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Após colar grau, procure a sede ou 
a subsede do Conselho em sua 
região, munido dos originais e de 
cópias xerox dos seguintes 
documentos: 

Certificado/Certidão/Declaração 
de conclusão do curso de 
formação em Psicologia ou 
Diploma de conclusão do curso de 
formação em Psicologia; 
Original da Cédula de 
Identidade (RG); 
Original do CPF; 
Título de eleitor, com os dois 
últimos comprovantes de votação; 
Certidão de casamento 
(quando foro caso); 
1 foto 3x4. 

Retirar no setor de Atendimento o boleto para 
pagamento, em qualquer agência bancária, das taxas de 
inscrição, anuidade e carteira. 

Aguardar o boleto que lhe será enviado pelo Correio. 

deliberação do Plenário e seguem para o setor 
responsável pelas emissões das carteiras. O prazo para 
esse procedimento é de aproximadamente um mês. 
Nesse período, o psicólogo somente poderá exercera 
profissão de posse de uma declaração de autorização 
emitida pelo CRP SR 



INSTANCIAS 

Rua Osvaldo Cruz, 47, Assis, SP, cep 19800 080 
tels (018) 322-6224,322 3932, 
e-mail assis@crpsp.org.br 

Rua Albino Tâmbara, 5-28, VI. Cidade Universitária, 
cep 17044 230, Bauru, SP 
tel (14) 223-6020, e-mail bauru@crpsp.org.br 

Rua Frei Manoel da Ressureição, 1251, Guanabara, 
cep 13073 021, Campinas, SP 
tels (19) 243-7877, 241-8516, 243-6796, 
e-mail campinas@crpsp.org.br 

Rua Luiz Pinto Flâquer, 523, Sala 61, 6- andar, 
Centro, Sto. André, SP, cep 09010 090 
tel 4436-4000, e-mail crpsta@crpsp.org.br 

Rua Thomaz Nogueira Gaia, 168, Jd. América, 
Ribeirão Preto, SP, cep 14020 290, 
tel (16) 620.1377, e-mail: ribeirao@crpsp.org.br 

Rua Martin Francisco, 225, Encruzilhada, 
Santos, SP, cep 11015 480, tel (13) 235-2324, 
235-2441, e-mail: crpsto@crpsp.org.br 

Rua Coronel Spínola de Castro, 3360, 2- andar, BI. B, 
Ed. Firenze, Centro, S.j. do Rio Preto, SP, cep 15015 500 
tels (17) 235-2883, 235-5047, 
e-mail: crpsjrp@crpsp.org.br 

Rua Nancy Guisard, 25, Centro, Taubaté, SP, 
cep 12030 130, tels (12) 233-3867, 232-9357, 
e-mail: taubate@crpsp.org.br 

SEDE 
Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América 
cep 05010 020, São Paulo, SP 
Pabx (11) 30619494, fax (11) 3061 0306 

Ramal 110, Atendimento 
registros profissionais, alterações nos mesmos, mudanças 
de endereços, informações sobre cadastro etc. 

Ramal 120, Centro de Orientação 
informa os profissionais sobre procedimentos legais, éticos 
e técnicos. 

Ramal 130, Eventos 
informa sobre seminários, palestras, encontros, mostras, prémios etc. 

Ramal 140, Coordenadoria jurídica 
processos e pareceres Jurídicos 

E-mails 
Diretoria: direcao@crpsp. org. br 
Informações: info@crpsp.org.br 
Centro de Orientação: orientacao@crpsp.org.br 
Administração: admin@crpsp.org.br 
Psi, Jornal de Psicologia: lornal@crpsp.org.br 

Assembleia Geral 
Ocorre anualmente, aberta à participação de todos 
os inscritos; aprova os valores das anuidades e 
todas as demais taxas. Define o orçamento da 
instituição e aprova os planos de ação política para 
o período de um ano. 

Plenário 
Órgão deliberativo composto pelos conselheiros 
(efetivos e suplentes) eleitos por um período de 
três anos, através do voto direto dos psicólogos 
registrados no Conselho. Aprova estratégias de ação, 
novas regulamentações e julga processos éticos. 

Diretoria 
Órgão executivo eleito anualmente pelo Plenário, 

é composto por quatro conselheiros efetivos: 
^presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro. 

Comissões gestoras 
Órgãos executivos, responsáveis pelas 
gestões das subsedes no interior do 
Estado. Seus componentes 
(coordenador, subcoordenador e 
membro) integram o Plenário. 

Comissões permanentes 
Responsáveis por atividades estabelecidas por 
lei como obrigatórias aos conselhos, quais sejam: 
orientar, fiscalizar e tramitar os processos éticos. 
São duas, de Ética e Orientação. 

Comissões temáticas (sede e suttsedes) 
Tratam de assuntos do interesse da sociedade e da 
categoria e estão abertas à participação de todos os 
profissionais. Podem ser criadas ou extintas, 
dependendo de aprovação do Plenário. Há, ainda, os 
Grupos de Trabalho, criados para tratar de assuntos 
novos por períodos curtos, que podem, eventual
mente, ser transformados em comissões temáticas. 

Comissões temáticas em atividade: Avaliação 
Psicológica, Comunicação, Criança, Adolescente e 
Família, Direitos Humanos, Educação, Formação, 
Justiça, Psicologia do Esporte, Recursos Humanos, 
Relações defí/lercado e Trabalijo. Saúde, Saúde 
Mental. 

Grupos de trabalho em atividade: Especialização em 
Psicologia, Memória e História da Psicologia em SP, 
Psicologia e Informática, Psicoterapias, Videoclube 
CRPSR 



Psi, Jornal de Psicologia CRP SP, 
publicação bimestral. 
Psi, Via Subsede, informativo das 
subsedes, periodicidade irregular. 
Site Psi, Conselho Regional de 
Psicologia SP (www.crpsp.org.br). 
Programa de tv Diversidade, 
produção TV PUC/CRP-SP, exibido 
pelo CNU (Canal Universitário), 
canal 15 da rede a cabo Net/TVA; 
(estreias nas 2°^ quintas-feiras de 
cada mês, às 20 horas). 
Revista CRP SP, edição 
quadrimestral. 

EVENTOSÍPERMAN ENTES 
Videoclube CRP SP: filme + 
debate, quinzenal, sempre numa 
6-feira, àsiphoo. 
Café Diversidade: drinks + ideias 
+ petiscos + arte, todas as sextas-
feiras à noite. 
Prémio Arthur Bispo do Rosário: 
poesia, fotografia e artes 
plásticas; anual, aberto a artistas 
usuários de serviços de saúde 
mental. 
Dia de Luta Antimanicomial, 
18 de maio, uma semana com 
eventos sobre o tema. 
Dia do Psicólogo, 27 de agosto, 
uma semana com eventos 
comemorativos. Conselho Regional de Psicologia SP, 



uta 
Consi 

oríent 

o Conselho Regional de 
Psicologia SP está aí para 
ientar os profissionais da área 
ra uma atuaçõo ética, 
^promissada com o respeito 
unidade liumana e com a 
oçáo da justiça social, 
uia criada em 1974, o 
w atua no sentido de 
, regulamentar e 

Iscalizaro exercício da Psicologia, 
o que o diferencia das entidades 
associativas e sindicais, que 
romovem e defendem os interesses 
5 categorias que representam. 

Para cumprir suas finalidades-
o CRP SP implementa ações 

objetivando contribuir para ui 
meliior qualificação da intervenção 

profissional e participa das decisões 
referentes ás regulamentações 

nacionais definidas pelo Conselíi 
•ederal de Psicologia, CFP. Ao todi 

ístem quinze Conselhos Region 
todo o país, distribuídos por 

Estados e/ou regiões. O CRP SPéo 
regional de número 6, mantém uma 

sede na Capital e oito subsedes no 
interior do Estado. Possui três 

instancias institucionais: aAssemblei 
GeraL o Plenário e a Diretoria. 


