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 Reunião telefônica discute Sistema de Cadastro Nacional de Psicóloga(o)s
Representantes  dos  20  Conselhos  Regionais  e  do  Conselho  Federal  de  Psicologia
realizaram uma reunião  telefônica  para tratar  do Sistema de Cadastro  Nacional  de
Psicóloga(o)s,  novo  serviço  on  line  disponibilizado  pelo  Sistema  Conselhos  com  a
finalidade de unificar os dados da(o)s profissionais inscrita(o)s nos CRs de todo o país.
Durante a reunião foram discutidas questões como: serviços oferecidos pelo cadastro,
divulgação do Sistema, capacitação de funcionária(o)s para o serviço,  entre outros.
Ficou decidido  também que  o  Cadastro  Nacional  será  pauta  fixa  nas plenárias dos
regionais  e  que  o  CFP  fará  um  levantamento  da  situação  de  cada  CR  quanto  às
condições para dar início ao recadastramento da(o)s psicóloga(o)s.

Aguarde mais notícias sobre o cadastro nos nossos informativos.

 

Debate online discute Avaliação Psicológica e Direitos Humanos
Para  discutir  a  importância  da  avaliação psicológica  na  sociedade,  será  realizado o
debate online Avaliação Psicológica e Direitos Humanos, no dia 10 de fevereiro,
das 10h às 12h,  com  exibição  através do  site  do  Conselho  Federal  de  Psicologia:
http://www.pol.org.br. Veja outras informações aqui.

 

CFP se posiciona quanto ao Cadastro Nacional Obrigatório da Mulher Gestante
O Conselho  Federal  de  Psicologia  publicou nesta  semana  uma  nota  de  repúdio  ao
Cadastro Nacional Obrigatório da Mulher Gestante. Clique aqui e acesse o documento.
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Em breve, novidades!

 

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

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

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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