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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

GT de Gênero coordena debate após apresentação de peça de teatro. 

O Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 participará de um debate 
nesta quinta-feira, 27 de maio, às 20h, após a sessão da peça de teatro “Desafinado” que est
em cartaz no Ciranda Café, Cultura & Artesãs - Rua Fonte do Boi, Rio Vermelho. A peça aborda 
a desconstrução dos papéis de gênero dentro da relação de um casal. Até o final da temporada 
serão realizadas discussões sobre as questões abordadas no espetáculo, conduzidas por 
profissionais das áreas da Psicologia e/ou de gênero, indicadas (os) pelo Grupo de Trabalho. As 
(os) psicólogas (os) filiadas (os) ao CRP-03 e estudantes de Psicologia pagarão R$10. 

CREPOP pesquisa  atuação de Psicólogas (os) nos CRAS 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, realizará a pesquisa 
sobre Atuação de Psicólogas (os) nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). O 
primeiro momento da pesquisa é a participação através do questionário online no site: 
crepop.pol.org.br e a segunda fase consiste em um encontro entre as (os) profissionais que 
atuam diretamente nos CRAS. Em Salvador, o evento acontecerá no dia 28 de maio, das 9h
17h, na sede do CRP-03 - Rua Prof. Aristides Novis, n. 27, Federação. Já em Aracaju a 
pesquisa será no dia 29 de maio, das 9h às 17h, na Seção Sergipe - Edf. Clinical Center, sala 
02, térreo, Praça da Bandeira. Mais informações e inscrições através do e-
crepop03@crp03.org.br. 
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Conheça a proposta dos Psicólogos sem Fronteiras da Bahia 

Nesta sexta-feira, 28 de maio, às 18h30min, acontecerá uma reunião do grupo Psicólogos 
Sem Fronteiras da Bahia para apresentar princípios e propostas de atuação. O grupo é 
organização humanitária, articulada coletivamente com a seguinte missão: construir redes 
colaborativas e cooperativas, locais, nacionais e internacionais que visem acolher e enfrentar o 
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sofrimento humano tornando públicas as situações enfrentadas pelas populações atendidas.
Contribuindo assim, para o desenvolvimento de uma cultura participativa, emancipatória e que 
reúna forças na construção de um debate que implique a sociedade civil e o Estado na garantia 
de direitos da pessoa humana. Para saber mais acesse: 
http://psicologossemfronteirasbahia.org. Venha conhecer e participar desse Movimento
Social! 

Conselho abre vaga para Assessor de Pesquisa 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª região BA/ SE seleciona psicóloga (o) com mestrado 
concluído, experiência com Pesquisa, coordenação, execução de projetos e dedicação 20 horas 
semanais para atuar em Sergipe. Salário a combinar. Favor mencionar o último salário ou o 
atual. Enviar currículo detalhado até o dia 1º de junho de 2010 para: selecao@crp03.org.br

CRP-03 incentiva a participação no Congresso Ciência e Profissão 

O CRP-03 informa às (aos) psicólogas (os) regularmente inscritas (os) no Conselho e 
estudantes residentes na Bahia e Sergipe, com trabalhos aprovados no III Congresso Brasileiro 
Psicologia: Ciência e Profissão, marcado entre os dias 3 e 7 de setembro de 2010, em S
Paulo-SP, que o Conselho está analisando a possibilidade de apoio na locomoção das (os) 
participantes do evento. As (os) interessadas (os) podem encaminhar o resumo com a
aprovação do trabalho para o e-mail trabalhosaprovados@crp03.org.br até o dia 1º de junho 
de 2010. 

Seminário Nacional Psicologia e Diversidade Sexual 

O Conselho Federal de Psicologia promoverá entre os dias 17 e 20 de junho, o Semin
Nacional Psicologia e Diversidade Sexual: Desafios para uma sociedade de direitos 

em Brasília-DF. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site do evento: 
http://diversidade.pol.org.br/. Inscreva-se e participe! 

Seminário discute atuação das (os) psicólogas (os) no Suas 
Nos dias 21, 22 e 23 de junho acontecerá o Seminário Nacional “A atuação das (os) 
psicólogas (os) no Sistema Único de Assistência Social” com transmissão online atravé
página: http://psisuas.pol.org.br. O objetivo do encontro é construir, e discutir referê
para a atuação das (os) profissionais nos  Serviços de Proteção Social do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), possibilitando uma reflexão entre os agentes institucionais e as
contribuições das (os) psicólogas (os) no âmbito do SUAS. Para outras  informações clique 
aqui. 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

8 de junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia às 
18h, no CRP-03. Informações: gtrgp@crp03.org.br.

9 de junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações Raciais às 18h30min, no 
CRP-03. Informações: gtprr@crp03.org.br.
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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 

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: 3833

© Copyright 2006 INSIX Soluçõ

Todos os direitos

Página 5 de 5NEWSIX 2005

27/7/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=...


