
 

 

ATA DA 50ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 14 DE DEZEMBRO DE 2020. Ao décimo quarto dia do mês 2 

de dezembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 13h30min, a Reunião de Diretoria, 3 

realizada de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os: Emmila 4 

Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-5 

03/10210; e Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Também estavam presentes a 6 

Coordenadora Geral do CRP-03 em exercício, Jacira da Natividade Oliveira, a Secretária 7 

Executiva do CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. Justificada a ausência de Renan Vieira 8 

de Santana Rocha, CRP-03/11280. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 9 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Reativação de CRP - Processo SEI nº 10 

576600010.001884/2020-23; Ponto 2 - Transferência de CRP - Processo SEI nº 11 

576600010.001882/2020-34; Ponto 3 – Convênio com a Faculdade IDE; Ponto 4 - Projeto 12 

Básico - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem; Ponto 5 - Mobilização para 13 

garantir os profissionais de Psicologia e Serviço social no Fundeb; Ponto 6 – Urgência – 14 

Certidão de Transferência; Ponto 7 – Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19; 15 

Ponto 8 – processos seletivos para a residência multiprofissional; Ponto 9 – Férias da 16 

Secretária Executiva; O que o ocorrer. Ponto 10 – Férias Técnico de Informática do CRP-17 

03; Ponto 11 - Manutenção de sistema de alarme da Sede. Às 13h10min iniciaram-se os 18 

debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Reativação de CRP - Processo SEI nº 19 

576600010.001884/2020-23. Profissional Jerusa Andrade entrou em contato com a 20 

Ouvidoria do CFP para dirimir algumas dúvidas, o CFP direcionou a demanda ao CRP-03. 21 

Encaminhamento. O setor de Atendimento do CRP-03 contatou a profissional. Ponto 2 - 22 

Transferência de CRP - Processo SEI nº 576600010.001882/2020-34. Profissional   Daniela 23 

Gehm Moraes entrou em contato com a Ouvidoria do CFP para solicitar transferência do 24 

CRP-03 para o CRP-07 tendo em visto o local de residência. Encaminhamento. 25 

Responderemos ciência, sinalizando que o CRP-03 aguardará contato do CRP-07 para dar 26 

prosseguimento à demanda. Ponto 3 – Convênio com a Faculdade IDE. Após orientação 27 

da COF a Faculdade Ide solicitou que a proposta fosse reavaliada, apresentando recurso 28 

para análise. Encaminhamento. Solicitar à COF o compartilhamento do recurso 29 

apresentado. Ponto 4 - Projeto Básico - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem. 30 

O Jurídico do CRP-03 opina que, no tocante ao projeto básico elaborado acerca da 31 

terceirização o cargo de Auxiliar Organizacional, cuja função é de Auxiliar de serviços 32 

gerais, prevista no Plano de Carreira, às atribuições são idênticas àquelas constantes no 33 

Projeto Básico, portanto não será possível a Terceirização, uma vez que o Cargo de Auxiliar 34 

Organizacional não foi extinto pelo Plano de Carreira. Dessa forma, considerando que as 35 

atribuições previstas no Projeto Básico estão contempladas no Plano de Carreira o jurídico 36 

opina pela impossibilidade de terceirização, exceto se o Cargo for extinto do Plano de 37 

Carreira. Encaminhamento. Questionar ao jurídico se há outra opção para prosseguimento 38 



 

 

da demanda, e/ou se há impedimento para continuação da contratação por RPA, tendo em 39 

vista que no nosso planejamento estratégico de 2021 não há previsão de contratação de 40 

auxiliar de serviços gerais, já que a vaga está sendo contemplada no concurso público. 41 

Ponto 5 - Mobilização para garantir as/os profissionais de Psicologia e serviço social no 42 

Fundeb. O CFP e o CFESS informam sobre a mobilização para garantir a inclusão dos 43 

psicólogas(os) e assistentes sociais no Fundeb, PL 4372/2020 na Câmara dos Deputados 44 

e 4519/2020 no Senado Federal. Os mesmos pedem apoio do CRP-03 para que solicitem 45 

à categoria que pressione os parlamentares para garantir a inclusão das/os profissionais 46 

de Psicologia e serviço social no Fundeb, conforme a Lei 13.935/2019. Encaminhamento. 47 

Deferida a divulgação do hotsite. 5.1) Ceduc está ciente, solicitar à Comissão retorno 48 

quanto à articulação com os parlamentares baianos. Ponto 6 – Urgência – Certidão de 49 

Transferência. O profissional Samuel Belarmino Caires solicita a emissão da certidão de 50 

transferência. Encaminhamento. Oficiar o CRP-06 sobre a demanda pedindo celeridade, 51 

vez que por e-mail a solicitação já foi feita várias vezes. Copiar o profissional sinalizando o 52 

encaminhamento da demanda. Ponto 7 – Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. 53 

O profissional Marcus Deminco questiona se as/os psicólogas/os estarão inseridas/os no 54 

grupo prioritário a ser vacinado na fase 1. Encaminhamento. O CRP-03 aguardará a 55 

divulgação do grupo prioritário, bem como o plano de vacinação, posteriormente poderão 56 

ser realizados contatos específicos. Ponto 8 – Processos seletivos para a residência 57 

multiprofissional. O graduando Victor Bertino solicita apoio ao CRP-03 em virtude dos 58 

processos seletivos para a residência multiprofissional irão acontecer na Bahia, atualmente 59 

o estado conta com 3 processos, incluindo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 60 

(SESAB), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e a Fundação de 61 

Saúde da Família. Entretanto, a data da aplicação das provas do processo seletivo da 62 

SESAB E EBSERH é a mesma, dia 10/01/2020. Encaminhamento. Oficiar as empresas 63 

responsáveis pelos certames, sugerindo que ambas considerem dialogar sobre a 64 

possibilidade de alteração de data. Ponto 9 – Férias da Secretária Executiva. 65 

Encaminhamento. De 04/01/2021 a 15/01/2021 a coordenadora geral do CRP-03, Denyse 66 

Fernandes França, fará os encaminhamentos urgentes e de 16/01/2021 até 02/01/2021 a 67 

Assessora Técnica do CRP-03, Lorena Santos Menezes, fará a substituição com o aumento 68 

da carga horária no período citado. O que o ocorrer. Ponto 10 – Férias Técnico de 69 

Informática do CRP-03. Durante o período de férias do Técnico de Informática, Rogério 70 

Uzeda, será necessária a contração de profissional para que a autarquia não fique 71 

desassistida. Encaminhamento. O setor de Compras do CRP-03 procederá com cotação 72 

de técnico de informática para substituição. Ponto 11 - Manutenção de sistema de alarme 73 

da Sede. Encaminhamento. Solicitar ao Jurídico do CRP-03 verificação do contrato, para 74 

analisar se consta a manutenção do sistema, caso não tenha registro o setor de Compras 75 

do CRP-03 deverá proceder com a contratação do serviço. Ponto 12 – Contrato com os 76 



 

 

Correios. Análise da orientação do setor Jurídico do CRP-03 para que a modalidade de 77 

contratação dos Correios seja feita por dispensa de licitação. Encaminhamento.  O setor 78 

Jurídico deverá indicar para o setor de Compras do CRP-03 outras empresas que ofereçam 79 

os mesmos serviços, considerando que a maioria dos serviços ofertados pelos Correios 80 

são de exclusividade dos mesmos. Sem mais, eu, Jamile Tamandaré, por atribuição 81 

concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que 82 

será assinada por quem é de direito. Salvador, 14 dezembro de 2020.XXXXXXXXXXXXXX 83 


