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CRP-03 disponibiliza ônibus para 2ª Mostra
O CRP-03 disponibilizará um ônibus para levar psicóloga(o)s e estudantes de
Psicologia  com  trabalhos  inscritos  e  aprovados  na  2ª  Mostra  Nacional de
Práticas em Psicologia para o evento que acontecerá em São Paulo-SP, entre os
dias  20  e  22  de  setembro  de  2012.  O  ônibus  tem  modelo  Duplo  Deck
Leito/Turismo e sairá de Salvador com destino à capital paulista no dia 18 de
setembro  com retorno  no  dia  22  de setembro. Corra e  garanta sua vaga!
Atenção:  prorrogado o envio de  documentos  até  o  dia  10/09/2012,
segunda-feira, às 17h.

Veja mais informações e os critérios de participação aqui.

 

GTRGP organiza reuniões ampliadas
O Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia do CRP-03 (GTRGP) organizará reuniões ampliadas
onde serão discutidos diversos temas a partir de palestras interativas. O próximo encontro terá o tema:
“Estilo  de vida da(o)s solteira(o)s” e está agendado  para o  dia 27 de setembro, às 18h. Veja aqui a
agenda das reuniões.

 

CRP-03 realiza concurso público
O Conselho  Regional de  Psicologia  da  Bahia  (CRP-03), no  uso  de  suas
atribuições e com fundamento na Constituição Federal, realizará concurso
público  para preenchimento  de Quadro  de Pessoal com vagas para  nível
Fundamental, Médio e Superior. A(o)s interessada(o)s em participar devem
acessar o edital através do link:  http://www.concepcaoconcursos.com.br/.

 

GTPE promove Minicurso “Orientação à Queixa Escolar: da Clínica à Escola”
O Grupo  de Trabalho  de Psicologia e Educação  do  CRP-03 (GTPE), juntamente
com o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade - Seção Bahia,
promoverá  o  Minicurso  “Orientação  à  Queixa  Escolar:  da  Clínica  à  Escola”,
ministrado pela psicóloga e MS. Beatriz de Paula Souza. O evento será no dia 29
de setembro, no  Auditório  da Politécnica da UFBA, das 8h às 12h. Saiba mais
informações aqui.

 

2ª Mostra: programação já está disponível
A programação da 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia já está disponível
no site. Acesse o link: http://mostra.cfp.org.br/programacao-mostra/ e confira a
grade em primeira mão!

 

Parceria com a TAM oferece passagens promocionais para os  dias  da 2ª
Mostra
Você, que está inscrita(o) na 2ª Mostra Nacional de Práticas em Psicologia e ainda
não programou sua viagem para São Paulo, prepare-se, temos mais uma novidade!
É possível conseguir tarifas promocionais na compra de passagens aéreas da TAM - 
a Companhia Aérea Oficial da Mostra -   em viagens de qualquer parte do Brasil para
a  capital paulista,   entre  os  dias  17  e  25  de  setembro.  Basta  entrar no  site
www.tam.com.br  e preencher o código promocional 370455. (texto CFP)

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

11 de setembro: Reunião da
Comissão de Mobilidade Humana
e Trânsito, às 19h, no CRP-03.
Informações:
comht@crp03.org.br.

 

12  de  setembro:  Reunião  do
Grupo de Trabalho de Psicologia
das Emergências e Desastres, às
18h,  no  CRP-03.  Informações:
gtped@crp03.org.br.

 

 

Outras notícias

Denúncia não confirmada de massacre de índios Yanomami na Venezuela preocupa CFP.

Lei n° 5766/71 - Presidenta Dilma encaminha ao Congresso Nacional alteração na Lei 5766/71.

Datas importantes

07 -  Independência do Brasil

08 -  Dia Internacional da Alfabetização
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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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