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Prezadas (os) colegas de 
categoria, sejamos todas e 
todos bem-vindas (os) à edição 
de maio de 2018 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 maio, dentre outras 
atividades relevantes, o 
CRP 11, juntamente com as 
demais entidades, discute de 
forma qualificada a defesa da 
categoria em diversos espaços. 
Neste sentido, destacamos 
a realização do Seminário 
Local de Psicologia e Políticas 
Públicas em Iguatu-CE (10/05) 
protagonizado pelo CREPOP 
e do debate “Psicologia e 
Educação nas Políticas Públicas 
no Estado do Ceará” (12/05) 

protagonizado pela Comissão 
de Psicologia e Educação do 
CRP 11. A ampliação do debate 
crítico sobre as temáticas é de 
fundamental importância para 
que a Categoria possa conhecer 
diferentes conhecimentos 
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 

Nota da Diretoria 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 
na Prefeitura de Iguatu, bem 
como questionamentos dos 
Concursos de Itarema, Sobral e 
Seleção Pública em Crateús. 

Esta autarquia promoveu 
ações de acompanhamento 
do Concurso da Prefeitura de 
Fortaleza para a Saúde Mental 
junto à Câmara de Vereadores 
de Fortaleza até que o PJ seja 
aprovado para que haja o 
concurso público. 

Neste mês de maio, o 
CRP 11 se engajou junto aos 
movimentos sócias no dia da 
luta antimanicomial (18 de 
maio) e na defesa dos direitos 
de crianças e adolescentes para 
fortalecimento das iniciativas 
de combate à exploração e ao 
abuso sexual de crianças e 
adolescentes. 

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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Chega à Câmara Municipal 
de Fortaleza a mensagem 
a respeito da criação de 
concurso público para a área 
de saúde mental, destinado a 
efetivação de 127 profissionais 
distribuídos entre os 
equipamentos da RAPS.

A mensagem, assinada pela 
Prefeitura de Fortaleza, diz da 
criação de cargos de provimento 
efetivo de servidores 
municipais (conforme pode ser 
vista aqui) e foi encaminhada 
à Câmara Municipal logo após 
o anúncio do prefeito Roberto 
Cláudio sobre a efetivação do 
concurso no Paço Municipal, 
no último dia 2 de maio. O 

documento contempla 37 
vagas para psicólogas(os), 
34 para psiquiatras, 26 para 
terapeutas ocupacionais, 21 
para assistentes sociais, 7 para 
médicas(os) clínicas(os) e 2 
para neurologistas. No que diz 
respeito à remuneração para 
psicólogas(os), o vencimento 
estabelecido pela categoria 
é de R$ 3.465,66 para a carga 
horária de 30h.

No dia 8 de maio, em 
visita à Câmara Municipal, 
a presidência do CRP11 foi 
informada de que a mensagem 
já foi destinada para as 
comissões darem parecer. Uma 
vez votada e aprovada na íntegra 

Chega à Câmara 
pauta do concurso 

de Saúde Mental 
em  Fortaleza

EM VISITA À CÂMARA MUNICIPAL, A 
PRESIDÊNCIA DO CRP11 FOI INFORMADA DE 

QUE A MENSAGEM JÁ FOI DESTINADA PARA AS 
COMISSÕES DAREM PARECER
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pelos vereadores, a mensagem 
retorna à prefeitura para que 
seja dado início aos trâmites de 
criação do concurso.

O trabalho agora consiste 
no acompanhamento e na 
pressão junto à câmara para 
que a mensagem seja votada no 
caráter de urgência, consoante 
aos termos estabelecidos no 
TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta do Ministério 

Público), e que sejam dados 
os devidos encaminhamentos 
à abertura do certame. Os 
profissionais contratados a 
partir deste concurso atuarão 
nos Centros de Atenção 
Psicossociais (CAPS), sendo 6 
CAPS Gerais, 2 CAPS Infantis, 
7 CAPS AD.

O documento oficial você pode ver aqui.

A Prefeitura Municipal de 
Fortaleza lançou no dia 19 de 
abril, em seu sítio eletrônico, 
o Edital de Abertura 26/2018, 
que trata da seleção pública 
por tempo determinado de 
profissionais da área da saúde. 
Dentre as profissões dispostas 
no edital, estão destinadas à 
Psicologia 24 vagas para a carga 
horária de 20h e 66 vagas para a 
carga de 40h.

Diante do certame desta 
seleção pública, o Conselho 
Regional de Psicologia 11ª 
Região protocolou no dia 
27 de abril um ofício junto à 
Secretaria Municipal de Saúde 
e ao Ministério Público, em que 
explicita as irregularidades 

da seleção no que tange 
principalmente à remuneração 
de psicólogas(os), frisando a 
formulação de salários que 
contemplem a complexidade 
do trabalho desenvolvido, 
bem como respeitando a 
remuneração base da categoria.

Estas e outras 
reivindicações você pode 
visualizar na cópia do protocolo 
enviado à SMS e ao MP:

Ver Comprovante de 
Submissão do ofício junto à 
SMS e ao MP

Ler Parecer

Irregularidades 
em seleção pública 

em Fortaleza
CRP11 PROTOCOLA OFÍCIO JUNTO À SMS E AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO QUESTIONANDO AS IR-

REGULARIDADES NA SELEÇÃO PÚBLICA NA  
ÁREA DA SAÚDE

http://www.crp11.org.br/upload/39787_texto_integral.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Protocolos%20conscurso%20saude%20fortaleza%20%281%29.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Protocolos%20conscurso%20saude%20fortaleza%20%281%29.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Protocolos%20conscurso%20saude%20fortaleza%20%281%29.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Parecer%20Sele%C3%A7%C3%A3o%20Sa%C3%BAde%20Fortaleza.pdf
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O Conselho Regional de 
Psicologia 11ª Região (CRP-11/
CE) tomou conhecimento por 
meio de solicitação coletiva de 
psicólogas (os) servidoras(es) 
da Prefeitura Municipal de 
Iguatu-CE, de reivindicações 
relativas à jornada semanal de 
horas trabalhadas, à adequação 
salarial, bem como às condições 
de trabalho e de exercício dos 
profissionais da categoria. 

O CRP-11 manifesta-se 
através de Parecer protocolado 
junto à Prefeitura Municipal 
de Iguatu e ao Ministério 
Público Estadual do Ceará 
(MPCE), no dia 8 de maio de 
2018, questionando os termos 
dispostos no concurso público 

original e os demais que se 
seguiram do município de 
Iguatu.

Explicita as 
irregularidades da seleção no 
que tange principalmente à 
remuneração de psicólogas 
(os), frisando a formulação 
de salários que contemplem 
a complexidade do trabalho 
desenvolvido, bem como 
respeitando a remuneração 
base defendida para a categoria.

O principal destaque da 
reivindicação da categoria, 
pautado pelo CRP-11 e pelo 
PSINDCE é que seja revisto o 
padrão base de remuneração 
estipulado pela Prefeitura de 
Iguatu, (Continue lendo...)

Irregularidades 
no exercício 

profissional em 
Iguatu

CRP11 QUESTIONA REMUNERAÇÃO, CARGA 
HORÁRIA E CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO PROFIS-

SIONAL NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE

Queremos 
saber sua 

opinião
NA BUSCA DE TENTAR 

MELHORAR SEMPRE, O CRP-11 
QUER CONTAR COM VOCÊ PARA 

RESPONDER A PESQUISA DE 
OPINIÃO SOBRE COMO TEMOS NOS 

COMUNICADO. 
É RÁPIDO, LEVA APENAS 3 MIN.

A PESQUISA É COMPLETAMENTE 
ANÔNIMA.

Fotografia: Q
uino A

l

Clique aqui e responda.

http://www.crp11.org.br/upload/Oficio%20Concurso%20Iguatu.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Oficio%20Concurso%20Iguatu.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Oficio%20Concurso%20Iguatu.pdf
http://www.crp11.org.br/noticia.asp?id=327
http://bit.ly/PESQUISAOPINIAOCRP11
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É uma importante data para a categoria de 
Psicólogas(os) e para todos os profissionais de 
saúde, criada pelos participantes do Congresso 
de Trabalhadores de Saúde Mental na cidade 
de Bauru, em 1987. Na ocasião, percebeu-se 
a necessidade do envolvimento de diversos 
segmentos da sociedade (trabalhadores, 
usuários, familiares) para denunciar as 
violências sofridas pelos pacientes dos hospitais 
psiquiátricos. Exigiam também humanização e 
respeito para pessoas com transtorno mental 
além da superação da visão estigmatizada da 
loucura. Nasceu ali o movimento social da 
luta antimanicomial com o lema: “Por uma 
sociedade sem manicômios”.

No último dia 18, profissionais da saúde, 
usuários e estudantes de Psicologia reuniram-
se no centro de Fortaleza para mais uma vez 
ocupar a cidade manifestando-se contra os 
retrocessos nas políticas de saúde mental, bem 
como contra o enclausuramento da loucura.

Fonte: Fórum Cearense da Luta Antimanicomial

18 de maio
Dia da luta 

antimanicomial
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Conheça as 
Normativas 
da Profissão

Caros (as) colegas de profissão, é de fundamental impor-
tância conhecer e se apropriar das normativas da profissão. Na 
edição de hoje, vamos conhecer o texto da Resolução RESO-
LUÇÃO CRP-11 N° 05/2017. Esta resolução tem por objeto o 
seguinte: 

Estabelece normas para inscrição e cancelamento de Pes-
soa Física e Pessoa Jurídica, bem como dispõe sobre os demais 
procedimentos administrativos do CRP-11 e Revoga a Resolu-
ção CRP-11 nº 002/2015.

Veja aqui o texto na íntegra

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

13

http://bit.ly/2IHc6Jv
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INSCREVA-SE
PROGRAME-SE
PARTICIPE

A comissão de Psicologia 
Escolar e Educacional do CRP-
11 dá encaminhamento às dis-
cussões sobre a proporção en-
tre o número de psicólogas(os) 
e o número de estudantes em 
instituições de educação, agora 
na região sul do estado, interi-
orizando os debates com a cat-
egoria.

O quarto encontro so-
bre este tema ocorrerá no dia 
25/05, às 14h, no CEREST 
Juazeiro do Norte, localiza-
do na R. Tab. João Machado, 
195 - Santa Tereza, Juazeiro do 
Norte - CE. 

Contamos com a 
participação de profissionais, 

estudantes e acadêmicos de 
Psicologia.

Por questões de limitações 
logísticas, abriremos 
inscrições limitadas, que 
podem ser realizadas virtual 
ou presencialmente até que se 
esgotem.

É imprescindível a 
inscrição no evento para 
garantir sua presença durante 
o debate. Em caso de interesse, 
o CRP-11 pode emitir uma 
declaração de participação, 
desde que o participante esteja 
previamente inscrito.

INSCRIÇÕES AQUI

Em debate: 
psicólogas(os) 

na educação
CRP 11 PROMOVE DEBATE EM JUAZEIRO 

DO NORTE SOBRE A PROPORÇÃO ENTRE O 
NÚMERO DE PSICÓLOGAS(OS) E O NÚMERO DE 

ESTUDANTES EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBME4hVYnOJLZtqCA0Z6FUEv3F9NHx5p2G5ITJbbsVNP30ag/viewform
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O Seminário Nacional de 
Psicologia e Políticas Públicas é 
uma realização do CREPOP via 
Conselho Federal de Psicologia 
e tem uma trajetória de oito 
edições, realizadas a cada dois 
anos. 

 Depois de passar por Iguatu, 
Sobral e Juazeiro do Norte, 
o Seminário Local chega em 
Fortaleza e acontece no dia 9 de 
junho, às 8h, na Faculdade 
Maurício de Nassau, localizada 
na Av. Aguanambi, 251 - José 
Bonifácio.

Em 2018 o CFP tem 
realizado, em parceria com 
CRPs, um amplo debate com 
a categoria sobre a conjuntura 
política brasileira, o cenário 
de desmonte das políticas 

públicas, as consequências para 
as/os trabalhadoras/es e para 
a sociedade, além de propor a 
organização da categoria contra o 
desmonte das políticas públicas. 

Ao invés de lançar um 
evento único, centralizado em 
uma cidade, o CFP optou por 
realizar seminários itinerantes, 
de forma descentralizada, 
com debates correlacionados e 
complementares, com a presença 
de grandes nomes da Psicologia e 
de outras áreas de conhecimento.

INSCRIÇÕES AQUI.
(FORTALEZA)

Psicologia 
e Políticas 
Públicas

O ÚLTIMO EVENTO PREPARATÓRIO DO CEARÁ 
ACONTECE EM FORTALEZA, DEBATENDO OS 

DESMONTES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

16

A Comissão de Psicologia 
do Esporte do Conselho Re-
gional de Psicologia 11ª Região 
realiza a Maratona de Psicolo-
gia do Esporte, e traz um ciclo 
de palestras sobre Psicologia 
do Esporte ao longo de 4 meses, 
promovendo encontros de 
março a junho de 2018.

Depois de três ciclos já 
realizados em março, abril e 
maio, a última palestra do ci-
clo acontece no dia 11 de jun-
ho, às 14h, no auditório Ra-
chel de Queiroz, no Centro 
de humanidades 2 da Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC), Av da Universidade, 
2762 - Benfica, Fortaleza.

Com o tema “Psicologia 
do Esporte e treinadores de 

futebol”, o último ciclo é min-
istrado pelo psicólogo João 
Igor Sousa Bezerra, Psicólo-
go (CRP-11/12187), graduado 
pela Faculdade Mauricio de 
Nassau, formação no Curso de 
Psicologia do Esporte da Asso-
ciação Paulista de Psicologia 
do Esporte e Clínica de Psico-
logia Esportiva. Psicólogo da 
comissão técnica do Itapipoca 
Esporte Clube. 

O evento é gratuito. As in-
scrições poderão ser realizadas 
presencialmente no local do 
encontro ou online através do 
link abaixo. Haverá emissão de 
certificado de participação pelo 
CRP-11.

INSCRIÇÕES AQUI.

17

https://goo.gl/forms/5d0U8FJdw9odthGM2
http://bit.ly/MaratonaPsiJunho
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COMISSÕES 
DO CRP-11 
EM PAUTA

18

Com a palavra,
a COF

Olá psicólogas(os), neste 
mês a COF disponibiliza o link 
que dá acesso a nova resolução 
do CFP, que trata das dire-
trizes para realização de aval-
iação psicológica no exercício 
profissional e regulamenta o 
sistema de avaliação de testes 
psicológicos - SATEPSI. A Res-
olução CFP nº 09/2018 revoga 
a Resolução CFP nº 002/2003. 
Estamos à disposição para 
eventuais dúvidas. Até a próx-
ima!  
DAS DIRETRIZES BÁSICAS 
PARA A REALIZAÇÃO DE 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
NO EXERCÍCIO PROFIS-
SIONAL DA PSICÓLOGA E 
DO PSICÓLOGO

Art. 1º - Avaliação Psi-
cológica é definida como um 
processo estruturado de in-
vestigação de fenômenos psi-
cológicos, composto de méto-
dos, técnicas e instrumentos, 
com o objetivo de prover infor-
mações à tomada de decisão, 

no âmbito individual, grupal 
ou institucional, com base em 
demandas, condições e finali-
dades específicas.

§1 - Os testes psicológicos 
abarcam também os seguintes 
instrumentos: escalas, in-
ventários, questionários e mét-
odos projetivos/expressivos, 
para fins de padronização desta 
Resolução e do SATEPSI.

§2 - A psicóloga e o psicólo-
go têm a prerrogativa de decidir 
quais são os métodos, técnicas 
e instrumentos empregados na 
Avaliação Psicológica, desde 
que devidamente fundamen-
tados na literatura científica 
psicológica e nas normativas 
vigentes do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP).

CONTINUE LENDO AQUI

http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-n%C2%BA-09-2018-com-anexo.pdf
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Condições de 
Trabalho de 
Psicólogas(os) 
no Ceará

O Conselho Regional de 
Psicologia da 11ª Região, visan-
do contribuir para o desen-
volvimento da Psicologia como 
ciência e profissão, está reali-
zando um levantamento sobre 
a atuação e as características 
de trabalho de psicólogas(os) 
que atuam no Ceará.

Solicitamos sua partic-
ipação nesse levantamento, 
respondendo o questionário 
abaixo. Suas respostas devem 
ser relacionadas a sua atuação 
como psicóloga(o). Caso pos-

sua mais de um trabalho na 
área da Psicologia, você deve 
escolher aquela que considera 
mais relevante para o preen-
chimento do questionário.

Garantiremos a confiden-
cialidade das informações co-
letadas, assim como o anon-
imato de todas(os) as(os) 
participantes e das institu-
ições as quais estejam vincula-
das(os).

Ainda não participou da pesquisa 
“Condições de trabalho das(os) 

Psicólogas(os) no Ceará”? 
Clique aqui e participe agora!

20

Pesquisa sobre 
tempo de 

atendimento 
psicológico 

Prezada(o) psicóloga(o), 
a Comissão de Saúde do CRP-
11 está elaborando minuta 
de resolução sobre tempo 
de atendimento em saúde 
suplementar e nos serviços 
ambulatoriais do Sistema 
Único de Saúde. Nos encontros 
preliminares, surgiu uma 
proposta de tempo adequado 
para a realização de tais 
atendimentos e respectivo 
registro em prontuário. 

A proposta vem como uma 
resposta às demandas da cate-

goria dos Psicólogos, tanto dos 
que atendem pelos planos de 
saúde quanto na clínica como 
um todo (privada ou pública), 
interessados em abordar não 
apenas a duração do atendi-
mento psicológico, mas tam-
bém algumas delimitações de 
procedimento, valor da hora de 
atendimento (no caso da clíni-
ca privada), entre outros.

Queremos saber sua opin-
ião sobre esse tempo. Para 
tanto, pedimos que responda a 
pesquisa a seguir.

Participe agora da pesquisa “Tempo de 
atendimento em saúde suplementar e nos 

serviços ambulatoriais do SUS”.
Clique aqui e responda!

http://bit.ly/PesquisaCRP11
http://bit.ly/PesquisaCRP11
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ACONTECEU 
26/04/18
Seminário Local Psicologia e 
Políticas Públicas (JUÁ).
Horário: 8h
Local: Auditório do Centro de 
Referência em Saúde do Tra-
balhador - CEREST.  Rua Tabe-
lião João Machado, 195, Juazeiro 
do Norte 10/05/18

Seminário Local Psicologia e 
Políticas Públicas (Iguatu).
Horário: 8h
Local: Escola de Saúde Pública 
Iguatu. Av. Deoclécio Lima Verde 
S/N, Areias I, Iguatu-CE.

4/05/18
Maratona de Psicologia do Es-
porte (edição maio) 
Horário: 10:30h.
Local: Fametro, Auditório II - 
Campus Conselheiro Estelita, 
Fortaleza - CE.

27/04/18
Mesa sobre Psicologia e Autismo
Horário: 18:30h.
Local: Auditório Faculdade Princ-
esa do Oeste - R. Zacarias Carlos 
Melo, 1000, Crateús–CE.

27/04/18
Maratona de Psicologia do Es-
porte (edição abril) 
Horário: 11:20h.
Local: Sala 520 - UNI7, Av. Almi-
rante Maximiniano da Fonseca, 
1395 - Eng. Luciano Cavalcante, 
Fortaleza - CE.

19/05/18
Reunião das comissões de Ava-
liação Psicológica e de Saúde.
Horário: 9h.
Horário: 14h.
Local: sede do CRP 11.

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

agenda CRP-11
VAI ACONTECER

Fotografia: Jeshoots

25/05/18
Debate sobre Psicologia em ambi-
entes educacionais.
Horário: 14h.
Local: Auditório do Centro de 
Referência em Saúde do Tra-
balhador - CEREST.  Rua Tabe-
lião João Machado, 195, Juazeiro 
do Norte

9/06/18
Seminário Local Psicologia e 
Políticas Públicas (Fortaleza).
Horário: 8h.
Local: Faculdade Maurício de 
Nassau

11/06/18
Maratona de Psicologia do Es-
porte (edição junho) 
Horário: 14h.
Local: Auditório Raquel de Que-
iroz - Centro de Humanidades 2, 
Universidade Federal do Ceará, 
campus Benfica.

09/06/18
Reunião da Comissão de Psicolo-
gia do Esporte.
Horário: 9h.
Local: sede do CRP 11.

06/06/18
Reunião das comissões de Psi-
cologia Escolar e Educacional e 
Direitos Humanos
Psicologia Escolar: 8h. 
Direitos Humanos: 19h
Local: sede do CRP 11.

05/06/18
Reunião da comissão de Psicolo-
gia e Assistência Social
Horário: 18:30h.
Local: sede do CRP 11.

23/06/18
Reunião das comissões de Ava-
liação Psicológica e de Saúde.
Avaliação Psicológica: 9h.
Saúde: 14h
Local: sede do CRP 11.

http://bit.ly/SACcrp11
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