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CRP-03 tem página no Facebook e perfil no Twitter
Psicóloga(o),  acompanhe as notícias do CRP-03 pelas redes
sociais.  Você  pode  curtir  a  nossa  página  no  Facebook
(http://www.facebook.com/#!/pages/Conselho-Regional-
de-Psicologia-da-Bahia/225717000799495)  e  ser  nosso(a)
seguidor(a)  no  Twitter  através  do  link:  http://twitter.com
/#!/crp03ba.  Fique  por  dentro  do  que  acontece  no  seu
Conselho e na sua profissão.

 

CFP divulga  nota de  repúdio à  fala  do Presidente  do
Conselho Federal de Medicina
O Conselho  Federal  de  Psicologia  divulgou,  através  do  seu
site, uma nota de repúdio à fala do Presidente do Conselho
Federal de Medicina, publicada em matéria do jornal Estado
de  São  Paulo,  sobre  a  atuação  da(o)s  psicóloga(o)s  no
diagnóstico  da  depressão  e  no  tratamento  de  neuroses  e
esquizofrenia. Para ler a nota na íntegra clique aqui.

Veja também o novo manifesto do CFP contra a aprovação do
Projeto de Lei do Ato Médico.

 

Inscrições de trabalhos para 2ª Mostra seguem até 30/03
O prazo  de  inscrição  dos  trabalhos  para  2ª  Mostra  Nacional  de
Práticas em Psicologia termina no dia 30 de março de 2012. Para
realizar  a  inscrição,  a(o) profissional  ou estudante  de  Psicologia
deve acessar o sistema de inscrição no site do evento e fazer  o
registro  para  avaliação.  Veja  mais  informações  em:

http://mostra.cfp.org.br/.

 

 

 
Agenda
CRP 03

27  de  fevereiro:  Reunião  da

Comissão de Saúde, às 18h30min,

no CRP-03.

 

Datas importantes

24- Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site do CRP- www.crp03.org.br.

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

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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