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Comunicação Verbal, sob o critério do valor máximo de 50 (cinquenta) pontos na Fase
2 - Entrevista pessoal.5.5. Nos casos de empate na classificação, o desempate
obedecerá à seguinte ordem de prioridade: I. maior idade, considerando-se dia, mês e
ano de nascimento; II. maior tempo de experiência profissional exercendo as atividades
de copeiro (a) III. maior nota na entrevista. 5.6. A desistência ou não comparecimento
do (a) candidato (a) à convocação, em qualquer uma das etapas do processo seletivo
simplificado, implicará a sua eliminação do Processo Seletivo Simplificado do/a
candidato/a convocado/a. 6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL: 6.1. A listagem de
classificação dos (das) candidatos (as) será disponibilizada e publicada no DOU (Diário
Oficial da União) e no site do CRMV-PI (https://crmv-pi.org.br/), após homologação do
resultado. 7. DOS RECURSOS: 7.1. O (a) candidato (a) poderá apresentar recurso nos
prazos estipulados pelo Item 3 - Cronograma, exclusivamente via e-mail
seletivoadvcrmvpi@gmail.com, com "Assunto: Recurso - Fase 1" ou "Assunto: Recurso
- Fase 2'; 7.2. O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo em seu
pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor desrespeite
este Regional serão preliminarmente indeferidos. 7.3. Não será permitido anexar
documentos junto ao Formulário para Recurso. 7.4. Não será aceito recurso por via
postal ou fax, nem fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 7.5. Somente
serão apreciados os recursos interpostos que atendam aos requisitos do presente Edital
e que sejam apresentados tempestivamente. 8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 8.1. A
aprovação e classificação neste Processo Seletivo Simplificado não assegura

ao candidato o direito de ocupar a vaga temporária disponível, sendo a
convocação

para admissão de competência do Conselho, de acordo com o interesse e
necessidade

da Autarquia. 8.2. A aprovação e classificação neste Processo Seletivo
Simplificado não assegura

ao candidato o direito de ocupar vaga definitiva de advogado do CRMV-PI
que

eventualmente surja durante a validade deste Processo Seletivo ou durante
a vigência

do contrato de trabalho temporário que vier a ser firmado, uma vez que
eventual vaga

definitiva de emprego será preenchida exclusivamente por meio da
convocação de

candidato classificado e aprovado em concurso público realizado com este
fim.

8.3. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação
de todas

as condições estabelecidas neste Edital, bem como em eventuais
aditamentos e

instruções específicas para a realização do Processo Seletivo Simplificado,
acerca das

quais não poderá alegar desconhecimento. 8.4. O prazo de validade do
Processo Seletivo Simplificado é de até 01 (um) ano contado da sua homologação. 8.5.
Ocorrendo a rescisão contratual, antes do prazo estabelecido, por qualquer que seja o
motivo, de qualquer contrato de trabalho firmado ao amparo deste Processo

Seletivo Simplificado, caberá exclusivamente ao CRMV-PI o direito de
convocar os

demais candidatos classificados, na ordem classificatória, respeitadas as
demais

normas do Processo Seletivo Simplificado.8.6. Os casos omissos serão
resolvidos pelo CRMV-PI.

ANÍSIO FERREIRA LIMA NETO
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO

EXTRATOS DE NOTA EMPENHO

Nota de empenho nº 250/2022, assinada em 16/02/2022. Contratante: CRMV-SP. CNPJ nº
50.052.885/0001-40. Fornecedor: J. L. Zacarias e Cia Lt EPP, CNPJ nº 02.460.127/0001-19.
Objeto: Fornecimento de coffee break para o evento do CRMV-SP "ESCUTA", em
Jundiaí/SP. Valor total: R$ 1.250,00. Processo financeiro nº 160/2022. Processo Adm. nº
008/2022. Elemento Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação
- PJ- PJ. Fundamento legal: Lei nº 14.133/21, art nº 75, inciso II.

Nota de empenho nº 251/2022, assinada em 16/02/2022. Contratante: CRMV-SP. CNPJ nº
50.052.885/0001-40. Fornecedor: J. Zacarias Eventos Me, CNPJ nº 14.365.509/0001-42.
Objeto: Locação de espaço e estrutura de evento para o CRMV "ESCUTA", em Jundiaí/SP.
Valor total: R$ 1.665,00. Processo financeiro nº 161/2022. Processo Adm. nº 008/2022.
Elemento Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e
Outros - PJ. Fundamento legal: Lei nº 14.133/21, art nº 75, inciso II.

Nota de empenho nº 399/2022, assinada em 09/03/2022. Contratante: CRMV-SP. CNPJ nº
50.052.885/0001-40. Fornecedor: Fnegrao Reformas e Pinturas Industriais e Residenciais
Eireli, CNPJ nº 13.750.677/0001-99. Objeto: Prestação de serviço de infraestrutura de
internet (troca de cabeamento) para os setores do 1º Andar da Sede do CRMV-SP. Valor
total: R$ 7.150,00. Processo financeiro nº 190/2022. Processo Adm. nº 009/2022. Elemento
Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ. Fundamento legal:
Lei nº 14.133/21, art nº 75, inciso II.

Nota de empenho nº 435/2022, assinada em 14/03/2022. Contratante: CRMV-SP. CNPJ nº
50.052.885/0001-40. Fornecedor: Helcio Kooiti Wakate Me, CNPJ nº 02.644.176/0001-01.
Objeto: Fornecimento de coffee break para o evento do CRMV-SP "ESCUTA", em
Presidente Prudente/SP. Valor total: R$ 1.500,00. Processo financeiro nº 197/2022.
Processo Adm. nº 014/2022. Elemento Despesa nº 6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 -
Fornecimento de Alimentação - PJ. Fundamento legal: Lei nº 14.133/21, art nº 75, inciso
II.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo -
CRMV/SP, para conhecimento, informa que a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
01/2022, visando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
acessos individuais à rede mundial de computadores (Internet) para as Unidades Regionais
de Atendimento e Fiscalização - URFAS, realizada em 14/03/2022, às 10 horas, foi
considerada DESERTA, devido ausência de participantes.

FERNANDO J R LEITE
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 2ª REGIÃO
AVISO DE NOTIFICAÇÃO

Flávia Santos Severo Prates, Assistente Administrativo do CRN-2, que encontra-
se em lugar incerto e não sabido: fica V. Sa. intimada a nos comprovar, em 05 dias
corridos, as razões da continuidade do seu afastamento ao trabalho. No referido prazo, V.
Sa. deverá comprovar se houve resposta do INSS quanto a eventual impedimento ao
imediato retorno ao serviço. Transcorrido o prazo sem atendimento ao solicitado ou
retorno ao trabalho, será instaurado processo administrativo disciplinar para apuração de
eventual abandono de emprego.

Porto Alegre, 15 de março de 2022.
IVETE REGINA CICONET DORNELLES

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico nº 001/2022
Processo Administrativo 061/2021.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de
veículos automotores, tipo passeio, incluindo manutenção mecânica, elétrica e substituição
de pneus, inclusive seguro, sem motorista, para atender as necessidades do CO N S E L H O
REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CRO-BA em todo o Estado da Bahia. Contratada: LK
ALUGUEL DE CARRO EIRELI, CNPJ: 23.553.384/0001-75. Valor Total Contratado:
R$48.489,84 (quarenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro
centavos). Dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser formulados pelos telefones: (71)
3114-2527 e pelo e-mail compras@croba.org.br.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO CEARÁ
EDITAL

CONCURSO PÚBLICO N° 1/2022

O Conselho Regional de Odontologia do Estado do Ceará, representado pelo
seu Presidente, Sr. Gládyo Gonçalves Vidal, no uso de suas atribuições legais, em
obediência ao disposto no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, torna público que
estarão abertas as inscrições para o Concurso Público N° 001/2022. As inscrições
acontecerão entre os dias 17 de março a 17 de abril de 2022, e serão efetuadas
diretamente no site www.consulpam.com.br, cujo Edital na íntegra está disponível no
citado site. Mais informações nos telefones (85) 32249369 e (85) 32394402 e no e-mail
contato@consulpam.com.br.

Fortaleza - CE, 17 de Março de 2022.
GLÁDYO GONÇALVES VIDAL

Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE GOIÁS
EDITAL CRO-GO Nº 5, DE 17 DE MARÇO DE 2021

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO - EDITAL Nº 1/2019
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I

Candidato: Juliana da Silva Leite, CPF: 012.605.191-71, inscrição nº 464.01701798/0,
classificação 15º - Ampla Concorrência.

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Goiás, no uso de suas
atribuições, considerando o item 3 e 16 do Edital de Concurso Público nº. 001/2019,
resolve CONVOCAR o candidato aprovado no concurso, a Sra. JULIANA DA SILVA LEITE, CPF:
012.605.191-71, inscrição nº 464.01701798/0, para apresentar os documentos solicitados
nos itens 3 e 16 do Edital, devendo estes serem protocolados na Sede do CROGO, end.
Avenida T-2, nº 1.381, Setor Bueno, Goiânia - GO, na Unidade de Gestão de Pessoas, das
9h do dia 21 de março de 2022, até 16h do dia 25 de março de 2022. O candidato será
submetido aos exames de saúde necessários, item 16.3 do Edital nº 001/2019, mediante
comparecimento no Setor de Gestão de Pessoas para receber informações sobre a Clínica
onde eles serão realizados, e receberão também a lista de documentos que o CRO-GO
julga necessários, item 16.2.2, para serem entregues antes da nomeação.

RENERSON GOMES DOS SANTOS, CD

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1ª REGIÃO
EDITAL DE CONVOCAÇAO

O Conselho Regional de Psicologia (CRP) da 1ª Região, por meio da
Comissão Regional Eleitoral constituída na Assembleia-Geral Extraordinária realizada no
dia 24/02/2022, em conformidade com a Lei nº 5.766/71 e a Resolução CFP 005/2021,
torna pública as Eleições para as representantes deste Conselho Regional e a Consulta
Nacional para o Conselho Federal de Psicologia, gestão 2022-2025. A votação será
realizada unicamente na modalidade online, das 08 horas do dia 23 de agosto de 2022
às 17 horas do dia 27 de agosto de 2022; e, nos Ponto de Apoio à Votação, localizado
no CRP/01 no mesmo período, das 8 às 17 horas, respeitados os fusos horários das
diversas regiões do país. Conforme reza o parágrafo 5º, do artigo 1º, da Resolução Nº
05, de 03 de agosto de 2021, do Conselho Federal de Psicologia, no intuito de garantir
uma linguagem inclusiva de gênero, o presente texto foi redigido no feminino,
devendo?se considerar incluídos todos os gêneros. 1. DA CONSULTA NACIONAL PARA O
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA: A candidatura far-se-á em chapa nacional, na qual
deverão constar 11 membros efetivos e 11 suplentes, sendo nove candidatas aos
cargos de conselheiras efetivas e nove candidatas aos cargos de conselheiras suplentes,
como disposto no Art. 3º da Lei nº 5.766/71; e, duas candidatas aos cargos de
conselheiras convidadas efetivas e duas candidatas aos cargos de conselheiras
convidadas suplentes para o Conselho Federal de Psicologia. As chapas devem indicar
o cargo pleiteado por cada membro, como disposto no Regimento Interno do CFP
(Resolução CFP nº 17/2000), e as candidatas devem ter inscrição em qualquer Conselho
Regional de Psicologia, exceto as candidatas aos cargos de Secretárias Regionais, que
devem ter inscrição em CRP da respectiva região geográfica. As candidatas não podem
concorrer simultaneamente a um cargo para o Conselho Regional de Psicologia e a um
cargo para o Conselho Federal de Psicologia, nem figurar em chapa regional como
candidata ao Conselho Federal de Psicologia. As pré-inscrições de chapas deverão ser
encaminhadas à Comissão Eleitoral Especial, por meio de requerimento firmado pelo
encabeçador da chapa, conforme modelo disponibilizado previamente pela referida
Comissão. A Comissão Eleitoral Especial receberá os pedidos de pré-inscrição das
chapas a partir da publicação deste edital até às 15h do dia 05 de junho de 2022,
último dia do 11º Congresso Nacional de Psicologia. 2. DAS ELEIÇÕES PARA O
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 1ª REGIÃO O voto é pessoal e obrigatório,
incorrendo a eleitora que não votar em multa prevista na legislação vigente, salvo se
apresentar justificativa, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da
realização do pleito. Não será aceito voto por procuração. Serão providos os cargos de
conselheira efetiva e suplente, sempre na forma de chapas, com número de candidatas
igual à quantidade de vagas disponíveis, para efetivas e suplentes. O número de vagas
a serem providas neste Conselho Regional de Psicologia é de 13 efetivos e 13
suplentes, conforme Art. 5º da Resolução CFP n° 003/2007. As pré-inscrições das
chapas deverão ser encaminhadas à Comissão Regional Eleitoral, por meio de
requerimento firmado pelo encabeçador da chapa, conforme modelo disponibilizado
previamente pela referida comissão. A Comissão Regional Eleitoral receberá os pedidos
de pré-inscrição das chapas a partir da data de publicação do presente edital até 17
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