CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - 1ª REGIÃO
(DISTRITO FEDERAL, GOIÁS, MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL)

EDITAL DE SELEÇÃO PARA DELEGADOS(AS) REGIONAIS
Nº 02/2019
O Conselho Regional de Biblioteconomia da 1ª Região (CRB-1), entidade fiscalizadora do exercício
profissional, criada pela Lei nº. 4.084/62, regulamentada pelo Decreto nº 56.725/65 e Lei nº
9.674/98, no uso de suas atribuições legais, exerce a fiscalização da profissão na área de
Biblioteconomia, documentação e informação, com abrangência de atuação nas entidades públicas,
privadas ou mistas, cujas atividades se relacionem e envolvem questões do campo de conhecimento
nas áreas citadas, faz saber a quem tem interesse que foi prorrogado o prazo para as inscrições para
prestação de serviço voluntário como Delegados(as) Regionais, e alteradas as datas do processo
seletivo. (vide tabela abaixo)
A prestação dos serviços ocorrerá segundo as atribuições previstas nas Resoluções CFB n° 26/2000 e
179/2017 e na forma da Lei Federal nº 9.608/1998.
DA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO:
4. A seleção dos candidatos ao serviço voluntário de Delegado(a) Regional será realizada pela
Diretoria do CRB-1, através de análise de currículo (classificatório) e entrevista.
4.1. Os candidatos deverão enviar para o e-mail crb1@crb1.org.br o formulário de inscrição
preenchido (Anexo I) com a seguinte informação no campo assunto: EDITAL DE SELEÇÃO PARA
DELEGADOS(AS) REGIONAIS Nº 01/2019.
4.2. O formulário de inscrição deverá preenchido no computador, e o campo de exposição de
motivos pelo qual deseja ser Delegado(a) Regional deve conter no máximo 20 linhas, e ser
digitalizado em PDF após a assinatura.
4.3. Os(As) candidatos(as) deverão anexar, também, o currículo em PDF.
4.4. Período das inscrições será de 11 de março a 19 de abril de 2019.
4.5. Os(As) candidatos(as) receberão o resultado da análise curricular no dia 03 de maio de 2019 por
e-mail, e os(as) que obtiverem mais de 10 (dez) pontos serão classificados para as entrevistas.
4.6. Os(As) candidatos(as) que desejarem continuar no processo deverão confirmar seu interesse
pelo mesmo e-mail até o dia 17 de maio de 2019.
4.7. Os(As) candidatos(as) classificados farão as entrevistas entre os dias 20 a 31 de maio de 2019 e
serão comunicados via e-mail, sendo combinado o horário da entrevista, a qual será realizada via
videoconferência, podendo ser utilizado Skype, Hangouts, Facetime, Conversa de Vídeo por
Whatsapp ou outro meio de comunicação virtual disponível.
4.8. O resultado final da seleção será divulgado no dia 10 de junho de 2019 no site do CRB-1
(www.crb1.org.br) e nas redes sociais.
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Maiores informações via e-mail: crb1@crb1.org.br, telefone (61) 3274-0345, Whatsapp (61) 984504291 e/ou na sede do CRB-1, situada na SCLN 407 bloco D loja 30, Asa Norte, Brasília / DF 70.855-540, no horário de Segunda à Sexta-feira - 8h às 18h.

Brasília – DF, 05 de maio de 2019.
FABIO LIMA CORDEIRO
CRB-1/1763
Presidente
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