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PROGRAMAÇÃO 17/10 (Sexta-feira) 

Horário: 19h00 às 21h00 

Local: Anfiteatro do CRP Subsede de Assis 
Rua Osvaldo Cruz, 47 - Vila Xavier - Assis/SP 

"Psicologia e Mercado de Trabalho: Articulação para Fortalecimento 

da Categoria" 
Articular, refletir e red imens ionar o cenário da inserção da Psicologia no Mercado de Trabalho é amp l ia r as 
possibi l idades reais das práticas psicológicas. É necessário garant i r a qua l idade dos serviços e lutar por condições 
adequadas de carga horária e piso salar ia l do psicólogo nas Instituições. 

Coordenação: 
Rogério Giannini CRP 06/53926 Arl indo da Silva Lourenço 
Vice-Presidente do Sind icato dos Psicólogos Tesoureiro do Sind icato dos Psicólogos 

PROGRAMAÇÃO 18/10 (Sábado) 
Horário: 09li00 às 17h00 

Local: Anfiteatro do CRP Subsede de Assis 
Rua Osvaldo Cruz, 47-Vila Xavier-Assis/SP 

Oficina - Cooperativismo e outras formas associativas de trabalho, 
possibilidades para o exercício profissional da psicologia 

Objetivos: 

* discut ir as d iversas fo rmas assoc iat ivas de t raba lho dentro de um arcabouço teórico v i sando possib i l i tar 
leituras críticas das práticas e dos "p ro je tos " de associação para o t raba lho presente no grupo. 

* fornecer informações de caráter técnico que possam a judar na esco lha de f o rmas de associação, das mais 
informais às d iversas fo rmas jurídicas cond izentes . 

Estrutura da Oficina: 
a) O grupo será conv idado e laborar projetos de associação cons iderando a lguns cenários pré-estabelecidos, 

como número de psicólogos disponíveis, área de atuação, ind icadores soc ia is e outros . Os "p ro je tos" 
apresentados serão v istos de mane i ra crítica pelo grupo e também conf rontada com conce i tos e categor ias 
teóricas ex is tentes. 

% • 
b) Será apresentada uma experiência concreta de t raba lho assoc iat ivo que também será o lhada cr i t i camente 

pelo grupo de modo a exerc i tar o manejo dos conce i tos e categor ias in t roduz idos. 

c) O grupo terá acesso à mater ia l didático sobre fo rmas assoc ia t ivas de t raba lho e cooperat iv i smo, com 
informações de o rdem jurídica, comerc ia l , contábil, tributária, etc. 

Coordenação: Rogério Giannini CRP 06/53926 
Psicólogo formado pela Un ivers idade São Judas, a tuando a 20 anos c om formação política no setor popular e 
sindicai, trabalhou na CUT (Centra l Única dos Traba lhadores) como assesso r na área de Formação Prof iss ional , 
em programas de capacitação prof iss ional , coordenando a grupo temático de Transformações dp Mundo do 
Trabalho, Negociação Co let iva, Papel do Estado e Novas Práticas S ind ica is . 

EVENTO GRATUITO 
VAGAS LIMITADAS 

Faça sua inscrição pelos telefones (18) 3322-6224 ou 3322-3932 
ou pelo email assis@crpsp.org.br 


