As eleições para o Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03), assim como para
todo o Sistema Conselhos foram realizadas em agosto de 2016, e elegeram as gestões que
conduzirão as ações e políticas pertinentes a profissão nos próximos três anos para os
Conselhos Regionais e para o Conselho Federal de Psicologia (CFP).
RESULTADO ELEIÇÕES
A Chapa 12 – Psicologias em Movimento foi eleita pela categoria para assumir a gestão do
Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03), no período de 2016 até 2019. No total
foram 3035 pela internet e 191 por correspondência.
Confira o resultado abaixo:
Internet

3035

Correspondência

191

Total

3226

CRP-03
Chapa 11

1479

Chapa 12

1509

Nulos

150

Brancos

88

Já para o Conselho Federal de Psicologia (CFP), a Chapa 23 – “Cuidar da Profissão:
avançar a Psicologia com ética e cidadania venceu as Eleições com 32.003 votos. O total
de psicólogas/os votantes na modalidade online foi de 91.497, enquanto o número de
profissionais que registraram voto por correspondência foi de 8.416, um total de 99.913 em
todo o país.
JUSTIFICATIVA
Psicólogas/os que não votaram podem justificar ausência através do site das Eleições
Já está disponível no site das Eleições o link para as/os psicólogas/os justificarem a
ausência na votação do Sistema Conselhos. Estão dispensados de apresentar justificativa,
as/os profissionais que em seu cadastro tiverem a informação que possuem 70 anos ou
mais de idade.
Acesse aqui e justifique seu voto: https://www.eleicoespsicologia.org.br//#/region
As Eleições para o Sistema Conselhos de Psicologia aconteceu de 24 a 27 de agosto. A
Chapa 12 – Psicologias em Movimento foi eleita com 1509 votos para estar à frente do
Conselho Regional de Psicologia da Bahia (CRP-03), no período de 2016 até 2019.
As/os psicólogas/os que votaram poderem gerar o comprovante de votação nesse mesmo
link.
Quem pode votar?
Para estar apta/o a votar, a/o psicóloga/o deve estar quite com anuidade do Conselho do
ano de 2015. Em caso de débito, a/o profissional tem até o dia 27 de agosto de 2016 para
procurar o CRP-03 e regularizar a sua situação. Além disso, os dados cadastrais devem
estar atualizados para que aquelas/es que votarão por correspondência recebam a
carta-voto no seu endereço correto e as/os psicólogas/os que votarão pela internet

precisarão emitir uma senha, via site das eleições, que permite a participação no processo
eleitoral.
O prazo para recadastramento foi encerrado no dia 8 de agosto de 2016.
O voto é obrigatório, pessoal e intransferível, sujeito a multa por abstenção.
Como posso votar?
Internet
A votação é através da internet, das 8h, do dia 24 de agosto, às 17h do dia 27 de agosto.
Também será possível votar nos postos de votação disponibilizados pelo CRP-03, no dia 27
de agosto, das 8h às 17h.
Correspondência
Para as/os psicólogas/os que residem a mais 50 km de distância dos postos de votação,
será enviado o voto por correspondência. O CRP-03 encaminhará uma carta-voto contendo
documentação e instrução, juntamente informações para votação via internet. Cabe a/o
psicóloga/o a escolha da modalidade de votação (correspondência ou internet).
Em caso de duplicidade de votação, o voto por correspondência será descartado pela
Comissão Regional Eleitoral, conforme previsto do art.34 do Regimento Eleitoral.
A carta-voto será encaminhada para o endereço das/os profissionais cadastradas/os no
sistema do CRP 03. A partir do recebimento, a/o profissional pode votar e postar de volta
para o Conselho Regional de Psicologia 3ª região de forma gratuita. Assim como pode
entregar pessoalmente na sede, Salvador.
Serão computados os votos que chegarem à Mesa Eleitoral Especial, na sede do CRP 03,
até às 17h, do dia 27 de Agosto de 2016.
*Atenção ao tempo de entrega dos Correios da sua cidade.
Postos de votação
Nos postos, a votação será realizada no dia 27 de agosto de 2016, das 8h às 17h. Para
votar é necessário apresentar documento oficial com foto.
As eleições se darão nas seguintes zonas eleitorais:
●
●
●

Sede do Conselho Regional de Psicologia 3ª região - Salvador
Subsede Sertão/Recôncavo – Feira de Santana
Subsede Sudoeste – Vitória da Conquista

E os postos de votação serão instalados nos seguintes endereços:
Posto de votação - Salvador: Rua Prof. Aristides Novis, 27, Federação, Salvador- BA CEP:
40.210-630 Tel: (71) 3247-6716 (71) 3332-6168
Posto de votação - Feira de Santana: Avenida Senhor dos Passos, 920, Térreo, Sala 08
Centro, Feira de Santana- BA CEP: 44.002-024 Tel: (75) 3021-1003
Posto de votação - Vitória da Conquista: Praça Presidente Tancredo Neves, 86, Edifício
Conquista Center, 5º andar, sala 502 Centro, Vitória da Conquista- BA CEP: 45.000-902
Tel: (77) 3422-5820
As/os profissionais domiciliadas/os nas cidades listadas deverão votar via web por
equipamento particular ou presencialmente, no terminal de votação via web do respectivo
posto de votação:
Sede: Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Arembepe, Camaçari, Itaparica e Candeias.

Subsede Sertão/Recôncavo: Feira de Santana, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira,
Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Santa Bárbara, Santo Estevão e São Gonçalo
dos Campos.
Subsede Sudoeste: Vitória da Conquista, Barra do Choça e Planalto.
*Com o objetivo de assegurar o sigilo do voto, é proibido ao eleitor, na cabine de votação, o
uso de celular (inclusive para tirar “selfie” do momento do voto). Também são vedadas
máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer
instrumento que possa comprometer esse sigilo.
Site das eleições
O Sistema Conselhos disponibilizou um site exclusivo para as eleições. Através dele as/os
psicólogas/os podem ter acesso as notícias, calendário, documentos, esclarecer dúvidas e
a composição das chapas que concorrem à gestão do CRP 03 bem como ao CFP.
Site das eleições: https://www.eleicoespsicologia.org.br/#/region
Chapas
As chapas que concorreram às Eleições do CRP-03 são:
Chapa 11 – Vamos juntas/os, Vem Cuidar!
Conheça mais sobre a chapa aqui.
Chapa 12 – Psicologias em Movimento
Conheça mais sobre a chapa aqui.
------Conheça também as chapas que concorreram ao Conselho Federal de Psicologia
Chapa 21 Renovação da Psicologia
Chapa 22 Fortalecer a profissão
Chapa 23 Cuidar da profissão: avançar a Psicologia com ética e cidadania
Chapa 24 Psicólogos em ação
Debate
As chapas que concorrem participaram de um debate no dia 12 de agosto de 2016. A
atividade poder ser assistida no canal do CRP-03, no Youtube.
Comissão Eleitoral
A Comissão Regional Eleitoral – CRP-03 é composta pelas/os psicólogas/os abaixo
relacionadas/os, sob a presidência da primeira titular.
Todas/os são responsáveis pelas providências necessárias ao pleito eleitoral do triênio
2016-2019.
Titulares:
Katia Milena Oliveira Brito CRP03/12575 – Presidente.
Deivid Cassiano dos Santos CRP03/8992 – Membro da Comissão.
Alexandre Santos Pereira CRP03/12798 – Membro da Comissão.
Suplentes:
Flávia Brandão Bomfim CRP03/IP12576.
Siomara Souza Santos CRP03/IP12578.
Natália de Sena Santos CRP/IP12658.
Contato com a Comissão: crebahia@crp03.org.br
Suporte telefônico
Foi disponibilizado um suporte telefônico gratuito para atendimento de dúvidas sobre as
Eleições 2016 do Sistema Conselhos de Psicologia. Caso tenha alguma pergunta, entre em

contato, através no número 0800 6420110. O suporte é gratuito e está habilitado para
receber ligações de telefones fixos, no período de segunda à sexta, das 09h até 18h. Além
de saber mais sobre o processo eleitoral, você também pode atualizar o seu cadastro junto
ao Conselho Federal de Psicologia pelo mesmo número.
Documentos
Clique aqui ter acesso ao Regimento Eleitoral
Edital de convocação das psicólogas para a composição das Subcomissões eleitorais do
Conselho Regional de Psicologia 3ª região.
Edital de convocação para composição da mesa de apuração dos votos por
correspondência das Eleições 2016, do Conselho Regional de Psicologia 3ª região.
Portarias
Portaria Nº. 02/2016 - Dispõe sobre atuação dos fiscais das Chapas no Processo Eleitoral
do Sistema Conselhos.
Portaria Nº. 03/2016 - Portaria de normatização dos processos eleitorais: boca de urna e
fiscais de chapa na cidade de Salvador.

