
Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 05/2019 -MAIO/2019

1

PSIU ONLINE
O Informativo  do Conselho Regional de Psicologia 11ª  Região - CRP 11/ CE

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
11ª REGIÃO/CRP 11

MAI/2019

Fo
to

gr
afi

a:
 J

oã
o 

Si
la

s



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 05/2019 -MAIO/2019

2

Prezadas (os) colegas 
de categoria, sejamos todas 
e todos bem-vindas (os) à 
edição de maio de 2019 no 
nosso informativo online 
do CRP 11 – O PSIU Online. 
Neste mês, a autarquia 
destaca os eventos para a 
participação no processo 
democrático do Congresso 
Nacional de Psicologia 
(CNP).  

No final de abril e neste 
início de maio de 2019, dentre 
outras atividades relevantes, 
o CRP 11 tem participado 
de eventos técnicos e 
científicos em Instituições 
de Ensino Superior (IES) e 
em instituições de prática 
profissional para expandir 
o debate sobre a Psicologia, 
bem como para apresentar 
propostas para os dilemas e 
possibilidades da categoria. 
Como contribuição para o 
incremento do debate, o CRP 
11, lançara neste primeiro 
semestre de 2019, algumas 

publicações digitais para 
que os (as) profissionais e 
estudantes de Psicologia 
tenham material para 
embasar sua atuação de 
acordo com os parâmetros 
éticos e técnicos da 
Psicologia. 

Cada publicação que será 
lançada é resultado de um 
longo processo de pesquisa, 
elaboração e revisão 
de elementos centrais 
debatidos entre o arcabouço 
conceitual da Psicologia e 
as legislações da profissão. 
Dentre as publicações 
citadas estão: Manual de 
Principais Perguntas e 
Respostas Sobre a Atuação 
em Psicologia (lançada), 
Relatórios de inspeção e 
fiscalização (previsão em 
maio e junho de 2019) e 
materiais informativos 
diversos. Fiquem atentos (as) 
que em breve este material 
será disponibilizado nas 
mídias do CRP.

Nota da Diretoria
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No segundo semestre 
de 2018, foi finalizada a 
publicação específica sobre a 
jurisprudência de orientação 
e fiscalização do CRP 11. Estes 
documentos serão pareceres 
e orientações técnicas 
sobre diversos assuntos no 
âmbito público e privado. 
Uma parte significativa 
destes documentos estão 
disponibilizados no site 
do CRP 11 para consulta. 
Fique atento (a) às nossas 
mídias institucionais para 
o lançamento oficial no 
começo de 2019. 

Além da realização 
das atividades acima, 
reiteramos 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, Instagram 
e PSIU Online). Em 2019, as 
atividades continuarão a ser 
desenvolvidas mensalmente. 

Em 2019, o CRP 
dará seguimento aos 
questionamentos cabíveis 
junto às administrações e 
ao Ministério Público do 
Estado do Ceará em relação 
às irregularidades contidas 
em seleções e concursos 
públicos, bem como diante 
das condições de exercício 
profissionais nos diversos 
municípios em que houver 
formalização ao CRP 11 dos 
fatos.  

Importante lembrar que 
esta autarquia nos últimos 
dois anos realizou mais de 
12 denúncias e reclamações 
formais sobre editais de 
concursos e seleções públicas 
e privadas com vagas para 
psicólogos (as). Soma-se 
a esta linha de atuação, 
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diversos questionamentos 
técnicos nas políticas 
públicas do estado do 
Ceará. Você pode ter acesso 
integral aos documentos 
das citadas ações em nossas 
mídias institucionais. Caso 
você queira manifestação 
e providências de envio ao 
Ministério Público por parte 
deste CRP 11 sobre os editais 
de qualquer processo seletivo 
público ou privado que atente 
contra as prerrogativas da 
categoria, envie um e-mail 
com os devidos editais para 
cof@crp11.org.br 

Nos dias 30, 31 de maio 
e 01 e 02 de junho de 2019 
ocorrerá o 10º Congresso 
Nacional de Psicologia (10º 
CNP) na cidade de Brasília. 
Neste espaço deliberativo, 
serão escolhidas as 
principais diretrizes para a 
profissão nos próximos 03 
anos. Acompanhe o CNP na 
página oficial do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) 
e nas mídias do CRP 11.  

Destacamos que o CRP 
11 continuará em 2019 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



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 05/2019 -MAIO/2019

5

PSIU ONLINE
Conteúdo

MAI/2018

Nota da Diretoria 2

Conheça as chapas aptas às eleições de 2019 7

Ações Institucionais de Questionamento 8

CRP 11 entra com ação judicial contra a realização do concurso Públi-

co da UFC 9

Confira  as propostas discutidas  no 10º Congresso Regional de Psico-

logia (10º COREP) 10

Confira o resultado final do concurso do CRP-11 12

CRP-11 atualiza resolução que dispõe sobre novas inscrições e regis-

tros no Conselho 13

Política de moderação e responsabilização de conteúdo 14

Manual de Perguntas e Respostas Sobre o Exercício Profissional da 

Psicologia 15

Conheça as  17

Normativas da Profissão 17

agenda CRP-11 18



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 05/2019 -MAIO/2019

6

ELEIÇÕES CRP11-CE
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Após a divulgação do 
Regimento Eleitoral, em 
março, destinado à escolha 
de conselheiros federais e 
regionais dos Conselhos 
de Psicologia, O Conselho 
Regional de Psicologia 
11ª Região torna público, 
em abril, o deferimento 
das chapas inscritas para 
concorrerem as eleições 
para os representantes deste 
Conselho, gestão 2019-
2022. 

O deferimento ocorre em 
conformidade com a Lei nº 
5.766/71 e a Resolução CFP 
nº 016/2018, com a Consulta 
Nacional para indicação 
dos membros efetivos e 
suplentes do CFP, observados 
os requisitos estabelecidos 
pelo Regimento Eleitoral, 
de modo que 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.

Ocorrerá 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.

A CRE recebeu os 
pedidos de inscrição de 
chapas entre o dia 28 de 
março e 7 de abril de 2019, 
durante a realização do 
10º Congresso Regional de 
Psicologia (COREP).

Conheça as chapas aptas 
às eleições de 2019.

Conheça as chapas 
aptas às eleições de 

2019

https://transparencia.cfp.org.br/crp23/legislacao/lei-no-576671-lei-de-criacao-do-conselho-federal-e-regionais-de-psicologia/
https://transparencia.cfp.org.br/crp23/legislacao/lei-no-576671-lei-de-criacao-do-conselho-federal-e-regionais-de-psicologia/
http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CFP%2016%202018%20-%20Regimento%20Eleitoral%20%282%29.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20CFP%2016%202018%20-%20Regimento%20Eleitoral%20%282%29.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Edital%20deferimento%20de%20chapas%20-%202019.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Edital%20deferimento%20de%20chapas%20-%202019.pdf
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Ações Institucionais 
de Questionamento



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 05/2019 -MAIO/2019

9

O Conselho Regional 
de Psicologia 11ª, após 
manifestar-se através 
de parecer, entrou com 
uma ação judicial contra 
a realização do concurso 
prevista no edital nº 
209/2018 da Universidade 
Federal do Ceará, que prevê 
contratação de servidores 
efetivos para os cargos de 
técnicos administrativos em 
educação, Campus Fortaleza, 
o qual dispõe de vagas para a 
Psicologia.

Sobre as irregularidades 
constantes no certame, a 
inadequação encontrada 
consiste na imposição 
exigências de especialização 
para o cargo de início de 
carreira de Psicólogo, as 

quais a lei que criou os tipos 
de cargo em questão não 
exige.

Segundo a lei, não deve 
haver exigência de pós-
graduação de qualquer 
natureza ou experiência 
profissional no campo 
“outros” para o cargo 
de psicólogo. Portanto, 
o congresso nacional 
estabeleceu exigências 
claras para o cargo. Estas 
são as exigências da Lei e o 
edital não pode inovar para 
exigir requisitos que a lei não 
o autorizou.

Acompanhe na íntegra as 
reivindicações do CRP-11 no 

parecer.

CRP 11 entra com 
ação judicial contra 

a realização do 
concurso Público da 

UFC

http://www.crp11.org.br/upload/Comprovante%20de%20ajuizamento.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Comprovante%20de%20ajuizamento.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Comprovante%20de%20ajuizamento.pdf
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Confira  as propostas 
discutidas  no 10º 

Congresso Regional 
de Psicologia (10º 

COREP)
O Conselho Regional 

de Psicologia da 11ª Região 
(CRP 11), veiculou, no 
dia 2 de abril de 2019, as 
propostas aprovadas nos 
pré-congressos ocorridos 
(Juazeiro do Norte, Quixadá, 
Sobral e Fortaleza) entre os 
meses de janeiro a março de 
2019.

Este material 
foidiscutido e deliberado 
pelas(os) delegadas(os) 
eleitas(os) para o 10º 
COREP, ocorrido nos dias 6 e 
7 de abril, no Hotel Iracema 
Travel, Fortaleza-CE, e 
contou com a participação 
única e exclusiva 
das(os) delegadas(os) e 
Representantes Estudantis 
eleitas(os). 

O conjunto de diretrizes 
com maior número de votos, o 
qual será veiculado em breve, 
compuseram o caderno de 
deliberações do 10º COREP 
em âmbito regional para 
orientar à próxima gestão do 
CRP 11. 

Compuseram também as 
diretrizes de âmbito nacional 
apreciadas no 10º Congresso 
Nacional de Psicologia (10º 
CNP), em Brasília, para 
orientar a próxima gestão 
do Conselho Federal de 
Psicologia e a profissão de 
psicólogas (os) como um 
todo.
Acesse aqui as propostas que 
foram levadas para discussão 

no 10º COREP.

http://www.crp11.org.br/upload/10%C2%B0%20CNP_%20Relat%C3%B3rio%20anal%C3%ADtico%20(completo)%20de%20Propostas%20de%20%C3%A2mbito%20todas%20no%20COREP%20_%20Propostas.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/10%C2%B0%20CNP_%20Relat%C3%B3rio%20anal%C3%ADtico%20(completo)%20de%20Propostas%20de%20%C3%A2mbito%20todas%20no%20COREP%20_%20Propostas.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/10%C2%B0%20CNP_%20Relat%C3%B3rio%20anal%C3%ADtico%20(completo)%20de%20Propostas%20de%20%C3%A2mbito%20todas%20no%20COREP%20_%20Propostas.pdf
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O Conselho Regional 
de Psicologia 11ª Região 
homologou, no dia 12 de abril, 
o resultado final do concurso 
público para provimento 
de cargos efetivos para este 
regional, tendo em vista a 
publicação das listas dos 
candidatos aprovados e 
classificados ocorrida em 1 
de março de 2019.

Decorridas todas as 
etapas e todos os prazos 
legais, considerando que o 
resultado final do concurso 
foi aprovado em plenária 
do CRP 11 e publicado 
pelo Conselho Regional de 
Psicologia 11ª Região  – CRP-
11 sob a forma de extrato, no 

Diário Oficial da União e, 
pelo Pro-Município através 
do link.

O documento contém o 
resultado final do concurso 
público, que segue disponível 
através do link acima, bem 
como todas as listas do citado 
resultado se encontram 
disponíveis no site da empresa 
organizadora supracitada, para 
que se produzam os devidos 
e legais efeitos quanto ao 
resultado do presente certame.

O termo de homologação 
encontra-se publicado no site 
da empresa organizadora do 
concurso e seguirá para os 
trâmites cabíveis de publicação 
no Diário Oficial da União.

Confira o resultado 
final do concurso do 
CRP-11

http://através do link
http://através do link
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CRP-11 atualiza 
resolução que 

dispõe sobre novas 
inscrições e registros 

no Conselho
O Conselho Regional de 

Psicologia 11ª Região torna 
pública a resolução CRP-11 
N° 03/2019, que estabelece 
normas para inscrição 
principal e secundária de 
pessoa física, reinscrição, 
inscrição de pessoa jurídica, 
cancelamento, interrupção 
temporária, transferência 
bem como dispõe sobre 
os demais procedimentos 
administrativos do CRP-11 e 

Revoga a Resolução CRP-11 
no 05/2017.

A nova resolução 
está disponível no menu 
“Inscrições” e também 
pode ser baixada através 
deste link.

http://www.crp11.org.br/inscricoes.asp
http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2003%202019%20Inscri%C3%A7%C3%A3o%20REVISADA%20%20final%20para%20site%20assinada%20digitalmente.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2003%202019%20Inscri%C3%A7%C3%A3o%20REVISADA%20%20final%20para%20site%20assinada%20digitalmente.pdf
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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
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Manual de Perguntas 
e Respostas Sobre o 

Exercício Profissional 
da Psicologia

O Conselho Regional 
de Psicologia 11ª Região 
(CRP 11-CE) torna pública 
a primeira versão do 
MANUAL DE PERGUNTAS 
E RESPOSTAS 
SOBRE O EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DA 
PSICOLOGIA - CRP-11 no 
ano de 2019. 

Esta publicação possui a 
finalidade de contribuir para 
a difusão do conhecimento 
de qualidade e de rigor sobre 

o exercício da profissão 
de psicólogo (a) em todo 
território nacional. 

Portanto, sempre 
que houver necessidade, 
o plenário do CRP-11, 
recomenda que o conjunto 
da categoria consulte este 
material de forma a obter 
as respostas mais precisas 
possíveis. Caso a sua dúvida 
não esteja contemplada 
nesta edição do manual, 
recomenda-se que seja 
feito o contato formal com 
a Comissão de Orientação e 
Fiscalização em Psicologia 
(COF) do CRP-11 (cof@
crp11.org.br).

BAIXE AQUI O MANUAL 
COMPLETO.

http://www.crp11.org.br/upload/MANUAL_DE_PERGUNTAS_E_RESPOSTAS_SOBRE_O_EXERC%C3%8DCIO_PROFISISONAL_DA_PSICOLOGIA_3.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/MANUAL_DE_PERGUNTAS_E_RESPOSTAS_SOBRE_O_EXERC%C3%8DCIO_PROFISISONAL_DA_PSICOLOGIA_3.pdf
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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 

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
18

ACONTECEU 

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

02/04/19
 Reunião da Comissão de 
Psicologia e Assistência Social - 
Fortaleza
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP 11.

20/04/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP11.

26/04/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Cariri
Horário: 16h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

26/04/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Escolar & Educacional 
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

27/04/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

27/04/19
Reunião da Comissão de Saúde - 
Fortaleza
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

13/04/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Do Esporte
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

http://bit.ly/SACcrp11
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agenda CRP-11 Fotografia: Jeshoots
19

VAI ACONTECER

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

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
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Conselheiros(as) Efetivos(as)
Bárbara Castelo Branco Monte 
(Crp11/2411) 
Diego Mendonça Viana 
(Crp11/6632)
Domingos Arthur Feitosa Petrola 
(Crp11/6165) 
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638)
Juliemary Peixoto Brandão 
(Crp11/3624) 
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) 
Emilie Fonteles Boesmans 
(Crp11/8146) 
Marcossuel Gomes Acioles 
(Crp11/8701) 
Marcus Cézar de Borba Belmino 
(Crp11/5136) 
 Stéffanne Rochelli de Lima Ribeiro 
(Crp11/6810) 
Tássia Oliveira Ramos 
(Crp11/6459)

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



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 05/2019 -MAIO/2019

21

PSIU ONLINE
Expediente

Diagramação

Jéssica Carneiro
Colaboração

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


	Nota da Diretoria
	Conheça as chapas aptas às eleições de 2019
	Ações Institucionais de Questionamento
	CRP 11 entra com ação judicial contra a realização do concurso Público da UFC
	Confira  as propostas discutidas  no 10º Congresso Regional de Psicologia (10º COREP)
	Confira o resultado final do concurso do CRP-11
	CRP-11 atualiza resolução que dispõe sobre novas inscrições e registros no Conselho
	Política de moderação e responsabilização de conteúdo
	Manual de Perguntas e Respostas Sobre o Exercício Profissional da Psicologia
	Conheça as 
	Normativas da Profissão
	agenda CRP-11

