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- Resultado das Eleições no CRN- 4
A eleição para escolha da nova gestão do CRN-4 para o triênio de 2013/2016 foi realizada pela
primeira vez somente por meio eletrônico (via internet) no dia 8 de maio, das 8h às 24h. A
Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região informou que o processo
foi concluído, sem transtornos, com o registro de 7.851 votos. A Chapa 1 “Articulação e Atitude:
ampliando conquistas” foi eleita com 5.358 votos. Foram computados 1.924 votos em branco e
569 votos nulos.
Justificativa de voto
Os nutricionistas que não votaram, precisarão justificar por escrito, de 9 de maio a 9 de julho,
sua abstenção no processo eleitoral. Essa justificativa deverá ser encaminhada ao CRN-4
pessoalmente na sede do Conselho, tanto no Rio de Janeiro quanto no Espírito Santo, das 9h às
16h. Se preferir, poderá justificar o voto por carta registrada ou por email eleicao2013@crn4.org.br

- Projeto CRN-4 Itinerante – 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

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 No dia 22 de abril, o CRN-4 publicou um Edital de
Retificação.

