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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

Conselho terá expediente alterado entre os dias 11 e 22 de fevereiro 

  

As atividades do Conselho serão interrompidas às 12h do dia 11 de fevereiro, quinta

feira, e retomadas no dia 22 de fevereiro de 2010, segunda-feira devido ao Carnaval 

e a Formação interna dos funcionários nos dias 18 (quinta-feira) e 19 (sexta-feira).

Relembramos que, nosso horário de funcionamento vai das 8h às 17h30min de segunda-feira 
sexta-feira. 

Manifestação contra o Ato Médico na Mudança do Garcia 

Na próxima segunda-feira, 15 de fevereiro, o Conselho Regional de Psicologia da 3

Região Ba/Se promoverá uma manifestação contra o Projeto de Lei do Ato Médico no 

Bloco Mudança do Garcia, famoso por fazer críticas sociais com muito humor e irrever
durante o Carnaval de Salvador. O PL define as atividades privativas dos médicos e as que 
podem ser desempenhadas por outros profissionais da área da saúde, além de conceder ao 
Conselho Federal de Medicina o poder de legislar e formular o diagnóstico, um ato privativo
médicos. Para o Sistema Conselhos de Psicologia - Conselho Federal de Psicologia e Conselhos 
Regionais – o Projeto de Lei prejudica a autonomia de cada profissão e impede a organiza
de especialidades multiprofissionais em saúde. A concentração começa a partir das 

11h30min na Rua Leovigildo Filgueiras, Garcia, em frente ao Colégio Antônio Vieira,

o bloco segue depois pelo Campo Grande. O CRP-03 irá distribuir camisas contra o PL na 
concentração a fim de chamar atenção da sociedade para o manifesto e seus objetivos. 
Adquira sua camisa na sede do CRP-03 até às 12h do dia 11 de fevereiro, quinta-feira, ou no 
dia 15 de fevereiro junto à Diretoria do Conselho no local da manifestação. Contamos com o 
seu apoio na divulgação/ mobilização e com a participação de todas(os) na luta contra este

“Estratégias de Qualificação para o Exercício Profissional da (o) 
Psicóloga (o)” no CRP-03 
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“Estratégias de Qualificação para o Exercício Profissional da (o) Psicóloga (o)” 

tema de mais um evento preparatório para o VII CNP promovido pelo CRP-03

acontecerá no dia 25 de fevereiro, às 18h30, no auditório do Conselho. Para 
informações e inscrições: recepcao@crp03.org.br / inscricaoeventos@crp03.org.br. 
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Subsede Sudoeste promove evento preparatório para o VII CNP 

A Subsede Sudoeste realizará a Mesa Redonda - Psicoterapias: Abordagens e Paradigmas 
no dia 27 de fevereiro, sábado, às 14 horas. O evento será na Casa do Médico (Rua 
Siqueira Campos. 646 - Recreio) - Vitória da Conquista. Informações: (77) 3422-5820 / e-
mail: polosudoeste@crp03.org.br. 

Psicologia e Compromisso com a Promoção dos Direitos LGBT 

O evento preparatório para o VII CNP, Psicologia e Compromisso com a Promoção dos Direitos 
LGBT, acontecerá no dia 27 de fevereiro, sábado, às 9h no CRP-03. O objetivo do encontro 
discutir o histórico de atuação das (os) psicólogas (os) em relação às questões de orienta
sexual e outros temas relacionados aos direitos sexuais. A mesa redonda será composta pelo 
coordenador do GT de Diversidade Sexual do CRP-05 (RJ) e presidente da Comissão de Direitos 
Humanos do CRP-05, Pedro Paulo Bicalho e Gilberta Soares, psicóloga integrante da ONG 
Cunhã e doutoranda no PPGNEIM-UFBA. Para se inscrever basta enviar um e-mail para 
inscricaoeventos@crp03.org.br.  

I Encontro Regional das (os) Bibliotecárias(as) da BVS-Psi 
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“A interface entre a Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi) e as bibliotecas 
cooperantes da ReBAP: troca de experiências, desafios, panorama atual e perspectivas” é 
um evento preparatório para o VII Congresso Nacional da Psicologia realizado pelo CRP-03.
encontro terá a apresentação da Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia (BVS-Psi), dos 
Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC) com demonstração de simulações de busca e da 
Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia (ReBAP). Além disso, haverá um espa
para discussões de atividades para o Dia Nacional da BVS-Psi em 2010 e duas palestras com 
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convidados. O encontro acontecerá nos dias 2 e 3 de março, às 8h, na sede do Conselho. 
Inscrições e informações: biblioteca@crp03.org.br.  

CRP-03 abre vaga para Assessor de Pesquisa 

O Conselho Regional de Psicologia da 3ª região BA/ SE seleciona psicóloga (o) com mestrado 
concluído, experiência com Pesquisa, coordenação, execução de projetos e dedicação 40 horas 
semanais. Salário a combinar. Favor mencionar o último salário ou o atual. Enviar curr
detalhado para selecao@crp03.org.br.   

PNDH 3: o que a Psicologia tem a ver com isso? 

Veja o artigo do CFP sobre o PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos publicado no jornal 
Correio Braziliense. Para ler a publicação clique aqui.    

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

23 de fevereiro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito, às 19h, no 
CRP-03. Informações: cmht@crp03.org.br  

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos no site 
do CRP-03 - www.crp03.org.br 

Página 5 de 6NEWSIX 2005

10/2/2010http://newsix2.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_newsletter_nlt=...



 
 

  
 
 

 

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 
   Limite: 100000 Atual: 19990
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