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CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04 
ESTADOS DE MINAS GERAIS, GOIÁS, TOCANTINS E DISTRITO FEDERAL 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS OBJETIVAS  
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

 

O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região – CRBio-04 convoca todos os candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2012, destinado ao 

provimento de vagas existentes para os empregos de Auxiliar Administrativo e Fiscal, bem como para formação de cadastro de reserva, para prestarem 

as Provas Objetivas no dia 22 de julho de 2012, de acordo com a divulgação abaixo do intervalo alfabético de candidatos por emprego. 

 

1. Ao candidato só será permitida a participação nas provas objetivas, na respectiva data, horário e local constante neste Edital de Convocação ou nas 

informações disponibilizadas nos endereços eletrônicos www.nossorumo.org.br e www.crbio04.gov.br.  

2. Não será permitida, em hipótese alguma, realização das provas fora do local designado. 

3. O candidato deverá comparecer 30 minutos antes do horário estabelecido para o fechamento dos portões – 9h30, portando documento de identidade 

no seu original, comprovante de inscrição e caneta esferográfica de tinta azul ou preta, lápis preto nº 2 e borracha macia. Os portões serão fechados 

impreterivelmente às 10h, observado o horário oficial de Brasília/DF.  

4. O ingresso no local das provas só será permitido ao candidato que apresentar ORIGINAL de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial 

de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 

Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou 

Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com 

fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97). 

5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

6. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo antigo), carteiras de 

estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

7. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 

8. O candidato, ao terminar a sua prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências do 

mesmo, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

9. O candidato deverá observar as normas e os procedimentos para a realização das provas no Edital nº 01/2012 do Concurso Público do Conselho 

Regional de Biologia da 4ª Região – CRBio-04. 

 
 
 

Intervalo Alfabético de Candidatos por Emprego 
 

101 - Auxiliar Administrativo 

Data da Prova: 22/07/2012 Local de Prova: 

Horário da Prova: 10h00 E.E. OLEGÁRIO MACIEL 

De: ADEIZE SOUZA LIMA AV. OLEGÁRIO MACIEL 422  

Até: YOHANNA LIMA MAIA CARVALHO SILVA CENTRO - Belo Horizonte/ MG 

201 - Fiscal 

Data da Prova: 22/07/2012 Local de Prova: 

Horário da Prova: 10h00 E.E. AFONSO PENA 

De: ADILSON DE SOUZA FAUSTINO AV. JOÃO PINHEIRO 450  

Até: WILIAN CAFÉ REIS CENTRO - Belo Horizonte/ MG 
 
 
 
Belo Horizonte, 13 de julho de 2012. 
 
 
 
 

GLADSTONE CORRÊA DE ARAÚJO 
Presidente do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região 

 


