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Informe CRP-03
O CRP-03 informa que a(o)s profissionais residentes no interior do estado devem aguardar
as reuniões promovidas pela sua Subsede para a realização de serviços como: inscrição no
Conselho, recebimento de carteira profissional, entrega de documentos e esclarecimento de
dúvidas. Esclarecemos que nossa(o)s  representantes são psicóloga(o)s voluntária(o)s e
autorizados a dar orientações somente durante esses encontros.

Agradecemos a compreensão

 

CRP-03 não funcionará nesta sexta(22)
Informamos que o CRP-03 não funcionará nesta sexta-feira, 22 de junho de 2012. Nossas
atividades serão retomadas na próxima segunda-feira (25), em horário normal, das 9h às
17h30min.

 

CRP-03  discute  “A  Atuação  da(o)  Psicóloga(o)  na  Área  de  Emergências  e
Desastres”
O Grupo de Trabalho de Psicologia das Emergências e Desastres do CRP-03 realizará o
evento “A Atuação da(o) Psicóloga(o) na Área de Emergências e Desastres”, em 14
de julho de 2012, a partir das 8h, no CRP-03. As inscrições são gratuitas e podem ser
feitas através do e-mail: eventos@crp03.org.br.

 

Inscrições abertas para o Seminário Psicologia do Trânsito em
Trânsito pelo Brasil
As inscrições para o Seminário Psicologia do Trânsito em Trânsito
pelo Brasil podem ser feitas através do link: http://transito.cfp.org.br
/inscricao/. A organização do evento ainda disponibilizou na mesma
página o “Manual do participante” contendo respostas para possíveis
dúvidas de interessada(o)s em participar do evento.

 

Atenção: consulta pública sobre Atuação de Psicóloga(o)s
no CAPS fica disponível até 25/06
A Consulta Pública sobre a Atuação de Psicóloga(o)s no CAPS
ficará disponível  no site do CREPOP até o dia 25 de junho de
2012. As respostas serão reunidas com outras contribuições e
servirão para aprimorar o documento “Referências técnicas para
Atuação de Psicólogos no CAPS”. Acesse o link e participe.

 

CFP realiza debate sobre Atuação da(o)s Psicóloga(o)s no CREAS e outros serviços
especiais de acolhida e atendimento domiciliar do SUAS
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) do Conselho
Federal de Psicologia realizará, no dia 29 de junho de 2012, às 14h, o #DebateOnlineCFP
sobre  a  Atuação  dos  Psicólogos  no  CREAS  e  outros  serviços  especiais  de  acolhida  e
atendimento  domiciliar  do  SUAS,  discutindo  sobre  “Psicologia  e  CREAS:  Identidade  e
Desafios”. A exibição será através do http://www.cfp.org.br.

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

26 de junho: Reunião da
Comissão de Mobilidade Humana
e Trânsito, às 19h, no CRP-03.
Informações:
comht@crp03.org.br.

 

28 de junho:  Reunião  do Grupo

de Trabalho Combate a Homofobia,

às  18h30min,  no  CRP-03.

Informações: gtch@crp03.org.br. .

 

 

Outras notícias

Datas importantes

24 - Dia da(o) Cabocla(o)

25 - Adoção pela ONU da declaração e programa de ação de Viena, 1994

26 - Dia Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura

       Dia Internacional de Combate às Drogas

       Adoção pela ONU da Carta das Nações Unidas, 1945

27 - Dia da(o) Mestiça(o)

       Dia da(o) Diabética(o)

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