prêmio “Experiências Profissionais na Construção de Processos Educativos na Escola”

já estão sendo recebidas pelo CFP, que considerará dois grupos de trabalho exclusivos: os de 

Trabalho Individual e os de Trabalho em Equipe, ambos na Categoria Profissional.  Para 

maiores informações e consulta ao regulamento, acesse: www.pol.org.br. 

29 de março: data de realização das provas para concessão do título de especialista
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Para assegurar o direito das(os) profissionais inscritas(os) no IV Concurso de Provas e Títulos 

para a Concessão do Título de Especialista, especificamente nas áreas de Psicologia Social, 

Jurídica e Clínica, o Conselho Federal de Psicologia (CFP), agendou nova data para realização 

das provas de retificação dos problemas, que ocorrerá em 29 de março de 2009. A medida foi 

tomada devido à suspeita de irregularidades na primeira aplicação das provas. As(os) inscritas

(os) nesses campos de atuação devem acompanhar a divulgação do novo local para realização 

das avaliações pelos sites do CRP-03 e da Quadrix. 

CFP garante contribuições da Psicologia para a Conferência Nacional de Comunicação

A I Conferência Nacional de Comunicação, anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva no início do mês, em Bélem (PA), terá como um de seus organizadores o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP). A escolha foi feita pela Comissão Nacional Pró-Conferência, que 

também selecionou entidades das áreas de comunicação e movimentos sociais para analisar o 

passado, discutir o presente e fazer projeções para o futuro da comunicação brasileira. Além de 

indicar propostas e políticas públicas, os debates também visam à reformulação do marco 

regulatório das comunicações no Brasil.  A realização da Conferência está pré-agendada para 

o início do mês de dezembro. As possíveis datas são 02 e 03 de 2009. Maiores 

informações através do link: http://www.fndc.org.br/internas.php?

p=noticias&cont_key=341888  

Evento de Psicologia debate os impactos da política e da economia nas sociedades 

latinas

Por acreditar que o conhecimento crítico da realidade política e econômica da América Latina é 

uma das condições para refletir e montar estratégias que garantam uma formação profissional 

comprometida com os projetos de direitos políticos e humanos dos povos dessa região, a 

Associação Latino-americana de Ensino e Investigação em Trabalho Social (ALAIETS) organiza 

o “XIX Seminário Latino-americano de Escolas de Trabalho Social”, que acontecerá 

em outubro de 2009 nas instalações da Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

em Guayaquil – Equador. A proposta do evento é avançar as análises político-acadêmicas 

sobre a realidade dos países latinos, sobretudo nos campos político e econômico e estabelecer 

ferramentas de articulação e interação para a formação profissional e da pesquisa entre os 

países do continente. As plenárias abordarão aspectos históricos e agregam questões atuais a 

respeito dos cidadãos e da sociedade, do exercício da profissão e dos movimentos sociais. 

Entre os temas estão: “Desafios para a formação profissional”; “A dimensão ético-política da 

prática profissional e a organização política do trabalho social”, “Políticas sociais e 

desenvolvimento no contexto neoliberal e os desafios para o trabalho social”, 

“Desenvolvimento epistemológico do Trabalho social”, “O trabalho social e as manifestações da 

questão da pobreza”, “Classes, gêneros, etnia e sociabilidade”, “Migração, deslocamento e 

multiculturalidade”, entre outros. Os interessados em enviar resultados de investigação ou 

apresentar experiências profissionais e métodos de intervenção tem de 01 à 30 de 

março para enviar os resumos, já os trabalhos completos podem ser enviados de 01 à 

30 de junho de 2009, ambos para xixslats@gmail.com. Informações como normas técnicas 

para diagramação dos trabalhos, inscrições e forma de pagamento, entre em contato com a 

comissão organizadora através do e-mail tsocial.guayaquil@gmail.com.  

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
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16/fev.: Reunião do Coletivo Baiano de Luta Antimanicomial, às 17:00h, na 

sede do Conselho. Informações: gtsm@cp03.org.br 

17/fev.: Reunião Grupo de Trabalho de Mídia e Psicologia (GTMP), da 

Comissão de Comunicação às 18:30h, na sede do CRP-03. Informações: 

gtmp@crp03.org.br 

17/fev.: Reunião Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia 

(GTRPG), da Comissão de Direitos Humanos, às 18:30h, na sede do CRP-03. 

Informações: gtrgp@crp03.org.br 

18/fev.: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana, às 19:00h,  nas 

instalações do Conselho. Informações: comht@crp03.org.br 

27/fev.: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, das 18:00h às 20:00h, 

na sede do CRP-03. Informações: compt@crp03.org.br 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

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

 

Expediente: 
Assessoria de Comunicação: Fernanda Alamino DRT-BA 2373 

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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