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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

Divulgada resolução que cria o CRP Sergipe 

  

O Conselho Federal de Psicologia publicou em seu site www.pol.org.br, a resolução que cria o 
Conselho Regional de Psicologia da 19ª Região, o CRP Sergipe, fixa novas jurisdições e d
outras providências. O projeto de desmembramento foi aprovado durante a Assembléia das 
Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia, APAF, realizada 
nos dias 15 e 16 de maio de 2010, em Brasília-DF.  
A necessidade da formação do Conselho Regional de Psicologia do Estado de Sergipe deu
partir do número significativo de inscrições do estado no CRP-03; pouco mais de 1200 
profissionais registradas (os), podendo aumentar para 1500 até o final do ano de 2010 por 
conta da ampliação de vagas no curso de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe e a 
formação de novas turmas em outras Faculdades do estado. A criação do CRP-19 permitir
melhores condições de funcionamento da instituição, autonomia administrativa, financeira,
política e representativa. Além disso, viabilizará a realização de eventos técnico-científicos e a
interiorização das ações de orientação e fiscalização, contribuindo para o fortalecimento
categoria e valorização da profissão em Sergipe.  
A aprovação do projeto é uma conquista da categoria, resultado do empenho do CRP-03 em 
conjunto com os membros do Comitê Gestor da Seção Sergipe que reuniu esforços, para 
atender melhor à demanda das (os) profissionais da região, ampliar a mobilização das (os) 
psicólogas (os) nas ações da instituição e promover uma aproximação da categoria com a 
entidade. É o Conselho de Psicologia mais perto de você! 

Veja outras resoluções publicadas no site do CFP: 

Resolução nº 010/2010 - Institui a regulamentação da Escuta Psicológica 
de Crianças e Adolescentes envolvidos em situação de violência, na Rede de 
Proteção. 

Resolução nº 009/2010 - Regulamenta a atuação do psicólogo no sistema 
prisional. 

Resolução nº 008/2010 - Dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito 
e assistente técnico no Poder Judiciário. 
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Reunião dos Psicólogos sem Fronteiras da Bahia nesta sexta-feira (09
julho) 

Venha conhecer e participar desse Movimento Social!

Nesta sexta-feira, 09 de julho, às 19h, na Universidade Jorge Amado - UNIJORGE
(informações sobre a sala na coordenação do curso de Psicologia), o grupo de Psicólogos Sem
Fronteiras da Bahia apresentará seus princípios e propostas de atuação.  
Psicólogos sem Fronteiras é uma organização humanitária, articulada coletivamente, e que tem 
por missão construir redes colaborativas e cooperativas, locais, nacionais e internacionais,
que visem acolher e enfrentar o sofrimento humano tornando públicas as situa
enfrentadas pelas populações atendidas.  Contribuindo para o desenvolvimento de uma cultura 
participativa, emancipatória que reúna forças na construção de um debate que implique a
sociedade civil e o Estado na garantia de direitos da pessoa humana. 
Para saber mais acesse: http://psicologossemfronteirasbahia.org e 
http://twitter.com/psisemfront_ba.  

Conselho abre vaga para Assessor de Pesquisa  

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª região BA/ SE seleciona psicóloga (o) com experi
em Pesquisa, coordenação, execução de projetos e dedicação de 20 horas semanais para atuar 
em Sergipe. Salário a combinar. Favor mencionar o último salário ou o atual. Enviar curr
detalhado até o dia 12 de julho de 2010 para: selecao@crp03.org.br . 

Psicóloga (o), agora você pode fazer seu plano de saúde via convênio de 
CRP-03 
O Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA/SE, preocupando-se com o bem estar das (os)
psicólogas (os) inscritas (os) nesta autarquia, terá possibilidade de realizar seu Plano Seguro 
Saúde SulAmérica CRP-03. Além de possuir um preço inferior e carências reduzidas tomando 
como comparação outros produtos de planos individuais, o plano contém atendimento 
personalizado e tem a possibilidade de incluir Assistência 24h no Brasil e no exterior. Para mais 
informações ligue: (71) 9115-6817.  

CREPOP inicia pesquisa sobre atuação de Psicólogos(as) em Políticas 
Públicas de 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 referê
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 online e 
participe da pesquisa! 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

13 de julho: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 18h, no 
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CRP-03. Informações: comht@crp03.org.br.  

15 de julho: Reunião do Grupo de Trabalho Psicologia Jurídica, às 18h30min, no 
CRP-03.  Informações: gtpjuri@crp03.org.br.  

15 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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Expediente: 

Assessoria de Comunicação 

Jornalista responsável: 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

   CRP 
   Limite: 100000 Atual: 3833
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