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Ofício N°351/PRES/2022 

 

 

João Pessoa, 18/10/2022 

 

 

Ao Ilmo. Prefeito do Município de Esperança/PB, 

Nobson Pedro de Almeida 

Assunto: Solicitação de revisão do salário oferecido ao cargo de Psicólogo.  

 

 

Excelentíssimo, 

 

1. O Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região (CRP/13), regulamentado pela Lei e 

5.677 de 20/12/71, com finalidade precípua de orientar, disciplinar e fiscalizar o 

exercício da profissão de Psicologia, representando a categoria de Psicólogos, (0-74 - 

CBO - Catálogo Brasileiro de Ocupações do MT), tendo conhecimento da publicação do 

Edital 001/2022, onde está sendo ofertada 03 vagas para a psicologia, vem mui 

respeitosamente junto à Vossa Senhoria, Prefeito da cidade de Esperança/PB, contestar a 

proposta salarial de R$ 1.212,00 para o cargo de psicólogo. 

2. Gostaríamos de enfatizar que nos últimos anos, foi excepcional o crescimento dos 

serviços de psicologia oferecidos nos municípios da Paraíba, a exemplo dos CAPS, NASF, 

CRAS, CREAS, Escolas e outros, onde estes profissionais têm um papel de relevância 

social na busca da melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos, com compromisso 

científico, técnico e ético. Atuando desde a humanização do atendimento à qualificação da 

relação das equipes multidisciplinares nas quais está inserido. 

3. Diante do exposto, solicitamos a revisão do quesito referente ao salário de R$ 1.212,00 

a ser oferecido ao cargo de psicólogo, onde seja oferecida uma remuneração coerente ao 

nível da sua formação, visando a qualidade dos serviços prestados à comunidade, que para 

isso, exige desses profissionais investimento em formação continuada, supervisão e 
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cuidados pessoais com a própria saúde mental, os quais constituem ônus aos psicólogos em 

exercício.   

4- Certos de Vossa compreensão e das contribuições da Psicologia para o município de 

Esperança, colocamo-nos a disposição para diálogo. 

 

 

Respeitosamente, 

 

 
 

Alcira de Lourdes Teotônio Cavalcanti 

Conselheira Presidenta do Conselho Regional de Psicologia - 13a Região. 

 


