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Comunicado da Comissão Regional Eleitoral 

Prezado Psicólogo (a), 
 
Visando facilitar o processo das eleições, previsto no Regimento Eleitoral, aprovado 
através da Resolução do CFP nº 002/2000, consolidada pela Resolução CFP nº 003/2008, 
solicitamos que: 
 

1) Confira sua situação financeira junto à tesouraria do CRP03 e caso haja pendência 
a regularize antes do dia das eleições. Justificamos esse pedido, devido ao fato da 
existência de pagamentos não identificados pelo Banco do Brasil o que poderá ser 
solucionado com a apresentação dos comprovantes de pagamento. 

 
Caso resolva efetuar pagamento de anuidade no dia das eleições, esclarecemos que a 
quitação efetuada através de cheque fica condicionada à compensação bancária, e o 
CRP03 não recebe pagamento em cartão de crédito nem através de débito em conta, pois 
não possui convênio com essas instituições.  
 

Salvador, 20 de junho de 2010. 
 

Irimária Mota Peneluc 
Presidente da Comissão Regional Eleitoral CRP03 

Assembléia Geral Ordinária 

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia 3ª Região (Bahia e Sergipe), no uso de 
suas atribuições legais, convoca os Psicólogos inscritos 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 

Conselho terá expediente alterado no dia 23 de julho 

As atividades do Conselho serão interrompidas no dia 23 de julho, sexta-feira, o dia todo, 
devido ao treinamento das (os) funcionárias (os) e o gerenciamento das informações 
contábeis, fiscais, e tributárias desta autarquia (Sispat - Sistema de Patrimônio). 
Retornaremos com o expediente normal no próximo dia 26 de julho, segunda-feira. 
Lembrando que nosso horário de funcionamento vai das 8h às 17h30min, de segunda-
feira à sexta-feira. 

Subsede Sudoeste promove "Psicólogos no CRAS: afirmando práticas, 
conquistando referências" 

A Comissão de Interiorização do CRP-03 e a Subsede Sudoeste realizarão o evento 
“Psicólogos no CRAS: afirmando práticas, conquistando referências” no dia 24 de julho de 
2010, às 14h30min, na Casa do Médico – Rua Siqueira Campos, 646, Recreio, Vitória da 
Conquista-BA. 



 
Para ter outras informações ligue: (77) 3422-5820 ou envie um e-mail para: 
cominterior@crp03.org.br/ polosudoeste@crp03.org.br.  
Debata conosco os temas propostos, sua participação é fundamental! 

CRP-03 visita Subsedes 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região BA/SE, através da Comissão de 
Orientação e Fiscalização (COF) e da representante da Biblioteca do CRP-03, seguirá com 
o projeto de visita às Subsedes iniciado em maio deste ano. Confira a agenda abaixo: 
 

Subsede Período Cidade(s) 

Recôncavo 27 à 29 de julho de 2010 Feira de Santana 
Extremo Sul 11 à 13 de agosto de 2010 Teixeira de Freitas 



 

Sudoeste 13 à 16 de setembro de 2010 Vitória da Conquista 
 
Serão realizadas reuniões com a categoria de psicólogas (os) e palestras interativas com 
as (os) estudantes de Psicologia das Faculdades da região. Também será divulgada a 
Biblioteca Virtual em Saúde e Psicologia (Estação BVS-Psi) e demais bibliotecas da Rede 
BVS.  
Entre em contato com a (o) representante da sua subsede e inscreva-se para participar 
deste momento de atualização profissional!  
 
Subsede Recôncavo: poloreconcavo@crp03.org.br | Subsede Extremo Sul: 
poloesul@crp03.org.br | Subsede Sudoeste: polosudoeste@crp03.org.br. 

Pesquisa Nacional sobre o Título de Especialista 

Desde o ano de 2000, o Conselho Federal de Psicologia vem concedendo às (aos) 
psicólogas (os) o Título de Especialista certificando a especialização da (o) profissional em 
11 especialidades. A fim de avaliar o reconhecimento o Título de Especialista, para a 
categoria e para os cursos de especialização em Psicologia, o CFP realiza a Pesquisa 
Nacional sobre o Título de Especialista em Psicologia. Para participar, responda o 
questionário e  contribua para o aperfeiçoamento deste processo. 

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 on-line e participe da pesquisa! 

Agenda do CRP-03. Participe! 

19 de julho: Reunião do Coletivo da Luta Antimanicomial, às 19h, no CRP-03. 
 
22 de julho: 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  
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