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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

CRP-03 pressiona e EMBASA retifica edital do Concurso Público 

Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) acolheu o ofício enviado pelo 
Conselho Regional de Psicologia -3ª Região BA/SE, quanto ao pedido de inclusã
vaga para psicóloga (o) no Concurso Público que será realizado pela Empresa Baiana
de Águas e Saneamento S.A (EMBASA), no dia 07 de fevereiro de 2010. Em atençã
Recomendação n° 004 do MP, a EMBASA tornou pública em seu site, bem como no site do 
CESPE, as alterações referentes ao Edital n° 1- EMBASA, de 30 de outubro de 2009, retificado 
pelo Aviso de Retificação de 12 de novembro e pelo Edital n°2 – EMBASA, de 04 de dezembro 
de 2009. A(o) profissional de Psicologia concorrerá a 01 vaga para o cargo de Analista de 
Saneamento – Função: Analista de Recursos Humanos, que anteriormente estava destinada a
profissionais da área de Administração e Ciências Contábeis. O CRP-03, através do ofício n
441/09, sinalizou que, o (a) psicólogo (a) ainda estaria habilitado (a) para atuar no cargo de 
Analista de Saneamento – Função: Analista Social, mas a solicitação não foi acatada. Clique
aqui e leia o edital no site do CRP-03! 

Adiada reunião com psicólogas (os) do Extremo Sul 

Informamos que “Apresentação da Proposta Social do Pólo Extremo Sul na Área de 
Intervenção do Psicólogo em Situações de Crise e Urgência” - evento promovido pelo 
Pólo Extremo Sul, que estava programado para acontecer nesta sexta-feira (18) 
adiado.  O motivo foi a não disponibilidade dos profissionais da região em estarem presentes 
no encontro. Em breve a nova data da reunião será divulgada. Outras informações: (73) 3291 
– 5316 ou poloesul@crp03.org.br  

Última chamada: Consulta Pública sobre Medidas Sócio-Educativas em 
Unidades de Internação 

Neste domingo (20), será encerrada a Consulta Pública que tem como objetivo recolher 
as contribuições, críticas e sugestões das(os) profissionais que atuam em Medidas 
Sócio-Educativas em Unidades de Internação. As informações coletadas irão fazer 
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parte do "Documento de Referências  Técnicas para Atuação de psicólogas(os) em MEDIDAS 
SÓCIOEDUCATIVAS EM UNIDADES DE INTERNAÇÃO",  organizado pelo Centro de Refer
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP).Clique aqui e contribua com a produ
de referências técnicas para a profissão! 

Ato Médico 

Conheça a página do Ato Médico e descreva como o PL pode afetar sua prática profissional. 
Além de emitir sua opinião, você também pode ver os materiais audiovisuais, notícias, galeria 
de fotos e manifestações. Acesse e indique o site a um amigo! 

Publicações 
Já está disponível no site do Conselho Federal de Psicologia (CFP) a publicação dos debates e 
propostas realizados no Ano da Psicologia na Educação, realizado em 2008/2009, o 
Educação Inclusiva: Experiências Profissionais em Psicologia, fruto do Prêmio Educa
Inclusiva edição 2006/2007 instituído pelo CFP e Contribuições da Psicologia para a 1
Conferência Nacional de Comunicação, elaborado com o intuito de preparar os psicólogos para 
a construção da 1ª Confecom e de construir as propostas da Psicologia para debate durante a 
Conferência. Confira! 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

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

17 de dezembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar, às 19h,
na Seção Sergipe. Outras informações:  secaose@crp03.org.br / gtph@crp03.org.br
ou (79) 3214-2988. 

23 de dezembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, 
no Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

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 
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 
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