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Critérios para entrega de CIP – Carteira de Identidade Profissional
Prezada(o) Psicóloga(o)

Parabéns por mais esta conquista! Seja bem vindo ao Conselho Regional de Psicologia 3ª Região(BA).
Dentro em breve você estará inscrito neste Conselho de Psicologia e detentor de direitos e obrigações que
a profissão de psicólogo estabelece. Sua carteira profissional, documento obrigatório de comprovação legal
que o habilitará ao exercício da Psicologia, já está em fase de confecção.
Você deverá voltar à sede/subsede do Conselho/ ou local indicado pelo Representante do CRP03 na sua
região, munido do comprovante de pagamento do valor da anuidade integral ou 1ª parcela no dia
____/____ as _____/_____ h para a Solenidade de recebimento da sua Carteira de Inscrição Profissional.

A Solenidade de entrega da carteira é de suma importância visto que você será instruído(a) sobre as
leis e resoluções que regem a profissão, o funcionamento do Sistema Conselhos de Psicologia,
esclarecimento de dúvidas gerais quanto ao exercício da profissão de psicóloga/o e o que mais for
necessário conforme instituido pela Política de Orientação e Fiscalização do Sistema Conselhos de
Psicologia_ Resolução CFP 10/2017.
. Esta entrega é realizada em grupo, iniciando sempre no horário marcado por isso pedimos a fineza
de atenderem o dia e horário combinados.
Obs: ressaltamos que o recolhimento da anuidade é condição obrigatória para o exercício profissional,
desta forma a entrega da carteira ao psicólogo(a) só será feita com a apresentação do comprovante de
pagamento no formato impresso visto que não será aceita a apresentação de comprovante em formato
eletrônico através de smartfones ou qualquer outro aparelho.
Informamos que a entrega de CIP só será realizada para aquelas/es com dia e horário previamente
marcados para cada grupo, por isso solicitamos a fineza de trazer consigo esta carta para
apresentação.
A entrega de CIP é um momento do/a psicólogo/a, e também em função de limitação do espaço físico
fica vedada a participação de acompanhantes na sala reservada para Palestra da Solenidade, os quais
serão solicitados a aguardar na recepção.

Atenciosamente
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