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 Horário de funcionamento do Conselho é alterado

O Conselho Regional  de Psicologia da 3ª Região informa que em função do Carnaval, o

CRP-03 terá seu expediente alterado. As atividades do Conselho serão interrompidas no dia

07 de fevereiro (quinta-feira), às 12h e retomadas em 14 de fevereiro, a fim de compensar

o banco de horas da(o)s funcionária(o)s. Lembrando que nosso horário de funcionamento é

das 9h às 17h30min.

 

Mapeamento de Psicóloga(o)s que vivenciaram a ditadura militar. Participe!

O CRP-03 está mapeando profissionais de Psicologia que vivenciaram o período da ditadura

militar no Brasil. Se você é psicóloga(o) e teve alguma experiência relacionada à ditadura

(experiência pessoal, familiar ou mesmo no atendimento de pessoas que sofreram essas

violações);  ou  ainda possui  documentos  sobre  esse  período histórico,  compartilhe  seu

depoimento através da Comissão de Direitos Humanos do CRP-03. O formulário pode ser

preenchido até 15 de fevereiro de 2013. Para participar clique aqui.

 

CRP-03  realiza  1°  Encontro  Norte  Nordeste  dos  Fazeres
Psicológicos no Trânsito e Mobilidade Urbana
O CRP-03, através da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito,
promoverá o 1° Encontro Norte Nordeste dos Fazeres Psicológicos
no Trânsito e Mobilidade Urbana, nos dias  22 e 23 de fevereiro
deste ano, a partir das 8h, no Auditório Leopoldo Amaral – Escola
Politécnica da UFBA, Federação, Salvador-BA. As mesas redondas
terão os seguintes temas: Condutores profissionais e realidade de
trabalho; A promoção de vida e diversidade no trânsito brasileiro,

O fazer psicológico do trânsito; entre outros. Este é um evento preparatório para o VIII
Congresso  Nacional  da  Psicologia.  Informações  e  inscrições:  (71)  3332-6168  /
www.crp03.org.br e eventos@crp03.org.br.

 

VIII Congresso  Nacional  da Psicologia:  pré-congressos e
COREPs já têm datas definidas

As etapas que antecedem o VIII Congresso Nacional da

Psicologia (VIII CNP) já têm datas marcadas:

Pré-congressos

Barreiras – 02 de março | local a definir

Feira de Santana – 09 de março | local a definir

Ilhéus/Itabuna – 23 de fevereiro | Auditório do IFBA, Km 13, Rodovia Ilhéus/Itabuna

Vitória da Conquista – 02 de março | Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima - Vitória da

Conquista

Salvador  –  09  de  março  |  Auditório  Leopoldo  Amaral  localizado,  6°  andar  da  Escola

Politécnica da UFBA

VIII Congresso Regional da Psicologia

12 à 14 de abril |  Auditório Leopoldo Amaral localizado, 6° andar da Escola Politécnica da

UFBA

Veja mais informações sobre o VIII CNP aqui.

 

Eleições CRP-03
Psicóloga(o), informe-se sobre o processo eleitoral do CRP-03 que acontecerá neste ano a
fim de definir a gestão do Conselho para o próximo triênio. Veja o edital de convocação das
eleições aqui.

 

Psicóloga (o), fique legal, fique em dia com o seu regional!
O  prazo  para  ficar  em  dia  com  o  seu  Regional  foi  prorrogado.  A

regularização, sem juros ou multas, pode ser feita até o dia 26 de agosto

de  2013.  Entre  em contato  com o  CRP-03  através  do  telefone:  (71)

3332-6168 e saiba mais.

 

Cadastro Nacional: atualizações de dados já podem
ser feitas

 

 
Agenda
CRP 03

 

Sistema de Newsletter - Newsix http://newsix.insix.com.br/admin/NLTNewsletterVisualizar.aspx?cod_...

1 de 2 18/2/2013 15:01



O  Sistema  de  Cadastro  Nacional  de  Psicólogos  é  um
serviço virtual,  criado em 2011, que tem como objetivo
unificar os dados das (os) psicólogas (os)  inscritos em
todos os Conselhos Regionais para possibilitar uma base
confiável  e  segura  de  dados  nacionais.  Além  disso,
possibilita um  maior conhecimento da categoria sobre o
perfil  das  (os)  profissionais  no  Brasil.  Para  o  pleno
funcionamento do Cadastro, todas (os) as (os) psicólogas

(os)   devem  se  recadastrar  via  internet  pelo   http://cadastro.cfp.org.br.  Além  da
atualização de dados cadastrais online aos psicólogos, o recadastramento possibilita:  a
impressão  de  boleto  de  anuidade;  acesso  a  canal  de  autoatendimento  via  internet;
consulta à situação dos profissionais pelos Conselhos Regionais; e a disponibilização de
dados para consulta da população, mediante autorização do profissional. Confira  aqui o
folder do Cadastro para mais informações. (fonte CFP)

 

Outras notícias

Prazo de inscrição de trabalhos do 8º CONPSI é prorrogado até 28/02.

Psicóloga(o)s estão sendo capacitados para atuar no Centro de Hospitalidade de Porto Alegre.

Cartão de Saúde - Travestis e transexuais terão nome social.

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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