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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

Debate entre chapas que concorrem ao XIII Plenário do CRP-03 será dia
11/08 

As chapas candidatas ao XIII Plenário do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE irão 
participar de um debate no dia 11 de agosto de 2010, às 18h30min, no auditório do CRP-03.
Participe e conheça as idéias das (os) profissionais que representarão o Conselho durante o 

triênio de (2010-2013). Lembrando que o CRP-03 fica na Rua Professor Aristides Novis, 27, 
Federação - Salvador – Bahia. 

CRP-03 visita subsede Extremo Sul 

Dando continuidade ao Projeto de Visita às subsedes, o CRP-03 realizará visita à subsede 
Extremo Sul, entre os dias 11 e 13 de agosto de 2010.  

Durante esses dias, serão realizados encontros com a categoria de psicólogas (os), com a 
participação das Conselheiras da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito (COMHT) e da 

Comissão de Direitos Humanos, da Psicóloga Fiscal da Comissão de Orientação e Fiscalização 
(COF) e da Bibliotecária deste CRP. Na oportunidade, será divulgada a Biblioteca Virtual em 

Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e demais bibliotecas da Rede BVS. 

Agende-se e participe conosco deste momento de atualização profissional. 

Evento: Encontro do CRP-03 com as (os) psicólogas(os) da subsede Extremo Sul 

Data: 11 de agosto de 2010  

Horário: 18h30min 
Local: Clínica do Motorista (Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 2415, Bela Vista, Teixeira de 

Freitas-Ba). 

Data: 13 de agosto de 2010  
Horário: 19h 

Local: Colégio Cleriston Andrade (Av. Paulino Mendes Lima, nº 674, Centro, Eunápolis-Ba). 

Informações: poloesul@crp03.org.br / (73)3291-5316.  

Encontro dos Psicólogos Sem Fronteiras no CRP-03 

No dia 13 de agosto, às 19h, no CRP-03, haverá uma reunião do grupo de Psicólogos Sem 
Fronteiras da Bahia que apresentará seus princípios e propostas de atuação. Psicólogos sem

Fronteiras é uma organização humanitária, articulada coletivamente, e que tem por missão 
construir redes colaborativas e cooperativas, locais, nacionais e internacionais, que visem 
acolher e enfrentar o sofrimento humano tornando públicas as situações enfrentadas pelas 
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populações atendidas.  Contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura participativa, 
emancipatória que reúna forças na construção de um debate que implique a sociedade civil e o 

Estado na garantia de direitos da pessoa humana. Para saber mais acesse: 
http://psicologossemfronteirasbahia.org e http://twitter.com/psisemfront_ba. 

Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 promoverá evento 

A Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 promoverá o evento Psicologia e Direitos 
Humanos, no dia 20 de agosto de 2010, às 19h, no CRP-03. Aguarde mais informações. 

Assembléia Geral Ordinária 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região (Bahia e Sergipe), no uso de suas

atribuições legais, convoca as (os) Psicólogas (os) inscritas (os) neste Órgão de Classe para a
Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 21.08.10 às 9 horas em primeira convocação e às
9:30 horas em segunda convocação, para, de acordo com a lei Federal 5.766 de 20.12.1971, 

Art. 24, alíneas c e d, apreciar e aprovar a Previsão Orçamentária, definir a anuidade de 2011 
e o que ocorrer. 

A referida Assembléia realizar-se-á na sede do Conselho Regional de Psicologia, na Rua
Professor Aristides Novis, 27 - Federação, Salvador - Ba.  

Salvador, 15 de julho de 2010. 

Luciana França 
Conselheira Presidente CRP-03 

CREPOP inicia pesquisa sobre atuação de Psicólogos(as) em Políticas
Públicas de Diversidade Sexual e Promoção da Cidadania LGBTT 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, dá início ao ciclo de
pesquisa sobre atuação profissional de psicólogas (os) em Políticas Públicas de diversidade 

sexual e promoção da cidadania LGBTT. O objetivo da primeira etapa da pesquisa é agrupar 
informações sobre a prática das (os) profissionais que atuam nesta área produzindo referências 
técnicas para orientar melhor a atuação das (dos) psicólogas (os) nessa política pública.    

Psicóloga (o), se você atua nesta política, cadastre-se e responda ao questionário online e 
participe da pesquisa! 

Abertas as inscrições para Concurso de provas  e títulos de especialista  

O Conselho Federal de Psicologia realizará o V Concurso de provas e títulos de especialista 
no dia 5 de setembro de 2010, em treze cidades brasileiras, sendo elas: Belém (PA), 
Manaus (AM), Natal (RN), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba 

(PR), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória 
(ES). As provas acontecerão em dez especialidades regulamentadas pelo CFP. São elas:

Psicologia Clínica, Psicologia do Esporte, Psicologia do Trânsito, Psicologia Escolar/Educacional, 
Psicologia Jurídica, Psicologia Organizacional e do Trabalho, Psicomotricidade, Psicopedagogia, 
Psicologia Social, Neuropsicologia. As inscrições vão até o dia 27 de agosto deste ano e podem 

ser feitas através do site: http://www.quadrix.org.br. Para participar do concurso é necessário: 
ser psicóloga (o) com mais de dois anos de inscrição no Conselho Regional de Psicologia (CRP), 
até a data da prova, estar em pleno gozo dos seus direitos e ter prática profissional na

especialidade requerida pelo tempo mínimo de dois anos. Clique aqui e acesse o edital do 
concurso.  
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Agenda do CRP-03. Participe!  
 

09 de agosto: Reunião do Coletivo da Luta Antimanicomial, às 18h30min no CRP-
03.  

11 de agosto: Debate das Chapas, às 18h30min, no CRP-03. 

12 de agosto: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia Jurídica, às 18h30, no CRP-
03. Informações: gtpjuri@crp03.org.br.  

12 de agosto: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia e Relações Raciais, às 19h, 

no CRP-03. Informações: gtprr@crp03.org.br.  

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 

Page 3 of 4NEWSIX 2005

2/9/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=1...



 
 

  
 
 

 

Expediente: 

Assessoria de Comunicação 

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos  

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: 0
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