
 

 
 

  
 
 

Boletim Eletrônico nº 211  

03 de fevereiro de 2011

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.  

7º CONPSI: inscrições prorrogadas para 15/02 
O 7º Congresso Norte e Nordeste da Psicologia 
(CONPSI) prorrogou as inscrições para a submissão 
de trabalhos até 15 de fevereiro 2011.  O evento que 
tem como tema Psicologia e Saberes Psicológicos e suas 
Interconexões será realizado entre os dias 11 e 14 de maio 
de 2011. Psicóloga (o) fique atenta (o) ao prazo e inscreva-
se no site http://www.conpsi7.ufba.br/.  

Bazar da AMEA 
Será realizado no dia 19 de fevereiro o Bazar da Associação Metamorfose Ambulante - 
AMEA. O evento será no Manjericão – Rio Vermelho. Interessados em ajudar, deverão 
fazer suas doações ao CRP-03. 

Agenda 
CRP 03

Aguarde novidades!

Outras notícias

Veja também vagas de trabalho e notícias sobre outros eventos no site do CRP-03 www.crp03.org.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 
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