CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 1ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA EM
EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
EDITAL Nº 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2021 – CRN - NORMATIVO
COMUNICADO – APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS
A aplicação das provas objetivas e discursivas do concurso público para provimento de vagas
e formação de cadastro de reserva em empregos de nível superior e médio do CRN-1 será realizada
no dia 12 de setembro de 2021, domingo, conforme a seguir.

1 DO TURNO DE APLICAÇÃO DE PROVAS
Turno: Tarde
Abertura dos portões: 13h (treze horas)
Fechamento dos portões: 14h (catorze horas)
Procedimentos de identificação e segurança: das 14h (catorze horas) às 14h15 (catorze horas e quinze
minutos)
Início das provas: 14h15 (catorze horas e quinze minutos)
Término das provas: 18h15 (dezoito horas e quinze minutos)

2 DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
2.1 Em Brasília-DF
UPIS - União Pioneira de Integração Social
SEP/SUL, 712/912, Conjunto A – Portaria Central – Asa Sul – CEP 70.390-125
2.2 Em Goiânia-GO
Colégio Prevest – Unidade Centro
RUA 05, 202, Esquina com Rua 07 – Setor Central – CEP 74.015-135
2.3 Em Palmas-TO
CEULP/ULBRA – Centro Universitário Luterano de Palmas
Avenida Teotonio Segurado, 1501 Sul – Plano Diretor Sul – Centro - CEP 77.019-900
2.4 Em Cuiabá-MT
Centro Educacional Maria Auxiliadora
Avenida Dom Aquino nº 449 – Centro – Dom Aquino – CEP 78.015-200
A informação sobre os locais de aplicação de provas (escola, bloco e sala) consta no
comprovante de inscrição individualizado que está disponível desde o dia 3 de setembro de 2021,
mediante acesso ao Ambiente do Candidato, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.

3 DAS ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
Reforçamos que não será permitido o acesso de nenhum candidato após o horário estabelecido
para o fechamento dos portões. Recomendamos que os candidatos cheguem com 1 (uma) hora de
antecedência ao local de prova, de forma a evitar constrangimentos desnecessários.

Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES – www.iades.com.br
SIBS Quadra 1 Conjunto A Lote 5 – Setor de Indústrias Bernardo Sayão – Núcleo Bandeirante – Brasília – DF – CEP 71736-101
Fone/fax: (61) 3053.3444 – e-mail: cac@iades.com.br

Página 1
CM-104/SET/2021

Pedimos que leiam com atenção e sigam as instruções contidas no item 9 do Edital Normativo.
Recomendamos levar os seguintes itens:
- documento de identidade original;
- comprovante definitivo de inscrição;
- caneta esferográfica de tinta preta e fabricada de material transparente; e
- garrafa de água fabricada de material transparente, incolor e sem rótulo.
Face ao quadro atual de pandemia (Covid-19), fazemos as seguintes considerações para o dia
de aplicação das provas objetivas:
- usar máscara de proteção facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face shield), durante
todo o período no local de prova;
- manter, nos corredores e escadas, o distanciamento social entre pessoas, conforme sinalizações
visuais e orientação da equipe de aplicação das provas;
- levar recipiente de água em embalagem transparente para consumo próprio e evitar o uso de
bebedouros;
- levar álcool em gel para consumo pessoal, desde que acondicionado em embalagem de material
transparente, incolor e sem rótulo.
- quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a máscara de proteção facial para
que o fiscal do IADES possa realizar corretamente a sua identificação, bem como em eventuais
situações necessárias a fiscalização.
Brasília-DF, 6 de setembro de 2021.

Central de Atendimento ao Candidato
Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES
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