CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
PE - AL - PB - RN - PI - MA - CE
NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2015
CONCURSO PÚBLICO CRN-6 Nº 01/2015
O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS – 6ª REGIÃO PRESTA OS
SEGUINTES ESCLARECIMENTOS AOS CANDIDATOS DO CONCURSO PÚBLICO
CRN-6 Nº 01/2015:

I.

O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por
igual período, a contar da data de homologação do certame (itens 1.2 e 16.38 do
Edital).

II. Os candidatos integrantes do cadastro de reserva formado para o concurso público
poderão ser convocados, durante o período de validade do certame, conforme
necessidade e conveniência do CRN-6 e de acordo com a classificação obtida (item
2.3 do Edital).
III. A aprovação no concurso público na classificação correspondente ao cadastro de
reserva formado gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
contratação. Durante o período de validade do certame, o CRN-6 reserva-se o
direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e com o
número de vagas existentes (item 16.6 do Edital).
IV. O candidato habilitado deverá manter atualizado seu endereço, e-mail e telefone perante
o CRN-6, enquanto o concurso público estiver no prazo de validade. A atualização
deverá ser realizada através do e-mail crn6@crn6.org.br. São de exclusiva
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu
endereço (item 16.40 do Edital).
V. Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados
deverão apresentar documentos originais, acompanhados de uma cópia que
comprove os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição,
estabelecidos no item 15.6.2 do Edital.
VI. A convocação será realizada pelo CRN-6 através de Ofício concedendo prazo para o
convocado apresentar-se ao CRN-6 (item 15.6.1 do Edital).
VII.

Para outras informações consultar o Edital Normativo Nº 01/2015 – CRN-6.

Recife, 02 de outubro de 2015.
Comissão de Concurso do CRN-6
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