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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 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A 
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
Em conformidade com o subitem 12.1 do Edital Normativo nº 1 do Concurso Público 1/2021 – CRN-1 

ficam convocados todos os candidatos de nível superior aprovados na etapa de prova discursiva para 
apresentação da documentação relativa a avaliação de títulos e de experiência profissional, conforme a 
seguir. 
 

Todos os documentos referentes à avaliação de títulos e de experiência profissional deverão ser 
apresentados em cópias frente e verso, autenticadas em cartório, cuja autenticidade será objeto de 
comprovação mediante apresentação de original e outros procedimentos julgados necessários, caso o 
candidato venha a ser aprovado. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a 
avaliação com clareza. 
 

A documentação para a etapa de avaliação de títulos e de experiência profissional deverá ser entregue 
pessoalmente, ou por procurador com poderes para tal, conforme a seguir: 
 

Período para entrega da documentação:  5 e 8 de novembro de 2021 
Horário para entrega da documentação: 10h às 16h 
Local para entrega da documentação: Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES 

SIBS Quadra 1 Conjunto A Lote 5 – Setor de Indústrias Bernardo 
Sayão – Núcleo Bandeirante – Brasília – DF – CEP 71736-101 

 

O candidato deverá apresentar a documentação em envelope tamanho Ofício, devidamente identificado 
com os seus dados pessoais (nome completo, número de inscrição e CPF), juntamente com formulário para 
preenchimento das informações disponível na página de acompanhamento do concurso público (endereço 
eletrônico http://www.iades.com.br).  

 

A documentação poderá, de forma opcional, ser enviada via SEDEX para o IADES – Concurso Público 
CRN-1, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II - Brasília (DF), desde que protocolada/enviada até o dia 8 
de novembro de 2021. Informar no envelope: Concurso Público CRN-1/2021 – Avaliação de Títulos. Caso use 
o envio postal, informar por e-mail para cac@iades.com.br os seus dados de inscrição no concurso público, o 
código de postagem e a data de envio dos documentos. 

 

O candidato deverá observar atentamente as instruções contidas no presente comunicado,  no Edital 
Normativo do concurso público e nas retificações publicadas no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br. 
  

Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. 
 

Central de Atendimento ao Candidato 
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES 

 


