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Subsede Oeste realiza evento  

A Subsede Oeste do CRP-03 realizará o evento Atuação das 

(os) psicólogas (os) nos CRAS na Região Oeste da Bahia, no 

dia 29 de janeiro deste ano, às 9h, no auditório da UFBA - 

Rua Prof. José Seabra s/n – Barreiras/BA. O evento é aberto 

para psicólogas (os), assistentes sociais, gestores e 

estudantes de Psicologia. Após o evento será feita a votação 

para indicação da (o) nova (o) representante e das (os) 

suplentes da Subsede Oeste. Informações: 

polooeste@crp03.org.br/ (71)8839-2620/ (77) 3611-3323/ 

(77) 9135-6333.

Missa de 30° dia da professora doutora Mercêdes 

Carvalho  

Filhas (os), noras, netos, irmã (ao), colegas e alunas (os) 

convidam para a missa de 30° dia da professora doutora 

Mercêdes Cunha Chaves, que será realizada no dia 30 de 

janeiro, às 10h, no Mosteiro de São Bento – Largo de São 

Bento, Centro, Salvador/BA. Mercêdes foi uma das primeiras 

psicólogas do Brasil e co-fundadora do CRP-03. 

Ações judiciais contra Conselhos Regionais de Administração  

O Conselho Regional de Psicologia da Bahia solicita às (aos) profissionais de Psicologia 

que sofreram ou sofrem ações judiciais movidas pelos Conselhos Regionais de 

Administração em desfavor de psicólogas (os), assim como de psicólogas (os) em 

desfavor dos referidos Conselhos, que encaminhem cópias de documentos a fim de 

comprovar tal condição para o e-mail da Comissão de Psicologia e Trabalho do CRP-03 

até o dia 07 de fevereiro de 2011. O endereço eletrônico é compt@crp03.org.br e o 

assunto Ações judiciais contra CRA. Com estes documentos, o CRP-03 junto ao 

Conselho Federal de Psicologia, irá pautar o assunto na Assembléia das Políticas, da 

Administração e das Finanças (APAF) que acontecerá em maio deste ano para que o 

Sistema Conselhos de Psicologia possa apreciar e tomar decisões sobre esta situação.

Carta aberta à sociedade brasileira  

Veja a Carta aberta: ponderações sobre políticas de drogas no Brasil publicada no site 

do Conselho Federal de Psicologia aqui.
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Em breve atualizações.

Mural de Oportunidades

Faculdade de Tecnologia e 

Ciências seleciona Psicólogas 

(os) 

A IEL seleciona docentes, mestres e 

doutores em Psicologia para atuar 

na Faculdade de Tecnologia e 

Ciências – FTC/ Feira de Santana. 

Interessadas (os) devem 

encaminhar currículo para 

crsouza.fsa@ftc.br.  

 

Vagas para docentes na Ufba 

A Universidade Federal da Bahia – 

UFBA abre vagas para docentes em 

psicologia. As vagas são para 

professores auxiliar , assistente. 

Inscrições e informações: 

www.concursos.ufba.br.  

 

Vaga para psicóloga (o) 

O CREAS - Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social 

de Santo Amaro – Ba, disponibiliza 

uma vaga pra psicóloga (o). 

Interessadas (os) deverão 

encaminhar o currículo para 

mila_romano@hotmail.com.  

 

Psicoach seleciona psicóloga (o) 

A Psicoach seleciona psicóloga (o) 

com ênfase em Psicologia 

Organizacional. Interessadas (os) 

deverão enviar o currículo para: 

denise@psicoach.srv.br.  

Outros eventos

Cursos de Estudos Avançados de Psicologia 

O Centro de Estudos Avançados de Psicologia - Ciclo CEAP, abre inscrições para os cursos de capacitação a distância para o 

Alcoolismo, Deficiência, Recursos Práticos para Escola e Educação, Recursos Terapêuticos, Terapia do Casal entre outros. 

Inscrições e informações: (31) 3221-9071/ www.cicloceap.com.br.  
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Especialização para Formação em Terapia Familiar 

A Faculdade Social da Bahia abre vagas para o curso de Especialização em Terapia Familiar que será nas terças – feiras, a partir 

das 18h e aos sábados a partir das 8h ou à tarde às 13h. Informações e inscrições: www.possocial.com.br.  

 

Psicologia e Homossexualidade – Interlocuções Teóricas 

As inscrições para o curso Psicologia e Homossexualidade – Interlocuções Teóricas estão abertas, sendo realizado nos dias 15 e 

16 de janeiro. Informações e inscrições: gilnog@yahoo.com.br.  

 

Teorias e Técnicas em Psicoterapia Corporal 

Estão abertas as inscrições para o curso Teorias e Técnicas em psicoterapia Corporal. O curso será realizado entre os dias 29 e 

30 de janeiro ou 12 e 13 de fevereiro, no ISBA (Instituto Social da Bahia). Informações e inscrições: (71) 3245-4034/ 8769-

4365/ 9966-5218/ 9931-9153. Vagas limitadas. 

 

IV Congresso Internacional de Stress 

O IV Congresso Internacional de Stress que será realizado no dia 31 de março a 2 de abril em São Paulo está com as inscrições 

abertas que podem ser feitas através do site: www.estresse.com.br.  

 

Curso em formação em Psicanálise 

As inscrições para o curso de formação em Psicanálise já podem ser feitas. O curso será iniciado no dia 5 ou 6 de abril, em 

vários horários, existindo também outras atividades em outros meses. Informações e inscrições: (11) 3864-2330 / 3865-0017/ 

cep@centropsicanalise.com.br/ www.centropsicanalise.com.br. 

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
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