
 

 

NOTA 

ALERTA DE SEGURANÇA SOBRE APLICATIVO  

Considerando o cenário atual de pandemia do Coronavírus (Covid-19) e a necessidade de 

isolamento social, os infratores estão criando novas formas de se aproveitarem da 

vulnerabilidade das pessoas, inclusive a Polícia tem feito alertas de segurança neste sentido. 

Diante disto, o Conselho Regional de Psicologia da Bahia – 3ª Região (CRP-03) vem por 

intermédio de seu presidente, pela terceira vez, alertar a sociedade e profissionais que a 

presente Autarquia Federal tem sido alvo de criação de conta falsa no aplicativo Instagram, 

motivo pelo qual algumas medidas de segurança devem ser adotadas, quais sejam: 

1) A Conta do Instagram é denominada @crp.03, que tem a especificação de Autarquia de 

direito público, com a finalidade de orientar, disciplinar, fiscalizar e regulamentar o 

exercício da profissão de psicóloga/o na Bahia. Dessa forma, qualquer outra conta no 

Instagram com especificação diversa não se refere a presente Autarquia Federal. 

2) Sempre que tiver alguma dúvida acerca da legitimidade da conta do Instagram, entre 

em contato através dos e-mails cadastrados no site do Conselho Regional de Psicologia 

www.crp03.org.br. 

3) O CRP-03 não realiza compartilhamento de dados pessoais de profissionais com 

terceiros, exceto nos casos de requisições por autoridades competentes previstas em 

lei, como o Poder Judiciário e o Ministério Público, por exemplo. 

4) As publicações de penalidade são realizadas no sítio eletrônico do Conselho Regional de 

Psicologia e em revista/jornal do Conselho Regional, quando houver, bem como afixadas 

nas suas respectivas sedes, nos termos do art. 148 do Código de Processamento 

Disciplinar. 

Em face do exposto, solicitamos que as/os profissionais fiquem atentas/os a qualquer 

divulgação falsa e adotem as medidas de segurança supramencionadas, bem como informe 

a Comissão de Orientação e Fiscalização, através do e-mail institucional, cof@crp03.org.br. 

       Salvador, 18 de maio de 2021. 

 

Washington Luan Gonçalves de Oliveira  
Conselheiro Presidente CRP-03/18055 
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