
BOLETIM DO CRP-12 – 30 de setembro de 2016 

 

(assunto) 

Jornada Estadual, Notificação à Prefeitura de Lages, Novo Regimento 

Interno, Pesquisa sobre Atuação em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, Reunião FETSUAS/SC 

 

 

(título) 

Jornada Estadual, Notificação à Prefeitura de Lages, Novo Regimento 

Interno, Pesquisa sobre Atuação em Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, Reunião FETSUAS/SC 

 

 

Participe da Jornada Estadual da Psicologia em Defesa da Democracia e 
da Igualdade Social  

No dia 8 de outubro, Dia da Psicologia 

Latino-Americana, serão realizados 

encontros regionais da Política de 

Participação e Colaboração – PPC. Esta 

atividade acontecerá nos polos regionais 

nas cidades de Lages, Chapecó, Caçador, 

Blumenau, Joinville, Rio do Sul, 

Florianópolis, São Miguel do Oeste, 

Criciúma e Orleans (conjunto) e Itajaí e 

Balneário Camboriú (conjunto), no horário das 9h às 12h. 

O objetivo do debate será problematizar como as entidades da Psicologia 

compreendem o processo democrático e a atual conjuntura nacional; quais as 

implicações da atual conjuntura para a profissão e como a Psicologia pode contribuir 

para o enfrentamento destes processos que rompem com a democracia. A realização 

é do Conselho Regional de Psicologia (CRP-12) e das entidades do Fórum de 

Entidades da Psicologia Catarinense – FEPSIC Faça sua inscrição por meio do link:  

http://www.crpsc.org.br/politica-de-participacao-e-colaboracao  

 

 

CRP-12 notifica Prefeitura de Lages sobre o Edital de Concurso Público 

n°01/2016 

 

O Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região – 
CRP 12 enviou uma notificação à Prefeitura Municipal 
de Lages a respeito do Concurso Público N° 001/2016 
que oferece o salário básico para psicólogos no valor 
de R$ 1.723,54 e de R$ 1.606,53 para o cargo de 
Psicólogo em Programas da Saúde, ambos com carga 
horária de 40h semanais. 



O ofício foi protocolado no dia 23 de setembro de 2016 e recomenda que o município 
respeite a Lei Federal n° 4.119/62, que regulamenta o exercício da profissão e que 
valorize o profissional. 

Leia na íntegra o Ofício enviado ao prefeito do município, Elizeu Mattos, no site do 
CRP-12: http://www.crpsc.org.br/noticias/crp-12-notifica-prefeitura-de-lages-sobre-o-
edital-de-concurso-publico-n-01-2016 

 

 

Entra em vigor o novo Regimento Interno do CRP-12 

 

O Conselho Federal de Psicologia aprovou o 
Regimento Interno do IX Plenário do Conselho 
Regional de Psicologia da 12ª Região – CRP 
12. A Resolução entrou em vigor no dia 19 de 
setembro de 2016, data de sua publicação. 

O Regimento Interno é um documento que 
apresenta um conjunto de normas 
estabelecidas para regulamentar a 
organização e o funcionamento da instituição, 
detalhando os níveis hierárquicos, as 

respectivas competências dos setores existentes e os seus relacionamentos internos e 
externos. 

Para acessar na íntegra o Regimento Interno, acesse o site do CRP-12: 
www.crpsc.org.br 

 

 

 

Pesquisa sobre Atuação em Psicologia Organizacional e do Trabalho no 

Sul do Brasil 

Em parceria, a UFSC, UFPR e PUCRS – com 
apoio do Conselho Regional de Psicologia de 
Santa Catarina (CRP-12) e Conselho Regional de 
Psicologia do Paraná (CRP-08) – realizam estudo 
para caracterizar os tipos de trabalhos que vêm 
sendo feitos por psicólogas(os) no Sul do Brasil.  

O estudo visa produzir subsídios para programas 
de formação de psicólogas(os) nos níveis de 
graduação e pós-graduação na região. Se você 
atua ou já atuou no campo das Organizações e do 

Trabalho, acesse o link e responda o questionário do 
estudo: https://goo.gl/forms/liAz2nv5nduR3vQ52 

 

 

 

Reunião Executiva e Estadual do FETSUAS/SC  

http://www.crpsc.org.br/noticias/crp-12-notifica-prefeitura-de-lages-sobre-o-edital-de-concurso-publico-n-01-2016
http://www.crpsc.org.br/noticias/crp-12-notifica-prefeitura-de-lages-sobre-o-edital-de-concurso-publico-n-01-2016
http://www.crpsc.org.br/
https://goo.gl/forms/liAz2nv5nduR3vQ52


 

A Coordenação Colegiada do Fórum Estadual dos 

Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social 

(SUAS) de Santa Catarina - FETSUAS/SC convida 

todas(os) psicólogas(os) para a Reunião Executiva e 

Estadual do FETSUAS/SC, que será realizada na 

próxima segunda-feira (3/10), na sede do CRP-12.  

O evento ocorrerá das 9h às 14h. Confira a pauta no site 

do CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

 

 

Atenção psicólogas(os) inscritas(os) no CRP-12! 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região dá 
continuidade ao Mapeamento de área de atuação das(os) 
Psicólogas(os) em Santa Catarina, incluindo informações 
sobre participação em espaços de controle social e espaços 
coletivos que visem a cidadania. Conhecer os campos onde 
você atua enquanto psicóloga(o) e cidadã(o) permitirá ao 

CRP-12 congregar informações que fortalecerão o diálogo com a categoria e 
potencializará a participação da Psicologia catarinense nos espaços sociais. Por isto, é 
importante que mantenha seus dados atualizados. Participe! Mais informações através 
do e-mail: crepop@crpsc.org.br ou (48) 32444826. ACESSE O FORMULÁRIO: 
https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR 

 
 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Acesse também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 
 
 

http://www.crpsc.org.br/
https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/mural-de-oportunidades

