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Prezadas (os) colegas 
de categoria, sejamos 
todas e todos bem-vindas 
(os) à edição de junho de 
2019 no nosso informativo 
online do CRP 11 – O 
PSIU Online. Neste mês, a 
autarquia, em consonância 
com os anteriores, segue 
um calendário cheio de 
atividades para a divulgação 
e discussão do conhecimento 
em Psicologia, bem como 
para que haja a maior 
articulação possível entre 
as (os) profissionais e 
estudantes em nosso estado. 

Em junho, dentre outras 
atividades relevantes, o 
CRP 11, juntamente com as 
demais entidades, discute 
de forma qualificada a 
temática da escuta especial 
e do depoimento especial 
de crianças e adolescentes. 
Neste sentido, destacamos 
a realização de um evento 
em que serão abordadas 
diferentes perspectivas 
sobre esta temática, marcado 
para ocorrer nos dias 07 e 08 
de junho de 2019 na cidade 
de Fortaleza em parceria 
com Conselho Regional de 

Nota da Diretoria Serviço Social da 3ª Região 
(CRESS-CE). A ampliação 
do debate crítico sobre a 
temática é de fundamental 
importância para que as 
categorias possam conhecer 
diferentes perspectivas 
relevantes para a atuação 
profissional. 

Além da realização 
das atividades acima, 
reforçamos o convite para 
a categoria a participar das 
comissões temáticas do 
CRP 11: Comissão de Saúde, 
Comissão de Psicologia na 
Assistência Social, Comissão 
de Psicologia Escolar/ 
Educacional, Comissão 
de Psicologia Jurídica, 
Comissão de Direitos 
Humanos, Comissão de 
Avaliação Psicológica e 
Comissão de Psicologia 
do Esporte, bem como dos 
grupos de trabalho. Estes 
espaços ficarão muito mais 
potentes com a contribuição 
de todos (as). Os calendários 
das atividades sempre serão 
divulgados nas nossas mídias 
(site, facebook e PSIU On 
line).

Neste mês, o CRP 
dará seguimento aos 
questionamentos cabíveis 
junto às administrações e 
ao Ministério Público do 
Estado do Ceará em relação 
às irregularidades contidas 
nos concursos públicos 
e seleções após pedido 
da categoria nos e-mails 
institucionais da autarquia. 

Por fim, destacamos 
que o CRP 11 continuará 
com sua agenda de lutas nos 
diversos espaços político-
institucionais no estado do 
Ceará na defesa da categoria 
e dos direitos sociais. Se você 
possui alguma demanda de 
exercício profissional da 
Psicologia em sua instituição 
ou no seu município, entre 
em contato com a autarquia 
pelo e-mail crp11@crp11.
org.br que avaliaremos a 
solicitação e entraremos em 
contato tão logo seja possível. 

Atenciosamente, 

IX Plenário do CRP 11
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Após tornar público 
o deferimento das 
chapas inscritas para 
concorrerem as eleições 
para os representantes deste 
Conselho, gestão 2019-
2022, o Conselho Regional 
de Psicologia 11ª Região 
apresenta, para amplo 
conhecimento da categoria, 
as chapas aptas às eleições e 
suas respectivas propostas. 

O processo de votação 
ocorrerá, via web, conforme 
Artigo 32 § 2º do Regimento 
Eleitoral, das 8 horas do dia 
23 de agosto de 2019 até às 
17 horas do dia 27 de agosto 
de 2019; e; por meio dos 
postos de votação no dia 27 
de agosto, das 8 horas às 17 
horas, respeitados os fusos 
horários das diversas regiões 
do país.

CONHEÇA AQUI 
AS CHAPAS APTAS ÀS 
ELEIÇÕES DE 2019 E SUAS 

PROPOSTAS

Conheça as 
chapas aptas às 

eleições de 2019 e 
suas respectivas 

propostas
100%

APRESENTAÇÃO DAS
CHAPAS - ELEIÇÕES 2019

http://www.crp11.org.br/upload/Chapas-3-arquivo-definitivo-crp-11-3.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Chapas-3-arquivo-definitivo-crp-11-3.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Chapas-3-arquivo-definitivo-crp-11-3.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Chapas-3-arquivo-definitivo-crp-11-3.pdf
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Ações Institucionais 
de Questionamento

O Conselho Regional 
de Psicologia 11ª Região 
tomou conhecimento de 
inadequações em edital 
que visa a contratação 
de psicólogas(os) 
do CONSÓRCIO 
PÚBLICO DE SAÚDE 
INTERFEDERATIVO DO 
VALE DO CURU– CISVALE. 
O CRP-11 manifesta-se, 
por meio de parecer, a 
respeito das inadequações 
no Edital Nº 01/2019 de 26 
de março de 2019, o qual se 
destina a diversas áreas de 
conhecimento e dispõe de 
vagas para a Psicologia.

Sobre as irregularidades, 
a primeira inadequação 
evidente no edital em 
questão trata da aviltante 

remuneração base dos 
profissionais de Psicologia, 
constante em R$ 1.735,08 
(mil, setecentos e trinta e 
cinco reais e oito centavos) 
para a carga horária 
correspondente de 40 horas 
semanais.

A proposta de 
remuneração base não 
é apenas inadequada, 
como também desrespeita 
parâmetros de mercado 
de trabalho formalmente 
estabelecidos pelo CRP-11 e 
pelo PSINDCE, desde 2014. 

Leia aqui na íntegra 
o parecer emitido pelo 
CRP-11 e consulte 
todas as irregularidades 
apresentadas no certame, e 
acesse aqui o ofício.

CRP 11 questiona 
irregularidades em 

edital de contratação 
de psicólogas(os) da 

CISVALE

https://jcconcursos.uol.com.br/media/uploads/anexos/20XX/ce-cisvale-edital-ed-1997pdf-60786.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Oficio%20CRP11%20208-2019_Protocolado.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Oficio%20CRP11%20208-2019_Protocolado.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Oficio%20CRP11%20208-2019_Protocolado.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Parecer%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20Cisvale%20assinado%20digitalmente.pdf
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CRP-11 promove 
Seminário “A 

fala da criança 
no Depoimento 

Especial”
As Comissões de 

Psicologia e Assistência 
Social, Psicologia Jurídica, 
Direitos Humanos e 
Avaliação Psicológica 
do CRP-11 promovem, 
nos dias 7 e 8 de junho 
de 2019, o Seminário 
“A fala da criança no 
Depoimento Especial e 
na Escuta Especializada: 
implicações para 
atuação da equipe 
multiprofissional na rede 
de proteção”. O evento é 
realizado pelo CRP-11 em 
parceria com o CRESS-CE, 
e acontece na UniFanor | 
Wyden - Campus Dunas, 
Rua Antônio Gomes 
Guimarães, 150 - Papicu, 
Fortaleza, e tem início às 8h.

 A lei Nº 13.431, de 4 de 
abril de 2017, estabelece 
o sistema de garantia de 
direitos da criança e do 
adolescente vítima ou 
testemunha de violência. A 
lei, decorrente do Projeto 
de Lei da Câmara (PLC) 
21/2017 da deputada Maria 
do Rosário (PT-RS) e de 
outros 10 parlamentares, 
normatiza mecanismos 
para prevenir a violência 
contra menores, assim 
como estabelece medidas de 
proteção e procedimentos 
para tomada de depoimentos.

Devido ao grande 
número de inscrições 
recebidas, foram encerradas 
novas inscrições para o 
Seminário “A fala da criança 

no Depoimento Especial e 
na Escuta Especializada: 
implicações para atuação da 
equipe multiprofissional na 
rede de proteção”. 

A confirmação da 
inscrição se dará no momento 
do credenciamento no dia do 
evento, por ordem de chegada, 
onde serão preenchidas até 
25 vagas para estudantes 
de Psicologia e  até 100 
vagas para profissionais da 
Psicologia e outros membros 
da rede de proteção.

Lembramos que o local 

está suscetível à lotação, 
portanto é imprescindível 
chegar com antecedência 
para confirmar sua inscrição 
no credenciamento. Em caso 
de não comparecimento 
dos(as) pré-inscritos(as) 
confirmados através deste 
e-mail, as vagas disponíveis 
serão remanejadas.

CONFIRA AQUI A LISTA 
DOS PRÉ-INSCRITOS

BAIXE AQUI A 
PROGRAMAÇÃO

http://www.crp11.org.br/upload/lista%20de%20pre-inscricoes%20confirmadas%20-%20seminario.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/lista%20de%20pre-inscricoes%20confirmadas%20-%20seminario.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/programacao-seminario.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/programacao-seminario.pdf
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O Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) e 
os Conselhos Regionais 
realizam a I Mostra Nacional 
de Práticas em Psicologia no 
Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), entre os 
meses de junho e julho de 
2019, nas cinco regionais 
do país, culminando no 
encontro nacional no dia 19 
de julho de 2019, em Brasília. 
O edital foi publicado no 
Diário Oficial da União 
(DOU) no dia 29 de março e 
as inscrições gratuitas estão 
abertas até dia 18 de junho de 
2019.

Entre os objetivos 
do evento estão o 
compartilhamento, a 
reflexão e a construção de 
experiências, saberes e 

práticas sobre a presença da 
Psicologia na Política Pública 
de Assistência Social. A I 
Mostra Nacional Práticas 
em Psicologia no Sistema 
Único de Assistência 
Social será realizada por 
meio de seis eixos: EIXO I: 
Rede e intersetorialidade; 
EIXO II: Identidades, 
saberes e territórios; EIXO 
III: Práticas coletivas e 
processos grupais; EIXO 
IV: Processos de trabalho 
e interdisciplinaridade; 
EIXO V: Participação, 
construção do protagonismo 
e controle social e EIXO 
VI: Descriminalização 
da pobreza e combate ao 
preconceito.

As submissões de 
trabalho ocorrerão apenas 

CFP realiza I Mostra 
Nacional de Práticas 
em Psicologia no 
SUAS

nas etapas regionais. 
Salvador irá receber a etapa 
regional Nordeste nos dias 
17 e 18 de junho de 2019, com 
o tema “Saberes e práticas no 
SUAS: Inovação e resistência 
em tempos de retrocessos”. 
Na etapa Nordeste, aqueles 
que desejarem realizar 
submissão, deverão faze-lo 
até dia 23 de maio de 2019. 
Poderão ser submetidas 
propostas nas seguintes 
modalidades: Relato de 
experiência e Relato de 
pesquisa. Cada proponente 
poderá ser autora (or) 
principal em no máximo 02 
propostas.
Etapa Nordeste:

Inscrições de trabalhos: 
08/04 até 23/05/19
Divulgação do resultado 
preliminar: 31/05/19
Recebimento de recursos: 
03 e 04/06/19

Divulgação do resultado 
final (após recursos): 
07/06/19
Realização do evento: 17 e 
18/06/19

As propostas devem ser 
de experiências de atuação ou 
pesquisa, de psicólogas(os) 
na Política de Assistência 
Social, ainda que em 
atuações interdisciplinares 
e/ou intersetoriais. 
Portanto, mesmo que haja 
proponentes de outras 
áreas profissionais ou de 
outras políticas públicas, 
nas propostas submetidas, 
pelo menos uma(um) deve 
ser psicóloga(o) e atuar na 
assistência social, e é partir 
desta ótica que o trabalho 
deve ser escrito.
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O Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), por meio 
do Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e 
Políticas (CREPOP), abriu 
consulta pública às(aos) 
psicólogas(os) para a futura 
publicação “Referências 
Técnicas para Atuação de 
Psicólogas(os) na Atenção 
Básica à Saúde”.

A ideia dessa fase é 
que psicólogas(os) possam 
fazer contribuições ao 
documento final, tornando 
o processo de elaboração da 
referência mais democrático 
e participativo.

Neste sentido, a 
comissão de saúde do CRP-
11 realiza, no dia 15 de junho 

de 2019, às 14h, uma reunião 
ampliada para discussão 
sobre a referência. É uma 
reunião aberta à participação 
de toda a categoria. O evento 
acontece na sede do CRP-
11, localizada na Rua Carlos 
Vasconcelos, 2521 - Joaquim 
Távora.

A consulta pública 
ficará no ar por 30 dias – de 
29/05/19 à 29/06/19. Após 
o término do prazo, todas 
as contribuições ao texto 
preliminar serão enviadas 
à comissão de especialistas 
que trabalhará para a 
construção da versão final 
para publicação.

INSCREVA-SE AQUI 
para participar.

Comissão de Saúde 
discute referência 
técnica de atuação 
na atenção básica à 
saúde

15

Fotografia:  R
aw

pixel (U
nsplash).

O Conselho Regional 
de Psicologia da 11ª Região 
(CRP 11) informa possuir 
completo respeito à liberdade 
de expressão em suas mídias 
institucionais. São bem-
vindas as manifestações 
favoráveis, as contrárias e 
as problematizações sobre 
os conteúdos veiculados 
em nossos meios de 
comunicação institucionais, 
nos termos da Constituição 
Federal de 1988. 

Contudo, segundo a 
jurisprudência vigente 
nas cortes superiores, a 
liberdade de expressão não 
é direito absoluto. Por esta 
razão, o CRP 11 editou sua 
política de comunicação 
institucional e os parâmetros 
para moderação de conteúdo 

publicado por terceiros em 
nossas mídias institucionais. 
Neste sentido, a Assessoria 
de Comunicação do CRP 
11, orientada pela Diretoria 
do CRP 11, registrará todas 
as manifestações com 
conteúdo considerados 
inadequados, ofensivos, 
caluniosos e falsos emitidos 
por perfis virtuais para 
possível representação junto 
às empresas que gerenciam 
as redes sociais, bem como 
para possível representação 
às autoridades competentes, 
além de excluir tais 
conteúdos do histórico de 
comentários. 

Política de 
moderação e 
responsabilização de 
conteúdo

http://bit.ly/reuniaoreferenciatecnica
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O Centro de Referências 
Técnicas em Psicologia e 
Políticas Públicas (CREPOP) 
é uma ferramenta do Sistema 
Conselhos de Psicologia que 
tem como objetivo produzir 
referências técnicas para a 
atuação da Psicologia nas 
políticas públicas, mapeando 
as(os) psicólogas(os) 
em atuação e as práticas 
desenvolvidas, fomentando 
iniciativas, a nível local e 
nacional, que provoquem a 
discussão e o fortalecimento 
do lugar da Psicologia nesses 
espaços.

O CREPOP tem como 
uma de suas finalidades 
oferecer à categoria 
documentos que norteiem 
o fazer profissional nos 
serviços, programas e 
políticas, demarcando 
também o papel ético 

e político deste fazer. 
Deste modo, as produções 
convocam a categoria a 
(re)pensar e (re)inventar 
suas práticas, assegurando 
seu compromisso ético-
político, estimulando 
uma atuação centrada no 
social, preocupada com as 
demandas do povo brasileiro, 
direcionando seu fazer para 
a transformação de vidas. 

O CREPOP está em 
processo de atualização e 
revisão das referências já 
publicadas. Assim divulga 
para a categoria a publicação 
das REFERÊNCIAS 
TÉCNICASt PARA 
ATUAÇÃO DAS(OS) 
PSICÓLOGAS(OS) EM 
QUESTÕES RELATIVAS A 
TERRA.

Saiba mais aqui.

Psicólogas(os) em 
questões relativas à 

Terra 

https://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-dasos-psicologasos-em-questoes-relativas-a-terra-2/
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A Comissão de Avaliação 
Psicológica (CAP) da sub-
sede Cariri retomou suas 
atividades no dia 18 de 
abril e estiveram presentes 
profissionais e estudantes de 
psicologia da região.

A primeira reunião do 
ano foi o momento para 
apresentação dos objetivos 
da comissão, sua forma de 
funcionamento, bem como 
sua nova coordenação.

Para além das 
informações sobre o 
funcionamento da comissão, 
os participantes levantaram 
como pauta os principais 
desafios enfrentados na 

região, tais como aqueles 
ligados as normativas éticas 
e técnicas que regem o 
profissional que atua na área. 
Discutiu-se também sobre 
a importância de que sejam 
organizadas atividades para 
atualização da categoria no 
que diz respeito aos novos 
documentos de referência 
em Avaliação Psicológica 
(resoluções e notas técnicas) 
e mudanças na legislação 
que afetam o trabalho do 
psicólogo (tais como as 
políticas de porte e posse de 
armas).

C o n s i d e r a n d o , 
portanto, o importante 

A Comissão 
de Avaliação 

Psicológica (CAP)  
retoma atividades 

no Cariri
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Conheça as 
Normativas 
da Profissão

Caros (as) colegas de profissão, 
O CRP11 informa que a nova normativa sobre produção de documentos 
psicológicos é a Resolução CFP 06/2019 (Institui regras para a 
elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no 
exercício profissional e revoga a Resolução CFP nº 15/1996, a Resolução 
CFP nº 07/2003 e a Resolução CFP nº 04/2019). 
O CRP 11 recomenda que os (as) profissionais acesse o conteúdo 
do documento aqui e e fiquem atentos (as) às futuras orientações 
complementares.

Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio do e-mail: 
cof@crp11.org.br 

papel de uma comissão em 
articular a aproximação 
entre o Conselho e o dia 
a dia da (o) psicóloga 
(o), o grupo se dispõe a 
desenvolver suas atividades 
levando em consideração 
as necessidades dos 
profissionais na região, rumo 
a uma prática comprometida, 
e sobretudo ética.

As reuniões da CAP 
Cariri acontecerão todas as 
segundas sextas-feiras de 
cada mês, sempre às 14 horas, 
no CRP 11 (sub-sede Cariri). 
Profissionais e estudantes 
são bem-vindos.

Participe!

https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-6-2019-institui-regras-para-a-elaboracao-de-documentos-escritos-produzidos-pela-o-psicologa-o-no-exercicio-profissional-e-revoga-a-resolucao-cfp-no-15-1996-a-resolucao-cfp-no-07-2003-e-a-resolucao-cfp-no-04-2019?q=006/2019
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-6-2019-institui-regras-para-a-elaboracao-de-documentos-escritos-produzidos-pela-o-psicologa-o-no-exercicio-profissional-e-revoga-a-resolucao-cfp-no-15-1996-a-resolucao-cfp-no-07-2003-e-a-resolucao-cfp-no-04-2019?q=006/2019
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agenda CRP-11
22

ACONTECEU 

Quer receber em primeira mão as notícias sobre eventos e 
ações do CRP-11? Clique aqui e saiba como.

Fotografia: Jeshoots
23

VAI ACONTECER

Quer receber em primeira mão as notícias sobre eventos e 
ações do CRP-11? Clique aqui e saiba como.

04/06/19
 Reunião da Comissão de 
Psicologia e Assistência Social - 
Fortaleza
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP 11.

08/06/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP11.

21/06/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Cariri
Horário: 16h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

28/06/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Escolar & Educacional 
Horário: 10h.
Local: Sede do CRP 11.

14/06/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica - Cariri
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede Cariri.

15/06/19
Reunião da Comissão de Saúde - 
Fortaleza
Horário: 16h.
Local: Sede do CRP 11.

08/06/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Do Esporte
Horário: 10h.
Local: Sede do CRP 11.

15/06/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP11.

7/05/19
 Reunião da Comissão de 
Psicologia e Assistência Social - 
Fortaleza
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP 11.

25/05/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP11.

24/05/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Cariri
Horário: 16h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

24/05/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Escolar & Educacional 
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

17/05/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica - Cariri
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede Cariri.

18/05/19
Reunião da Comissão de Saúde - 
Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

11/05/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Do Esporte
Horário: 11h.
Local: Sede do CRP 11.

25/05/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP11.

http://bit.ly/SACcrp11
http://bit.ly/SACcrp11
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Conselheiros(as) Efetivos(as)
Bárbara Castelo Branco Monte 
(Crp11/2411) 
Diego Mendonça Viana 
(Crp11/6632)
Emilie Fonteles Boesmans 
(Crp11/8146) 
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638)
Leandro Estevam Sobreiro 
(Crp11/3720)
Mércia Capistrano Oliveira 
(Crp11/1489)
Nágela Natasha Lopes Evangelista 
(Crp11/6882)
Raquel Campos Nepomuceno de Oli-
veira (Crp11/7525) 
Talita Saldanha da Silva 
(Crp11/7136)

Conselheiros(as) Suplentes
Ana Karina de Sousa Gadelha 
(Crp11/7083) 
Domingos Arthur Feitosa Petrola 
(Crp11/6165)  
Marcossuel Gomes Acioles 
(Crp11/8701) 
Marcus Cézar de Borba Belmino 
(Crp11/5136) 
 Stéffanne Rochelli de Lima Ribeiro 
(Crp11/6810) 
Tássia Oliveira Ramos 
(Crp11/6459)

Conselheiros(as) Licenciados(as)
Juliemary Peixoto Brandão 
(Crp11/3624) 
Francisco Gilmário Rebouças Júnior 
(Crp11/5060)

IX PLENÁRIO 
DO CRP-11

Diretoria
Diego Mendonça Viana (Crp11/6632) - Conselheiro Presidente 
Raquel Campos Nepomuceno de Oliveira (Crp11/7525) - Conselheira Vice Presidente
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638) - Conselheiro Tesoureiro 
Talita Saldanha da Silva (Crp11/7136) - Conselheira Secretária
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Diretoria
Comissão de Comunicação
CAP
Comissão de Saúde
Comissão de Psicologia do Es-
porte
COF
CREPOP

Comunicação
assecom@crp11.org.br

Fale Conosco

Contato geral
crp11@crp11.org.br

Secretaria
secretaria@crp11.org.br

COF
cof@crp11.org.br

Redação e Edição

Jéssica Carneiro

Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Sede Fortaleza

Rua Carlos Vasconcelos, 2521 - Joaquim Távora. Fortaleza/CE

Fone/Fax: (85) 3246-6887 / 3246-6924 - Email: crp11@crp11.org.br

Sub-Sede Cariri
Avenida Duque de Caxias, 714 sala 106 - Centro - Crato/CE

Fone (88) 3523.3806 - subsedecariri@crp11.org.br

Este material é de inteira responsabilidade do CRP-11/CE.
Está vedada a comercialização e venda deste material.

Cobrança
cobranca@crp11.org.br

CREPOP
crepop@crp11.org.br
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