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Agenda
- Período de recesso – Em função do ponto facultativo no dia 8 de fevereiro (sexta-feira) no
Município do Rio de Janeiro, decretado pelo prefeito, a direção do CRN-4 informa que a
entidade não funcionará. Portanto, o recesso do período de Carnaval será de 8 a 14 de
fevereiro. O funcionamento voltará ao normal no dia 15 de fevereiro, das 9h às 16h (segunda a
sexta-feira).
- I Ciclo de Debates Conhecimento Política e Ação – O Coletivo de Desdobramento do World
Nutrition Rio 2012 convida para o evento, cujo tema é a relação entre público e privado. O
primeiro encontro será dia 1 de fevereiro, das 14h às 17h, e terá como debatedores Fátima
Portilho (CPDA/UFRRJ) e Renato Maluf (CPDA/UFRRJ). A moderadora será Luciene Burlandy
(UFF). Haverá transmissão virtual. Inscrições gratuitas:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDVrRUtvMUc1YXZrN
FF1UXlXVDZfOGc6MQ . Mais informações: ciclodedebatesposwn@gmail.com O evento será
realizado no 12º andar, bloco E, Uerj.
- Concurso na UFRJ – O Instituto de Nutrição Josué de Castro da UFRJ (Fundão) lançou edital
de concurso público para professor. As inscrições terminam dia 6 de fevereiro e podem ser feitas
no site: http://sgcp.tic.ufrj.br O valor das taxas varia entre R$ 50 e R$ 300,00. São oferecidas 18
vagas, com salários inicias de R$ 1.711,80 (para professor auxiliar, com 20 horas aulas
semanais) e de R$ 12.225,25 (para professor titular, com dedicação exclusiva e 40 horas de
trabalho).
- Concurso na UERJ – Confira no site www.crn4.org.br o Edital de Processo Seletivo de
Professores Substitutos do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
para preenchimento do banco de Professores substitutos nas seguintes áreas e sub-áreas de
conhecimento: Nutrição Básica e Experimental, Nutrição Aplicada e Nutrição Social. As
inscrições terminam dia 31 de janeiro.
Atenção
- Eleições no CRN-4 - O processo eleitoral no CRN-4 será por meio eletrônico (Via internet) e
acontecerá no dia 8 de maio. Para exercer o direito de voto é preciso estar em dia com as
anuidades e com o endereço atualizado junto ao Conselho. Para garantir esse direito, é preciso
regularizar sua situação na entidade até o dia 18 de abril de 2013 (45 dias antes do pleito). A
Comissão Eleitoral informa que uma senha será enviada para todos os nutricionistas dos
Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, por correspondência, com as instruções de
preenchimento e envio. Por isso, é fundamental que seja feita a atualização de endereço, que
pode ser por telefone (21-2517-8100) ou pelo e-mail crn4@crn4.org.br
Mais esclarecimentos: comissaoeleitoral2013@crn4.org.br

