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SEDE do CRN-5: Rua Dr. José Peroba, nº 149 - Sl. 1001, Ed. Empresarial Eldorado, Stiep, Salvador, CEP: 41.770-235  

Telefones: (71) 3237-5652/ 3033-0724/ 3032-6391/ 3019-5314, Fax: 3245-0753 

1.3.3 TERCEIRA ETAPA-– Apresentação do Memorial, com tempo máximo de trinta minutos, e ao final de cada apresentação, 

haverá arguição pela banca, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada exclusivamente para os 16 primeiros Candidatos 

para o código de inscrição 201, para os oito primeiros para o código 202 e para os oito primeiros para o código 203 com melhores 

desempenhos para o Cargo de Fiscal considerando os candidatos habilitados após a 2ª Etapa. Essa etapa será realizada sob a 

responsabilidade do CRN-5ª Região, na sua sede em Salvador/Bahia.  Para a apresentação do Memorial serão disponibilizados 

computador e monitor para uso de pen drive. Todas as despesas relativas a deslocamento, hospedagem, alimentação e demais 

despesas, serão de responsabilidade do candidato. 

1.4 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência do 

Conselho de Nutricionistas CRN 5ª Região, respeitando-se o local de trabalho determinado no Edital, sem prejuízo da realização de 

viagens dentro dos Estados da Bahia e Sergipe conforme necessidade da Autarquia e consoante normatização do sistema 

CFN/CRN. 

1.5 O conteúdo programático da Prova de Conhecimentos encontra-se no Anexo II deste Edital. 

1.6 O Cronograma de Execução encontra-se no Anexo III deste Edital. 

 

2. DAS VAGAS 

2.1 As vagas, os pré-requisitos / escolaridade exigidos, as vagas, o salário, a jornada de trabalho dos cargos postos em Concurso, estão 

estabelecidos a seguir. 

 

QUADRO DE VAGAS 

Cargo: Assistente Administrativo – Ensino Médio Completo (ver requisitos e atribuições dos cargos no anexo I) 

Jornada de 

Trabalho 

 

Código para inscrição 
Local sede do 

Trabalho* 
Vagas Remuneração  

40 horas semanais 

101 
Salvador / BA 

 

 
01 

R$ 1.269,62 

 + Benefícios Cadastro de 
reserva 

 

               102 Aracaju/SE 01 
R$ 1.350,00 

+ Benefícios 

                103 Salvador/BA 01 
 

R$ 1.350,00         + Benefícios 

104 Itabuna/BA 01 R$ 1.350,00        + Benefícios 

 

 

Cargo: Fiscal – Diploma de Conclusão de Curso de Graduação de Nível Superior em Nutrição, fornecido por Instituição de Ensino 

Superior reconhecido pelo MEC e Carteira de Habilitação categoria B (ver requisitos e atribuições dos cargos no anexo I) 

 

Jornada de 

Trabalho 

 

Código para 

inscrição 

Local de 

Trabalho* 
Vagas Remuneração 

40 horas semanais 

201 Salvador/BA 

02 
 

R$ 3.712,35 

+ Benefícios 

 

 + Cadastro de 

reserva 

202 Aracaju/SE 01 

203 Itabuna/BA 01 

 

* O candidato aprovado ficará lotado na cidade sede indicada, sedo obrigatório, se necessário, à realização de viagens dentro dos 

Estados da Bahia e Sergipe, ou em outros Estados da Federação, caso seja convocado.  

 

2.2 Aos candidatos aprovados, que ocupem as vagas, são assegurados os benefícios estabelecidos no acordo coletivo da categoria. 

2.2.1 Considerando que o serviço de transporte urbano em Salvador, Sede da Autarquia, se dá de forma integrada, e considerando 

as dimensões territoriais da fiscalização na área da Delegacia de Aracaju e Itabuna, fica estabelecido o limite de pagamento de 

transportes em até 04 passagens diárias, mediante comprovação do uso pelo servidor através de comprovante de residência emitido 

por concessionárias de serviço público (água, luz, IPTU). A Autarquia não se responsabilizará pelo custeio de deslocamento fora 

do perímetro urbano das Capitais – Salvador e Aracaju, bem como uso de transporte alternativo, devendo o candidato estar ciente 


