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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

18 de abril: Seminário Regional de Educação no CRP-03. Compareça! 
O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) convida a todas (os) 
profissionais de Psicologia para o Seminário Regional do Ano Temático da Educação, 
oportunidade em que será encerrado e avaliado tal período no âmbito do CRP-03, além de 

serem eleitas(os) as(os) psicólogas(os) que representarão a Instituição no Seminário Nacional. 

Os psicólogos estão convidados a se engajarem com a defesa da política de Educação com 

qualidade que alcance a todos. Para isso, é necessário criar meios e realizar ações que 

revertam o quadro histórico de exclusão educacional, a que está sujeito boa parte da 

população brasileira. Participe do seminário e debata conosco o tema proposto no dia 18 de 
abril às 8h30min na sede do CRP-03, localizada na Rua Professor Aristides Novis, 27, 
Federação - Salvador -Ba. Sua participação é fundamental.Inscrições e informações 

gtpe@crp03.org.br ou 3332-6168. Entrada gratuita e vagas limitadas. 

Psicoterapia em debate. Participe!
veja abaixo o nosso convite virtual: 

CRP-03 e CRESS-Ba: em prol da implantação da NOB-RH-SUAS na Bahia!
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O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03) e o Conselho Regional de 
Serviço Social da 5ª Região (CRESS-BA), assumindo suas funções institucionais e políticas 

de regular as condições éticas e técnicas a que seus profissionais estão expostos, endereçou 
carta ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em nome das 

categorias profissionais inscritas nestas entidades de representação, solicitando que sejam 
adotadas providências no sentido de assegurar a implantação da Norma Operacional 
Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social (NOB- RH-SUAS) 
no Estado da Bahia. O documento apresenta um minucioso relato da situação do 

funcionamento dos Centros de Referência a Assistência Social (CRAS) e Centros Especializados 

de Referência a Assistência Social (CREAS) no Estado da Bahia e traz um quadro, construído 

coletivamente por profissionais que atuam nos CRAS e CREAS baianos, onde estão expostas as 

atividades por estes desenvolvidas, suas caracterizações e quais são os entraves que dificultam 

uma primordial prestação de serviços. A carta chama atenção para as necessidades sociais e 

profissionais além de sinalizar que o vem acarretando a interrupção da prestação de serviços à 

população é o atraso de pagamentos de salários aos profissionais dos CRAS de Salvador. Tal 
iniciativa comprova o engajamento e preocupação do CRP-03 em contribuir para o 
fortalecimento da Política de Assistência Social. 

Fique atenta(o) ao concurso para título de especialista! 

Os exames do IV Concurso para Concessão do Título de Especialista para as áreas de 
Psicologia Clínica, Social e Jurídica, que foram adiados, terão nova data estabelecida. 
A suspensão, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Instituto Quadrix, visa 

melhoramento e ajustes das questões ao conteúdo programático de seu Edital. Nova data 
para a aplicação das provas adiadas será divulgada. 

Ulapsi: compromisso com a sociedade

A Psicologia Latino-Americana com Compromisso Social para o Mundo é o tema do 3º

Congresso Latino-americano de Psicologia da União Latino-americana de Entidades da 

Psicologia (Ulapsi), a ser realizado na Universidade Autônoma Metropolitana, na Cidade do 

México, entre os dias 09 e 11 de setembro deste ano.  As inscrições para o evento, 
considerado uma das diretrizes para a elaboração de referências na Psicologia da América 

Latina, podem ser realizadas, com recebimento de descontos para estudantes e 
profissionais, até o dia 30 de junho. Inscrições de trabalhos - mesas redondas e 
pôsteres – terminam dia 31 de maio. Informações sobre cadastro, normas técnicas para 

elaboração e detalhes sobre a apresentação de trabalhos estão disponíveis no site: 

http://congresso.ulapsi.org/portugues/inscricoes/ 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

17/abril: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h. Maiores 

informações: compt@crp03.org.br 

17/abril: Aplicação da pesquisa em Educação Básica pelo CREPOP -03 das 
10:00h às 17:30 na Seção Sergipe – Aracaju. Maiores Informações: 

crepop03@crp03.org.br / (71) 3247-6717 ou 3332-6168
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17/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Organizacional, às 18h, na 

Seção Sergipe. Maiores informações: crpaju@crp03.org.br  / 

fer_nanda_nunes@hotmail.com 

18/abril: Seminário Regional de Educação / Encerramento do Ano Temático 
da Educação, na sede do CRP-03 às 8h30min.  Maiores informações: 

gtpe@crp03.org.br ou 3332-6168.

20/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Esporte, às 19:00h na 
Seção Sergipe. Maiores Informações: crpaju@crp03.org.br / 

wilsonbispo_psi@hotmail.com

22/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar às 19:30, no CRP-

03. Maiores informações: gtss@crp03.org.br

23/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Mídia, às 19:00h no CRP-

03. Maiores informações: gtpm@crp03.org.br 

23/abril: II Ciclo de palestras de Psicologia Hospitalar – “Avaliação 
psicológica para transplante” com Sheila Barbosa , às 19:00 na  Seção Sergipe. 

Maiores informações: (79) 3214-2988 / crpaju@crp03.org.br 

23/abril: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, das 20h30 às 
21h30, na Seção Sergipe. Maiores informações: 

crpaju@crp03.org.br /Thayoli1404@hotmail.com 

24/abril: Aplicação da pesquisa em Educação Básica pelo CREPOP -03 das 
09:00h às 17:00h na Sede do CRP– Salvador (Ba). Maiores Informações: 

crepop03@crp03.org.br / (71) 3247-6717 ou 3332-6168

24/abril: Abertura do Ano Temático da Psicoterapia no CRP-03 das 
18h30min às 21:00h. Maiores informações: gtpsicoterapia@crp03.org.br / (71) 

3247-6717 ou 3332-6168

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 
no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 

 
Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Fernanda Alamino DRT-BA 2373 

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  
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