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EDITAL DE CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADO Nº 001/2013 

 

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA DA 5ª REGIÃO – 

BAHIA/SERGIPE – CRN/5, neste ato representado por sua Presidente, Dra. 

Valquíria da Conceição Agatte, CRN/5 n. 1830, e comissão de seleção, 

conforme aprovação do plenário, considerando a necessidade emergencial de 

repor temporariamente o quadro de funcionários da Autarquia, torna pública a 

abertura de inscrições para processo seletivo simplificado de análise de 

Currículo, Redação e Entrevista, destinado a contratação, por tempo 

determinado, de Técnicos em Nutrição e Dietética, nos termos do presente 

Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. A seleção de que trata o presente Edital tem por objetivo o 

provimento de 02 (duas) vagas para técnicos em nutrição e dietética, 01 (uma) 

vaga destinada a Aracaju/Sergipe e outra destinada a Salvador/Bahia. 

1.2. A jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas semanais, em horários 

a ser determinados; 

1.3. A remuneração é de R$ 985,03 + benefícios (vale transporte, cesta 

básica e ticket refeição);  

1.5. Para efeito da investidura no cargo, somente serão chamados os 

Técnicos em Nutrição e Dietética classificados no presente processo de 

seleção para suprir o preenchimento das 02 (duas) vagas, por ordem de 
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classificação e em conformidade com os termos definidos no ítem 10.2 deste 

Edital. 

1.6. Os contratados não terão vínculo de emprego com o CRN5; trata-se de 

contratação temporária, com fim de atender necessidade excepcional; 

1.7. Os contratados não serão abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho 

do CRN5. 

 

2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

2.1. Para ser contratado, o candidato deverá atender, cumulativamente, aos 

seguintes requisitos: 

a) Ter sido classificado neste Processo Seletivo Simplificado; 

b) Ter Certificado/Diploma na qualidade de Técnico em Nutrição e Dietética; 

c) conhecimentos de informática e ser domiciliado no município da vaga de 

interesse; 

d) Possuir registro perante o CRN-5 e estar em situação regular;  

e) Não ser servidor público efetivo ou possuir contrato com outro órgão 

público; 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. As inscrições serão realizadas nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 

2013, mediante protocolização na sede do CRN5 situada à Rua Dr. José 

Peroba, n. 149, Edif. Centro Empresarial Eldorado, sala 1001, Stiep, Salvador-



 
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 5ª REGIÃO 

BA - SE 

Rua Dr. José Peroba, n. 149, Edif. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador-Ba 

                                CEP: 41.770-235 TEL: (71) 3237 – 5652; Site: www.crn5.org.br; e-mail – crn5@crn5.org.br 

 

Bahia ou na delegacia do CRN-5 situada à Rua Duque de Caxias, Praça 

Tobias Barreto, nº 510, Centro Médico Odontológico, Sl. 502, São José, 

Aracaju - SE; 

3.2. Não haverá cobrança de taxa de inscrição; 

3.3. Documentação necessária para inscrição: 

a) Cópia do CPF e do RG;  

b) Cópia de comprovante de residência em nome do candidato; 

c) Cópia do cartão de identificação profissional e declaração de nada consta 

emitidos pelo CRN5; 

c) Diploma ou certificado de conclusão de curso de técnico em nutrição e 

dietética; 

d) Curriculum vitae atualizado com devidas comprovações de experiência 

se houve; 

e) certidão de quitação eleitoral (www.tse.gov.br); 

f) declaração de antedentes criminais; 

g) certidão negativa da policia federal (www.dpf.gov.br); 

h) certidão negativa da justiça comum correspondente a unidade de 

federação do seu domicilio; 

 

4. DA SELEÇÃO 

 

4.1. A seleção, mediante análise dos critérios enumerados nos itens 4.4, 4.5 

e 4.6 abaixo, será realizada por Comissão designada pelo CRN5 

http://www.tse.gov.br/
http://www.dpf.gov.br/
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especificamente para esta finalidade, entre os dias 05/09/2013 e 

30/09/2013; 

4.2. O resultado da primeira etapa (análise curricular) deste Processo 

Seletivo Simplificado será divulgado em  13/09/2013 e o resultado final em 

30/09/2013, no mural do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região, 

na Delegacia do Regional situada no Estado de Sergipe e no site 

www.crn5.org.br; 

 

4.3. A prova de Redação será realizada no dia 18/09/2013 no horário de 

10:00 às 12:00hs; 

4.4. As entrevistas serão realizadas nos dias, em Salvador 25/09/2013 e em 

Aracaju 27/09/2013, no horário de 9:00 às 12:00 e 13:00 às 17:30 horas, 

conforme horário individualizado definido pelo CRN5 e informado aos 

candidatos mediante convocação disponibilizada no site do CRN-5 no dia 

23/09/2013; 

4.5. A Comissão encarregada da seleção atribuirá notas, de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Tempo de experiência profissional como Técnico em Nutrição e Dietética: 

0,5 (zero vírgula cinco) pontos para cada ano completo de experiência, 

comprovada mediante registro em carteira de trabalho ou estatutário; 

b) Tempo de estágio profissional como estudante de Curso Técnico em 

Nutrição e Dietética: 0,2 (zero vírgula dois) pontos para cada ano completo 

de experiência, comprovada mediante certidão de instituição de ensino 

superior ou declaração emitida por instituição pública ou empresa privada 

registrada junto ao CRN-5/CFN; 

http://www.crn5.org.br/
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c) Somente seguirão para 2ª etapa os 10(dez) primeiros colocados. Em 

caso de empate na 10ª colocação, serão entrevistados todos os que se 

encontrarem nesta posição. 

4.6 Os 10 (dez) primeiros colocados na primeira etapa elaborarão uma 

Redação na Segunda Etapa a partir da escolha entre 2 (dois) temas 

propostos ao candidato, devendo desenvolver em texto argumentativo de, 

no mínimo 15 e máximo de 20 linhas. O texto será avaliado conforme 

adequação ao tema proposto; argumentação; coerência e adequação à 

modalidade escrita em língua padrão. O Resultado da 2ª Etapa será 

divulgado mural do Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região, na 

Delegacia do Regional situada no Estado de Sergipe e no site 

www.crn5.org.br;  

4.7. Os 5 (cinco) primeiros colocados na segunda etapa realizarão 

Entrevista, competindo a Comissão encarregada da seleção atribuir notas, 

com os seguintes critérios: 

a) Disponibilidade para a execução dos serviços nos termos propostos no 

presente Edital: 0 (zero) a 03 (três) pontos; 

4.8. A pontuação final será calculada através do somatório de todos os 

pontos obtidos pelo candidato. 

 

5. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. Na execução dos serviços objeto deste Edital, os Técnicos em Nutrição 

e Dietética contratados desenvolverão as seguintes atividades: 

a) Atendimento pessoal ou por telefone de profissionais registrados e 

representantes/prepostos de pessoas jurídicas registradas; 
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b) Digitação de dados e emissão de relatório e documento; 

c) Protocolo, tramitação de processos e documentos. 

d) Preparar ocorrências para reunião de diretoria e Plenário 

e) Preparar processos de registro, cadastro de PJ e renovação de CRQ 

f) Efetuar montagem de processos de PF 

g) Preparar declarações e demais documentos do setor 

h) Emissão de ofícios 

i) Encaminhamento de documentos para assinatura 

j) Preparação de malotes 

l) Emissão de CRQ, atestados e declarações 

m) Atualização de dados no INCORP 

n) Emissão de boletos de taxas 

o) Controle de e-mail do atendimento 

p) Entrega de documentos 

q) Preparação de malotes para delegacia de Aracaju 

r) Postagem de correspondências 

s) Outras atribuições que venham a ser definidas pelo Plenário, pela 

Diretoria, pela Coordenadora Geral e pela Coordenadora da Fiscalização, 

desde que não contrariem as normas baixadas pelo CFN. 
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6. DOS PRAZOS 

 

6.1. O prazo do contrato por tempo determinado, para a execução dos 

serviços objeto destes Termos de Referência, será de 1 (um) ano, podendo 

ser prorrogado por igual período, se de interesse de ambas as partes, na 

forma da Lei nº 8.745/1993;  

6.2. Os serviços serão iniciados de imediato, a partir da contratação; 

6.3. O prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado será de 06 

(seis) meses a contar da data de sua homologação, podendo ser 

prorrogado por igual período. 

 

7. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS 

 

7.1.Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação 

deste Edital serão dirimidas pela Comissão de Seleção; 

7.2. Os pedidos de esclarecimentos sobre este Edital somente serão 

atendidos quando solicitados por escrito até 24 (vinte e quatro) horas 

anteriores à data estabelecida para a protocolização das inscrições. 

 

8. DOS RECURSOS 

 

8.1. É facultado ao candidato a apresentação por escrito, de um único 

recurso, em cada etapa, devidamente fundamentado, no prazo de 24 (vinte 
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e quatro) horas, a contar da divulgação do resultado. O recurso deverá ser 

apresentado à Comissão de Seleção. 

 

9. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 

 

9.1. A classificação geral dar-se-á na ordem decrescente da pontuação final 

de todos os candidatos; 

9.2. Em caso de empate na pontuação, será dada preferência ao candidato 

que obtiver maior pontuação no quesito referente a experiência profissional, 

registrado no CRN5, da forma estipulada no item 4.5 deste Edital; 

9.3. Permanecendo o empate, terá preferência o candidato com maior 

idade. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação dos critérios para o 

processo seletivo contidos neste Edital; 

10.2. A classificação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura ao 

candidato o direito à contratação temporária imediata, mas apenas a 

expectativa de ser contratado. A concretização da contratação fica 

condicionada ao interesse e à necessidade da CRN5; 

10.3. Após a divulgação do resultado final, o candidato terá o prazo de 05 

dias úteis para apresentar na sede do Conselho Regional de Nutricionistas 

da 5ª Região – Bahia/Sergipe: atestado de saúde ocupacional, cópia de 

RG, cópia do título de eleito, cópia CPF, cópia certidão de nascimento ou 
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casamento, cópia de certidão de nascimento dos filhos se houver, duas 

fotos 3x4, cartão do PIS, cópia de certificado de reservista (sexo masculino) 

e carteira de trabalho. 

10.4. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção 

responsável por este processo seletivo;  

10.5. A Comissão será constituída dos seguintes membros:  

 Mariluze de Pinho Bahia 

 Patricia Peixoto Queiroz 

 Diva Moniz de Aragão 

 

Salvador, 26 de Agosto de 2013. 

 

Dra. Valquíria da Conceição Agatte 

Presidente do CRN5 

CRN5 n. 1830 

 

 

Comissão de Seleção 

 


