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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

Conselho terá expediente alterado no dia 1° de abril 

  

As atividades do Conselho serão interrompidas no dia 1° de abril devido 

compensação de horas dos funcionários do CRP-03. Retornaremos com o expediente 

normal na próxima segunda-feira, 5 de abril. Relembramos que, nosso horário de

funcionamento vai das 8h às 17h30min de segunda-feira à sexta-feira. 

CREPOP inicia pesquisa sobre atuação profissional das (os) psicólogas 
(os) nos Serviços Hospitalares do SUS 
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O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03 (CREPOP

inicia pesquisa sobre Atuação Profissional de Psicólogas (os) nos Serviços Hospitalares do SUS 

e conta com a sua participação. A pesquisa é desenvolvida nacionalmente e tem como objetivo

sistematizar o conhecimento referente às práticas da Psicologia aplicadas aos servi

hospitalares do SUS e difundir este conhecimento em formato de referencia técnica para a 
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atuação profissional. A primeira fase da pesquisa é a participação através do questionário

line e o segundo momento é um encontro entre os profissionais que atuam diretamente nos 

serviços desta política, no dia 17 de abril, das 9 às 17hs, na sede do CRP 03 - Rua Prof. 

Aristides Novis, n. 27, Federação. Inscrições através do e-mail: crepop03@crp03.org.br.  
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Inscrições abertas para o Prêmio Silvia Lane 

Estão abertas até 15 de maio de 2010, as inscrições para a 4ª edição do Prêmio Silvia Lane 

que visa reconhecer os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e os Relatórios Finais de 

Estágio (RE), que integram a produção dos concluintes de cursos de graduação em Psicologia. 

Os trabalhos e relatórios que forem para a fase final serão cadastrados e disponibilizados para

acesso na Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi). Inscrições e informações atrav

do site: http://www.abepsi.org.br/premio/.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

07 de abril: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19h, no 

CRP-03. Informações: cmht@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 

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: 65229
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