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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

Neste sábado, Gênero e Diversidade nas Relações de Trabalho no CRP
03.  Não perca! 
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Objetivando promover discussões sobre as conseqüências das temáticas gênero, ra
e orientação sexual nas relações e condições de trabalho das(os) psicólogas(os) e 
subsidiar o levantamento de propostas referente a este assunto para o VII Congresso 
Nacional de Psicologia (VII CNP,) que acontecerá em 2010, é que o CRP, atravé
sua Comissão de Psicologia e Trabalho, promove o   Seminário Gênero e Diversidade 
nas Relações de Trabalho da(o) Psicóloga(o). O evento acontecerá na manhã deste 
sábado, 26, e terá início às 8h. A sede do Conselho será o local do encontro. Todas 
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(os) profissionais e estudantes de psicologia estão convidadas(os). Para outras 
informações e inscrições: compt@crp03.org.br. 

Manhã de discussão sobre Justiça e Direitos Humanos no CRP
Participe! 
Psicologia em Interface com a Justiça e Direitos Humanos é o tema do seminário que 
acontece no próximo dia 03, das 08h30min às 12h, na sede do Conselho. Depoimento 
sem Dano e Sistema Prisional são assuntos a serem discutidos durante o encontro. 
Na oportunidade, haverá exibição de documentário, além da devolução da pesquisa 
realizada pelo Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP
com os psicólogos que atuam no Sistema Prisional do Estado da Bahia. Quem
organiza o evento é o Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica e o CREPOP do CRP
03. Para maiores informações: gtpjuri@crp03.org.br ou crepop03@crp03.org.br  

Atenção psicólogas(os)! ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA NA 3ª REGIÃ

Conselheira Presidente CRP-03 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (Bahia e Sergipe), no 
uso de suas atribuições legais, convoca as(os) Psicólogas(os) inscritas(os) neste 
Órgão de Classe a participar da Assembléia Geral Ordinária para, de acordo com a lei 
Federal 5.766 de 20.12.1971, Art. 24, alíneas c e d, apreciar e aprovar a Previs
Orçamentária, definir a anuidade de 2010 e o que ocorrer. Em Sergipe, a referida 
Assembléia realizar-se-á na sede do Conselho Regional de Psicologia, Seção Sergipe 
Praça da Bandeira, nº 465, Edf. Clinical Center. Aracaju-SE -, no próximo dia 16.10.09 
às 19 horas em primeira convocação e às 19h30min em segunda convocação.
Bahia, a referida Assembléia realizar-se-á na sede do Conselho Regional de 
Psicologia - Rua Aristides Novis, nº 27, Federação. Salvador-BA - no próximo dia 
21.10.09 às 19 horas em primeira convocação e às 19h30min em segunda 
convocação. 

Salvador, 21 de setembro de 2009. 
Marilda Castelar 

Abertas inscrições do Concurso para Concessão do Título de Especialista 
em Psicologia de Trânsito  
Estão abertas, até o dia 16 de outubro deste ano, as inscrições para o Concurso de 
Provas e Títulos para Concessão do Título de Especialista em Psicologia de Trânsito e 
seu registro. As provas serão realizadas, possivelmente, no dia 25 do referido mê
concurso é um meio para que as(os) profissionais que já atuam na área obtenham a
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qualificação, determinada pelas Resoluções nº267/08 e nº283/08 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran), que determinam que, a partir de 2013, ser
credenciadas(os) somente psicólogas(os) que possuam o Título reconhecido pelo 
CFP.Para acessar o edital, clique aqui. 

Marcha contra o abandono e as violências em internações psiquiátricas
Todas(os) estão convidadas(os) para, no dia 30 de setembro, se organizar e marchar 
em prol da cidadania, liberdade e inclusão social dos Usuários de Saúde Mental 
durante a  Marcha dos Usuários à Brasília – Por uma Reforma Psiquiá
Antimanicomial . Este é um meio para dar visibilidade e fortalecer a organiza
política dos usuários, de reivindicar a realização das Conferências Nacionais de Sa
Mental e a Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, por exemplo.  Organize sua 
caravana e colabore para que os verdadeiros protagonistas ecoem suas vozes de 
protesto na capital do país. Para acompanhar o andamento das mobilizaçõ
http://marchadosusuarios.blogspot.com/ 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

28/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de 
Substâncias Psicoativas às 18h30min no CRP-03. Mais informações: 
gtpuspa@crp03.org.br 

29/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e 
Psicologia às 18h30min, na sede do Conselho. Informações: 
gtrgp@crp03.org.br. 

30/setembro: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho, às 18h30min, 
na sede do CRP-03. Maiores informações: compt@crp03.org.br 

30/setembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito à
19h, no Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

01/outubro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e 
Cultura, às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou 
(79) 3214-2988. 

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

Assessoria de Comunicação: 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
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