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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA

EM EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

EDITAL No 2 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 – CRN-1 – PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES

Na presente data de 6 de agosto de 2021, a Presidente do CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 1ª REGIÃO (DF, GO,
MT e TO), no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece o art. 37, inciso II, da Cons tuição Federal de
1988, torna pública a prorrogação do período de inscrições do concurso público para provimento de vagas e formação de
cadastro de reserva em empregos de nível superior e médio do CRN-1, conforme a seguir.

1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico h p://www.iades.com.br até o dia 22
de agosto de 2021.

2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 23 de agosto de 2021.

3 Em nenhuma hipótese, o IADES processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 23 de agosto de
2021.

4 Para concorrer às vagas des nadas para as pessoas com deficiência, o candidato deverá enviar até o dia 23 de agosto de
2021, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CRN-1, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II - Brasília (DF), os
documentos relacionados no subitem 6.5 do Edital Norma vo.

5 A listagem com a análise preliminar dos pedidos para concorrer às vagas para pessoas com deficiência será divulgada na
data provável de 25 de agosto de 2021.

6 A listagem com a relação dos candidatos que se declararam negros ou pardos será divulgada na data provável de 25 de
agosto de 2021.

7 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá encaminhar, até o dia 23 de
agosto de 2021, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CRN-1, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II - Brasília
(DF), a documentação indicada no item 8 do Edital Norma vo.

8 A listagem com a análise preliminar dos pedidos de atendimento especial será divulgada na data provável de 25 de agosto
de 2021.

9 O IADES disponibilizará o comprovante defini vo de inscrição na data provável de 3 de setembro de 2021. O comprovante
poderá ser re rado no endereço eletrônico h p://www.iades.com.br.

10 Permanecem inalteradas as demais datas informadas no Edital Norma vo, inclusive a data provável de aplicação das
provas, agendada para o dia 12 de setembro de 2021, no turno da tarde.

CAROLINE OLIMPIO ROMEIRO DE MENESES
Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas – 1ª Região (DF, GO, MT e TO)

Documento assinado eletronicamente por Caroline Olimpio Romeiro de Meneses, Presidente, em 06/08/2021, às 12:39,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.cfn.org.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0417236 e o código CRC 97783332.

Referência: Processo nº 010111.000072/2019-71 SEI nº 0417236
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