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Horário de funcionamento do Conselho é alterado durante o Carnaval
O Conselho Regional de Psicologia da Bahia informa que em função do Carnaval, o CRP-03
terá seu expediente alterado. As atividades do Conselho serão interrompidas no dia 27 de
fevereiro (quinta-feira), às 17h e retomadas em 06 de março, a fim de compensar o banco
de horas da(o)s funcionária(o)s. Lembrando que nosso horário de funcionamento é das 9h
às 17h30min. *As Subsedes também entrarão em recesso neste mesmo período. 

 

GT de Políticas Públicas de Assistência Social organiza reunião em 08/03

O Grupo de Trabalho Políticas Públicas de Assistência Social realizará uma reunião no dia

08 de março, às 10h, no escritório da Subsede Sudoeste - Avenida Otávio Santos, n° 207,

sala 207, Centro, Vitória da Conquista-BA. A pauta do encontro será:

- Discussão dos planos de carreiras: Lauro de Freitas e Vitória da Conquista 
-Iniciar a construção do plano de carreira de Vitória da Conquista a ser proposto pelo
FORTSUAS.
- O que ocorrer

 
Participem!

 

“Suicídio e os Desafios para a Psicologia” está disponível para download
Está disponível para download a publicação “Suicídio e os Desafios para a Psicologia”, no
site do Conselho Federal de Psicologia. O documento foi produzido a partir da transcrição
dos debates online “Suicídio: uma questão de saúde pública” e “Suicídio: o luto dos
sobreviventes”, ambos realizados pelo CFP. Clique aqui e baixe o arquivo. 

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

 

 

Outras notícias

 

CFP articula e PL da Psicopedagogia permanece no Senado.

Senadores rejeitam redução da maioridade penal.

Diretoria do novo plenário recebe plano de cargos e salários do CFP.

 

Laicidade - GT retomará as atividades e sugerirá alteração de nota técnica.

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

 

 

Sair

Copyright INSIX 2011 - Todos os direitos

http://newsix.insix.com.br/admin/Principal.aspx
http://newsix.insix.com.br/admin/NLTCadastroContatos.aspx
http://newsix.insix.com.br/admin/NLTNewsletterAniversario.aspx
http://newsix.insix.com.br/admin/NLTRelatorios.aspx
http://newsix.insix.com.br/admin/ACSUsuario.aspx
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2092&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2093&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2094&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2095&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2096&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
http://newsix.insix.com.br/NLTClick.aspx?cnr=2097&ch=40BD001563085FC35165329EA1FF5C5ECBDBBEEF&cd=
javascript:void(0)
http://newsix.insix.com.br/admin/Default.aspx
http://www.insix.com.br/

