
Processo Seletivo Simplificado 2020 CRBIO 06 - RESULTADO
PRELIMINAR

Processo Seletivo Simplificado tendo
por objeto a contração de Biólogo(a)
para o provimento de cargo em
comissão de assessoria técnica para o
Conselho Regional de Biologia da 6ª
Região.

RESULTADO PRELIMINAR

O Conselho Regional de Biologia 6ª
região por intermédio da Comissão
Temporária instituída para realização do
Processo Seletivo supra referido
(Portaria 011/2020), designada pela
Secção de pauta, Item nº 19 da Ata da
CENTÉSIMA OPTUAGÉSIMA PRIMEIRA

(181ª) REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CRBio-06, torna público a
classificação e convocação para contratação de 1 (um) profissional biólogo,
visando ao provimento de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração
de assessoria técnica, conforme definições do edital.

1º Posição - Registro 1--187/06-D - 60,9 Pontos

2º Posição - Registro 1--064/06-D - 40,2 Pontos

3° Posição - Registro 9--813/06-D - 37,5 Pontos

Desclassificado* - Registro 7-661/06-D - Ausente na entrevista

Informações sobre a pontuação no processo seletivo poderão ser solicitadas à
comissão pelo e-mail: processoseletivosimplificado@crbio06.gov.br, até o dia
26 de fevereiro de 2020 às 18:00 horas.

Conforme item 8.1 do edital, os recursos, devidamente fundamentados,
deverão ser dirigidos para análise da comissão, devendo ser enviados ao e-
mail: processoseletivosimplificado@crbio06.gov.br, até o dia 27 de fevereiro de
2020 às 23:55 horas.

As respostas aos recursos serão concedidas pela comissão até às 18:00 horas
do dia 28 de fevereiro de 2020.

O resultado será publicado no dia 29 de fevereiro até às 18:00 horas.

O candidato aprovado na classificação final, deverá se apresentar ao CRBIO-06
até o dia 04 de março de 2020.

Manaus, 22 de fevereiro de 2020.

Comissão organizadora:

Marcelo Lucian Ferronato

Solange Batista Damasceno

José Felipe de Souza Pinheiro
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