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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

Justiça e Direitos Humanos em debate no CRP03 
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Neste sábado (03), a partir das 08h30min, acontecerá no auditório do CRP03 
“Psicologia em Interface com a Justiça e Direitos Humanos”, seminário organizado 
pelo Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica e o Centro de Referência em Psicologia 
e Políticas Públicas (CREPOP-03). Depoimento sem Dano e Sistema Prisional s
assuntos em pauta. Na ocasião será exibido um curta metragem e efetuada a 
devolução da pesquisa realizada pelo CREPOP do CRP-03 com os psicólogos que 
atuam no Sistema Prisional do Estado da Bahia.. Vale ressaltar que este é um dos
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eventos preparatórios para o VII Congresso Nacional de Psicologia (VII CNP). Para 
maiores informações: gtpjuri@crp03.org.br ou crepop03@crp03.org.br 

Participe das Assembléias Pré-Orçamentária na 3ª Região 

Dando continuidade a Política de Interiorização, o CRP-03 realizará, ainda neste ano, 
reuniões pré-orçamentárias nos Pólos, Seção Sergipe e Sede do Conselho. O objetivo 
é a participação de todas(os) as(os) psicólogas(os) na discussão e aprovação do 
planejamento das ações e na aprovação da anuidade para 2010. Na ocasião tamb
serão indicadas(os) representantes e suplentes para alguns Pólos e cidades e 
lançado o VII CNP. Confira as datas das reuniões, que acontecerão no mês de 
outubro, em sua região/cidade: 

Polo Santa Cruz – dia 03 (sábado), 09h, no térreo do Pavilhão do Curso de Direito da 
UESC; 
Polo Oeste (Barreiras) – dia 06 (terça-feira), às 19h, no Auditório da Unisang –
Clériston Andrade, 120, Centro - Barreiras; 
Santo Antonio de Jesus – dia 07 (quarta-feira), às 17, na UFRB; 
Polo Recôncavo (Feira de Santana) – dia 14 (quarta-feira), às 19h (oportunamente 
divulgaremos o local);  
Seção Sergipe – dia 16 (sexta-feira), às 19h, na Praça da Bandeira, 465, Edf. Clinical 
Center – Sala 02, Centro; 
Polo São Francisco (Juazeiro) – dia 17 (sábado), às 09h; (oportunamente 
divulgaremos o local);  
Polo Extremo Sul – dia 17 (sábado), 09h; (oportunamente divulgaremos o local); 
Sede em Salvador – dia 21 (quarta-feira), às 19, Rua Prof. Aristides Novis, 27 
Federação. 

Em caso de dúvidas ou para maiores informações, clique aqui e entre em contato 
através dos e-mails ou telefones disponíveis. 

Engaje-se nos eventos preparatórios para o VII CNP no seu Conselho 

Psicologia e compromisso com a promoção de direitos: um projeto ético-político para 
a profissão é o tema da sétima edição do Congresso Nacional de Psicologia 
CNP).   Promovido pelo Sistema Conselhos, o evento, que ocorre a cada três anos, 
acontecerá entre os dias 03 e 06 de junho de 2010 em Brasília. Durante o per
que antecede o CNP, o CRP03 promoverá vários eventos, que indicarão propostas 
para o Congresso e você, psicóloga(o) é nossa(o) convidada(o).  Através de nossas 
discussões, alguns representantes, ficarão incumbidos de levar o posicionamento do 
seu Conselho Regional à capital federal. Esteja atenta(o) a data de nosso próximo 
compromisso e participe! 
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Atenção psicólogas(os) que atuam em RH 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) informa que, se há algum
(a) psicóloga(o) ou pessoa jurídica autuada(o) pelo Conselho Regional de
Administração (CRA) em função das atividades desenvolvidas na área de Recursos 
Humanos (RH), entre em contato com o CRP-03  para informar sobre o andamento da 
questão e receber as devidas orientações. Outras informaçõ
compt@crp03.org.br / cof@crp03.org.br ou (71) 3247-6716 ramal 204.   

Para efeito de conhecimento: decisão de processo de ética 

Processo: 01/2006- Denunciante: Lucene Ramos Santos- Denunciado: Antônio Jos
Souza Baracho. Por ordem da Comissão de Ética do CRP 03 BA/SE, fica ciente, o 
Psicólogo, Antônio José Souza Baracho, CRP 03/0414, da decisão do processo 
ético Nº 01/2006 da penalidade de suspensão do exercício profissional de Psicologia
por infrações ao Código de Ética do Psicólogo, imputados pela Comissão de 
Orientação e Fiscalização aos Princípios Fundamentais, IV e V, art. 1º, "a" e "b"; art. 
2º, "a"e "g" do Código de Ética, no prazo de 30 (trinta) dias, ad referendum do 
Conselho Federal, com fulcro no art. 69, alínea "d" do Código de Processamento 
Disciplinar.  

Salvador, 29 de setembro de 2009 

MARIA CÉLIA VAZ DE QUEIROZ – Presidente da Comissão de Ética – CRP 03  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

01 e 08/outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informaçã
e Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou 
(79) 3214-2988. 

09 e 14/outubro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, à
18h30min, na sede do CRP-03. Maiores informações: compt@crp03.org.br 

13/outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e 
Psicologia às 18h30min, na sede do Conselho. 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: 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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