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Prezadas (os) colegas 
de categoria, sejamos todas 
e todos bem-vindas (os) à 
edição de março 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 
Regional de Psicologia 
(COREP) e do Congresso 
Nacional de Psicologia 
(CNP).  

Em março, 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 
(previsão de lançamento da 
versão final em março de 
2019), Relatórios de inspeção 
e fiscalização (previsão em 
abril de 2019) e materiais 
informativos diversos. 
Fiquem atentos (as) que 
em breve este material será 

Nota da Diretoria disponibilizado nas mídias 
do CRP.

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 
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(as). Soma-se a esta linha 
de atuação, 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 06 e 07 de abril 
acontecerá o 10º Congresso 
Regional de Psicologia 
(10º COREP) na cidade de 
fortaleza. Nesta atividade, 
estarão todos (as) delegados 
(as) eleitos (as) nos pré-
congressos do interior 
(Juazeiro do Norte, Quixadá 
e Sobral) e de Fortaleza. 
Nesta oportunidade, serão 
definidas as propostas de 
âmbito regional e nacional 
para a profissão nos próximos 

três anos, bem como serão 
eleitos (as) delegados 
(as) para o 10º Congresso 
Nacional de Psicologia (10º 
CNP). 

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
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CONGRESSO NACIONAL DA PSICOLOGIA
ETAPA REGIONAL CEARÁ | COREP 6 E 7 DE ABRIL 

(FORTALEZA)

Acontece nos dias 6 e 
7 de abril, em Fortaleza, 
o Congresso Regional 
de Psicologia (Corep), 
integrando a programação 
oficial do 10º CNP. A 
programação do Corep-
Ceará inicia às 8h, na sede 
do CRP-11, localizada na Rua 
Carlos Vasconcelos, 2521, 
Bairro Joaquim Távora.

Os coreps servem para 
apreciar, sistematizar e 
aprovar as propostas que 
irão para a etapa nacional 
do CNP. Serve também para 
eleger as (os) delegadas (os) 
que irão participar do CNP 
– etapa nacional. Em suma, 
tem como finalidade:
1- Aprovação de 
propostas regionais 
e nacionais a serem 
encaminhadas para o 10º 
CNP; 

2- Produção de 
dois cadernos: um com 
propostas regionais que 
deve permanecer no CRP 
11 e outro com propostas 
nacionais a serem enviados 
à COMORG Nacional. 
3- Eleição de delegadas 
e suplentes para a etapa 
nacional do 10º CNP. 
4- Deliberações finais 
sobre proposições de âmbito 
regional. 
5- Inscrição de chapas 
para as eleições do CRP 11 
nos dias 06 e 07/04/2019 
até o término formal das 
atividades do 10º COREP

O 10º COREP será 
composto por delegadas(os) 
eleitas(os) nos Pré-
Congressos, realizados 
conforme definido neste 
Regulamento.

Acontece em abril a 
Etapa Regional do 

CNP
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Ações Institucionais 
de Questionamento

O Conselho Regional 
de Psicologia 11ª Região 
manifesta-se, por meio 
de parecer, a respeito 
de irregularidades no 
EDITAL N. 001/2019 da 
Prefeitura Municipal de 
Juazeiro do Norte - CE, o 
qual se destina a diversas 
áreas de conhecimento 
e dispõe de vagas para a 
Psicologia. O CRP-11 tomou 
conhecimento, por meio 
de publicação eletrônica 
institucional da Prefeitura 
Municipal de Juazeiro do 
Norte, e fez tramitar a análise 
das questões percebidas no 
instrumento normativo do 
certame.

Sobre as irregularidades, 
a primeira inadequação 

evidente no edital em questão 
trata da remuneração 
base dos profissionais de 
Psicologia.

O salário base previsto 
no edital é de R$ 3.395,56 
para a carga horária 
correspondente de 200h 
mensais, o que demarca a 
remuneração como aviltante 
para o exercício profissional 
da psicologia. A formulação 
de salários deve contemplar 
a complexidade do trabalho 
desenvolvido e a este 
respeito é salutar destacar o 
que preveem os dispositivos 
constitucionais.

Acesse aqui o Parecer na 
íntegra.

Acesse aqui o Ofício 
submetido ao MP-CE.

CRP 11 emite Parecer 
de Questionamento 

do Concurso Público 
de Juazeiro do Norte-

CE

https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2019/03/22181051/EDITAL-JUAZEIRO-DO-NORTE-CE.pdf
https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2019/03/22181051/EDITAL-JUAZEIRO-DO-NORTE-CE.pdf
https://blog-static.infra.grancursosonline.com.br/wp-content/uploads/2019/03/22181051/EDITAL-JUAZEIRO-DO-NORTE-CE.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABWFo5SDM5bnY5LTJmWVI2VnRCWEVnWFhoQkw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABWFo5SDM5bnY5LTJmWVI2VnRCWEVnWFhoQkw0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABV0NNc1cwQ0Y3LUQtbFdHc2owWVgxVmpBakZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABV0NNc1cwQ0Y3LUQtbFdHc2owWVgxVmpBakZr/view?usp=sharing
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Confira o Regimento 
Eleitoral para 

escolha de 
conselheiros 

federais e regionais 
dos Conselhos de 

Psicologia
No dia 6 de março, o CRP-

11 tornou pública as eleições 
para os representantes 
deste Conselho Regional 
e a consulta nacional para 
o Conselho Federal de 
Psicologia, gestão 2019-
2022. A votação será 
realizada na modalidade 
online, das 8 horas do dia 23 
de agosto de 2019 às 17 horas 
do dia 27 de agosto de 2019; 
e, nos locais de votação no 
dia 27 de agosto, das 8 às 17 
horas, respeitados os fusos 
horários das diversas regiões 
do país. 

A fim de viabilizar a 
candidatura das chapas, o 
CFP aprovou o Regimento 
Eleitoral para escolha de 
conselheiros federais e 
regionais dos Conselhos de 
Psicologia. 

A Comissão  Regional 
Eleitoral (CRE) do CRP-
11 informa o e-mail para 
informações, orientações, 
envio e recebimento de 
documentos e registro 
das chapas, sendo: 
eleicoes2019@crp11.org.
br.

A CRE receberá os 
pedidos de inscrição de 
chapas até às 17h do dia 
07/04/2019, durante a 
realização do 10º Congresso 
Regional de Psicologia 
(COREP), no próprio local 
do evento, no Hotel Iracema 
Travel, Av. Almirante 
Barroso, 734 - Praia de 
Iracema - Fortaleza/CE. 

Até o dia do início do 10º 
COREP as inscrições deverão 
ser entregues na Secretaria 
do Conselho Regional de 
Psicologia – 11ª Região, de 
segundas à sextas-feiras, no 
horário das 9h às 16h, junto à 
Comissão Regional Eleitoral 
do CRP-11 ou pessoa por ela 
designada.

Acesse os documentos 
na íntegra no nosso site, quais 
sejam: Regimento Eleitoral, 
Edital de convocação e 
Requerimento para inscrição 
de Chapa Regional 2019.

CONFIRA AQUI O 
REGIMENTO ELEITORAL 

NA ÍNTEGRA

CONFIRA AQUI O EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO DAS 

CHAPAS – ELEIÇÕES 2019

FICHA DE INSCRIÇÃO 
DE CHAPA REGIONAL 

(REQUERIMENTO)

https://drive.google.com/file/u/1/d/1AMA-1UuRGrNp1i6xpCi9W8JcQh-Pgdpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/u/1/d/1AMA-1UuRGrNp1i6xpCi9W8JcQh-Pgdpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/u/1/d/1AMA-1UuRGrNp1i6xpCi9W8JcQh-Pgdpm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IZxpYS07zunIz8p16gIGsbAj52f1SV2M/view
https://drive.google.com/file/d/1IZxpYS07zunIz8p16gIGsbAj52f1SV2M/view
https://drive.google.com/file/d/1IZxpYS07zunIz8p16gIGsbAj52f1SV2M/view
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABMlVDOVRVdnU1TjJIVWcwNDRDMEs2UmN0SFZj/view
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABMlVDOVRVdnU1TjJIVWcwNDRDMEs2UmN0SFZj/view
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABMlVDOVRVdnU1TjJIVWcwNDRDMEs2UmN0SFZj/view


Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 03/2019 -MARÇO/2019

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 03/2019 -MARÇO/2019

12 13

Pesquisa sobre 
a Atuação de 

Psicólogas/os no 
Âmbito da Rede de 

Atenção Psicossocial 
(RAPS)

O Centro de Referência 
Técnica em Psicologia 
e Políticas Públicas 
(CREPOP) do Sistema 
Conselhos de Psicologia 
convida as/os psicólogas/os 
a participarem da pesquisa 
Atuação de Psicólogas/os no 
Âmbito da Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS), que 
estará disponível para ser 
respondido até dia 29 de 
março de 2019.

Sua participação 
é voluntária e consiste 
na resposta aos itens de 
um questionário online, 
composto por questões 
fechadas e abertas que 

permitam investigar a 
inserção das/os psicólogas/
os na RAPS. Dados 
pessoais ou quaisquer 
informações que possam 
gerar identificação não serão 
disponibilizados em hipótese 
alguma, assegurando a 
confidencialidade, o sigilo e 
a privacidade daqueles que 
fizerem parte da pesquisa.

Clique aqui e participe, 
respondendo.

12

Fotografia:  R
aw

pixel (U
nsplash).

Com a palavra,
a COF

Caros colegas psicólogos, a Comissão de Orientação 
e Fiscalização – COF do CRP11, nesta edição do psiu 
online, publica a Resolução CRP11 nº 02/2019 que 
orienta a categoria sobre os critérios e regras para 
a solicitação de pedidos de Habilitação de Pessoa 
Física em âmbito regional para prestação de Serviços 
Psicológicos por meio de Tecnologias da Informação 
de da Comunicação (TICs) e dá outras providências.   

Estamos a disposição para eventuais dúvidas. 
cof@crp11.org.br

http://www2.cfp.org.br/consultapublica/2018/raps/
http://www2.cfp.org.br/consultapublica/2018/raps/
https://drive.google.com/file/d/0B0XInJF9gPABRFN3dFIyMjZkU3RKcU9XWmdzaU1NRkJJclNZ/view?usp=sharing


Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 03/2019 -MARÇO/2019

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 03/2019 -MARÇO/2019

14 15

Conheça as 
Normativas 
da Profissão

Caros (as) colegas de profissão, 

O CRP11 avisa que a RESOLUÇÃO Nº 4, DE 11 DE FEVEREIRO DE 
2019 (que institui as regras para a elaboração de documentos escritos 
produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional, e revoga a 
Resolução CFP nº 7/2003 e Resolução CFP nº 15/1996) passará por 
revisões técnicas junto ao CFP e em breve será republicada. O CRP 
11 recomenda que não seja feito uso da normativa citada, mesmo 
que para fins didáticos, até serem sanadas as correções necessárias. 
Informaremos à categoria quando este fato ocorrer. Fica em pleno vigor 
a antiga resolução, a saber, Resolução CFP nº 7/2003
Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio do e-mail: cof@
crp11.org.br

Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio do e-mail: 
cof@crp11.org.br 
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agenda CRP-11
16

ACONTECEU 

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

Fotografia: Jeshoots
17

VAI ACONTECER

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

12/03/19
 Reunião da Comissão de 
Psicologia e Assistência Social - 
Fortaleza
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP 11.

22/03/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Cariri
Horário: 16h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

16/03/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Do Esporte
Horário: 10h.
Local: Sede do CRP 11.

16/03/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia Escolar & Educacional 
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

27/03/19
 Reunião da Comissão de  
Psicologia Jurídica - Fortaleza
Horário: 18h.
Local: Sede do CRP 11.

30/03/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

30/03/19
Reunião da Comissão de Saúde - 
Fortaleza
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

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
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
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
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