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Agenda
- Eleições CRN- 4 - A eleição para escolha da nova gestão do CRN-4 para o triênio de
2013/2016 será apenas por meio eletrônico (via internet) e acontecerá no dia 8 de maio, das 8h
às 24h. Para exercer o direito de voto é preciso estar em dia com as anuidades e com o
endereço atualizado junto ao Conselho. O voto é obrigatório.
Caso o nutricionista ainda não tenha recebido a carta contendo a senha provisória para votação,
deve seguir as seguintes instruções: 1 - acesse o endereço www.eleicaonet.com.br/crn4, 2 - no
quadro "Antes do dia da votação" clique no link "clique para cadastrar nova senha", 3 - no
campo "inscrição" preencha o seu numero de inscrição contendo 8 dígitos, 4 - após digitar o
numero de sua inscrição, clique na opção "confirmar meus dados pessoais", 5- Aparecerão
alguns campos para serem preenchidos com seus dados pessoais. Confirme e logo em seguida
surgirá uma página para que seja cadastrada uma nova senha.
Para o próximo pleito apenas uma chapa foi inscrita: Chapa 1 – “Articulação e Atitude:
ampliando conquistas”. Saiba mais sobre os integrantes desta chapa acessando
www.crn4.org.br
- Espírito Santo – O próximo destino do Projeto CRN-4 Itinerante será em Colatina (ES), no dia
22 de maio, das 9h às 16h, no Centro Universitário do Espírito Santo (Unesc) – sala 222/bloco
B. Veja programação no site www.crn4.org.br
- I Ciclo de Debates Conhecimento Política e Ação – O terceiro encontro será realizado no
dia 10 de maio com o tema “Obstáculos políticos e econômicos para políticas de alimentação e
nutrição”. Os debatedores convidados são Ruben Mattos (IMS/UERJ) e Vanessa Shottz (FASE).
A moderadora será Luciene Burlandy. O evento acontecerá no Auditório 111, bloco F da Uerj.
Haverá transmissão virtual pelo Telessaúde. Inscrições gratuitas. Mais informações:
ciclodedebatesposwn@gmail.com

Concurso no CRN-4
A gestão “Articulação e Atitude” informa que as inscrições para o concurso do Conselho
Regional de Nutricionistas – 4ª Região estão abertas, somente via internet. Há vagas para o
cargo de Fiscal Nutricionista (Graduação em Nutrição) e Secretário Executivo (Nível Superior),
assistente administrativo (nível médio), Assistente Técnico em Informática (nível médio), Auxiliar
Administrativo (nível médio) e Assistente Técnico em Nutrição e Dietética (nível médio). Cabe
ressaltar que o concurso será realizado para o provimento de vagas e formação de cadastro de
reserva do quadro de pessoal do CRN-4. O edital foi publicado no Diário Oficial da União e pode
ser conferido do site www.crn4.org.br
Atenção: No dia 22 de abril, o CRN-4 publicou um Edital de Retificação.

