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A Presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 
1a Região, no uso de suas atribuições e, 

 
Considerando o Edital de Concurso Público Nº 001/2006 e seus Anexos, 

 7251$�3Ò%/,&2�
 $UW���� - Fica confirmada a data de ���������� para realização das SURYDV�HVFULWDV�REMHWLYDV do Concurso Público aberto pelo 
Edital Nº 001/2006. As respectivas provas serão realizadas, conforme segue: 

 
%5$6Ë/,$��

/RFDO� Centro de Ensino Médio Elefante Branco (QGHUHoR� Av. W/5 – Q 908 – SGAS – Módulos 25/26 – Brasília - DF 
�3(5,2'2�'$�0$1+�+RUiULR� Início às 9hs e término às 12hs (horário de Brasília). &DUJRV� Assessor Administrativo – Assessor Contábil/Financeiro – Assessor de Imprensa e Comunicação – Assessor de 
Informática – Assessor Jurídico – Auxiliar Administrativo e Fiscal 

 
3(5,2'2�'$�7$5'(�+RUiULR� Início às 15hs e término às 18hs (horário de Brasília). 
&DUJRV� Assessor Técnico – Assistente Administrativo – Auxiliar Operacional 
�

&8,$%È��
/RFDO� Escola Estadual Presidente Médici (QGHUHoR� Av. Mato Grosso, S/N – Araés – Cuiabá - MT 
�3(5,2'2�'$�0$1+�+RUiULR� Início às 9hs e término às 12hs (horário de Brasília). 
&DUJRV� Auxiliar Administrativo - Fiscal 

 
3(5,2'2�'$�7$5'(�+RUiULR� Início às 15hs e término às 18hs (horário de Brasília). 
&DUJRV� Assistente Administrativo – Auxiliar Operacional 

 
*,2Æ1,$��

/RFDO� Colégio Claretiano Coração de Maria (QGHUHoR� Av. Prananaíba, 374 – Centro – Goiânia - GO 
�3(5,2'2�'$�0$1+�+RUiULR� Início às 9hs e término às 12hs (horário de Brasília). &DUJRV� Auxiliar Administrativo - Fiscal 

 
3(5,2'2�'$�7$5'(�+RUiULR� Início às 15hs e término às 18hs (horário de Brasília). 
&DUJRV� Assistente Administrativo – Auxiliar Operacional 

 $UW���� - A UHODomR�FRP�RV�QRPHV dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas e não homologadas constam do 
anexo I e II do presente Edital. $UW�������A consulta do ensalamento estará disponível a partir do dia 15/03/2006. 
$UW�������As provas terão duração de 3 (três) horas e os candidatos deverão se apresentar no mínimo com 30 (trinta) minutos de 
antecedência do horário marcado para o início das mesmas munidos de documento oficial (original) com foto, comprovante de 
pagamento da inscrição ou comprovante definitivo de inscrição impresso no site, lápis, borracha e caneta esferográfica de 
escrita grossa de cor preta. 
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�$UW���� - Quanto ao resultado da homologação, será aceito recurso nos dias 10, 13 e 14/03, conforme Item 3.2 do edital. Os 
recursos deverão ser preenchidos em formulário próprio disponível no site www.fafipa.br/concursos. $UW���� - Este edital tem validade a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. $UW���� - Para que não se alegue falta de publicidade, este edital será divulgado no DOU, no site www.fafipa.br/concursos e na 
sede do CRN-1. 
 
 

Brasília, 09 de março de 2006. 
 
�

Adriana Pederneiras R. da Silva 
Presidente do CRN-1 


