
 
 

Conselho Regional de Biologia - 3ª Região 
Concurso Público 01/2014 

 

Da Retificação do Edital 01/2014 
 
A Presidente do Conselho Regional de Biologia - 3ª Região no uso de suas atribuições torna 

público a todos os interessados a Retificação do Edital  001/2014, para o cargo de Fiscal Biólogo. 
Lembrando ainda que os demais cargos mantem-se inalterados. 

 

1.1 Onde está escrito: 

 
 

CAPÍTULO I 

 
Do Cargo 

Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Escolaridade e Exigências 

Mínimas 
Venciment

o 
Taxa de 

Inscrição 

Fiscal Biólogo 
01 + 

cadastro 
reserva 

44 

Nivel Superior em História Natural 
ou Ciências Biológicas, em todos 
as suas especialidades e/ou 
licenciado em Ciências, com 
habilitação em Biologia. O 
profissional deve atender a 
Legislação Vigente (Lei 
6.684/1979) Art. 1º inciso I bem 
como a Resolução 300/2012. Ter 
Registro Definitivo de 2 anos no 
CRBio na data da posse. 

2.995,24 100,00 

 
 

2. Lê-se: 

CAPÍTULO I 

 
Do Cargo 

Cargo Vagas 
Carga 

Horária 
Escolaridade e Exigências 

Mínimas 
Venciment

o 
Taxa de 

Inscrição 

Fiscal Biólogo 
01 + 

cadastro 
reserva 

44 

Nivel Superior em História Natural 
ou Ciências Biológicas, em todos 
as suas especialidades e/ou 
licenciado em Ciências, com 
habilitação em Biologia. O 
profissional deve atender a 
Legislação Vigente (Lei 
6.684/1979) Art. 1º inciso I bem 
como a Resolução 300/2012. Ter 
Registro Definitivo de 2 anos no 
CRBio na data da posse. Possui 
carteira Nacional de Habilitação 
Categoria “B” 

2.995,24 100,00 



 
 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Das Inscrições 
 

DO PEDIDO DE ISENÇÃO  
 
 Os candidatos interessados a solicitar isenção da taxa de inscrição. 
A comprovação da condição de desempregado e carente se dará no ato da inscrição, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos: 

I – Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento similar; 
II – Declaração de pobreza, de próprio punho. 

 
Solicitação de Isenção no valor da inscrição: 
 
Nos dias 26 e 27 de novembro de 2014, impreterivelmente, os candidatos interessados em 
obter isenção do valor da inscrição deverão efetuar a inscrição pela Internet, preenchendo o 
campo, imprimindo o boleto bancário com o valor total da inscrição, guardando o mesmo para o 
caso de ter seu pedido indeferido. 
 
A ficha de solicitação está disponível no CRBio-03, deverá ser Protocolada no CRBio-03, localizado 
na Rua: Cel. Corte Real, 662, Petrópolis/RS,  em dias úteis, de segunda à sexta-feira, das 9hs às 
17hs. 
 
A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição do mesmo ou a 
apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento 
do pedido de isenção. 
 
O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição será divulgado a partir do dia 28 de novembro de 2014 pelo site 
www.idrhconcursos.com.br. 
 
Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 
candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão 
providenciar o pagamento do valor da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado, para 
permanecerem participando do certame. 

 

Porto Alegre, 21 novembro de  2014. 
 

 

Clarice Luz 
Presidente do CRBio-03 

 

 


