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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Administração, Gerenciamento e Fornecimento de Vale Ali-
mentação e Vale Refeição, na forma de cartões magnéticos. Partes:
Conselho Regional de Psicologia-4ª Região (MG) e Sodexo Pass do
Brasil Serviços e Comércio S/A. - Fund: Lei 8.666/93 - Tomada de
Preço nº 003/2015 - PAS nº 014/2015 - Valor do Contrato: R$
351.384,00 - Vigência: 03/11/2015 a 03/11/2016.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto: Prestação de Serviços de Conservação e Limpeza para o
Escritório Setorial de Juiz de Fora. Objeto Aditando: Vigência -
Partes: Conselho Regional de Psicologia-4ª Região (MG) e Mister
Service Higienização e Limpeza Profissional Ltda - Fund: Lei
8.666/93 - Dispensa de Licitação - Vigência: 15/12/2015 a
15/12/2016.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 7ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 7ª Re-
gião, no uso de suas atribuições, convoca os/as psicólogos/as re-
gularmente inscritos neste CRPRS, em pleno gozo de seus direitos,
para Assembleia Geral Extraordinária - AGE a ser realizada em 15 de
janeiro de 2016, às 18h, em primeira convocação, com a maioria
absoluta dos inscritos, e às 18h30, em segunda convocação, com
qualquer número. Ordem do Dia: Deflagração do processo eleitoral
para a gestão 2016/2019 e obter a indicação de nomes para compor a
Comissão Regional Eleitoral (CRE) que será constituída por psi-
cólogos/as não conselheiros/as regionais regularmente inscritos/as e
adimplentes junto ao CRPRS, de acordo com os artigos 10º a 18º do
Regimento Eleitoral vigente. Local: Sede do CRPRS - Av. Protásio
Alves, 2854, 4º andar - Porto Alegre/RS.

Porto Alegre-RS, 14 de dezembro de 2015.
ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES

EDITAL DE 3 DE DEZEMBRO DE 2015
PRORROGAÇÃO DE VALIDADE

DO CONCURSO PÚBLICO No- 1/2013

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 7ª Re-
gião, no uso de suas atribuições, de acordo com o art. 37, III, da
Constituição Federal e o previsto no subitem 14.1 do Capítulo 14 do
Edital de Processo Seletivo Público nº 001/2013, promovido para
provimento de empregos no Conselho Regional de Psicologia - 7ª
Região, homologado em 20 de fevereiro de 2014, RESOLVE:

Prorrogar por 2 (dois) anos, a contar de 22 de fevereiro de
2016, a validade do processo seletivo público realizado pelo Conselho
Regional de Psicologia - 7ª Região em convênio com a empresa
Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - FUN-
D AT E C .

ALEXANDRA MARIA CAMPELO XIMENDES

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
DA 9ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Regional de Psicologia 9ª Região-
CRP-09, no uso de suas atribuições legais, convoca todas as Psi-
cólogas e Psicólogos inscritos na nona região, com jurisdição no
Estado de Goiás, em pleno gozo de seus direitos e quites com suas
obrigações, para participarem de Assembleia Geral Extraordinária, a
ser realizada em sua sede à Av. T-2, Qd. 76, Lt. 18, nº 803, Setor
Bueno-Goiânia-GO, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de janeiro de
2016, sexta-feira, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), em pri-
meira convocação com a maioria de seus membros, e às 19h:00
(dezenove horas), em segunda convocação, com qualquer número de
membros, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.Deflagração do processo eleitoral do plenário para o triênio
2016/2019;

2.Eleição da Comissão Eleitoral.

WADSON ARANTES GAMA

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA DA 10ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA No- 1 / 2 0 1 5 / C RT R / P R

Repetição

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 10ªRe-
gião - Pr., inscrito no CNPJ/MF sob o n° 40.256.943/0001-02, com
sede a Rua General Carneiro, 26, Alto da Glória - Curitiba - Pr. torna
público que, de acordo com a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993
e suas alterações, fará realizar as 09:00 horas do dia 21 janeiro de
2016, na sala de reuniões deste CRTR, CONCORRÊNCIA PÚBLI-
CA, do tipo MAIOR OFERTA para venda de imóvel conforme es-

pecificações no edital 001/2015 - Repetição (Preço mínimo R$
130.000,00). Informações complementares sobre o edital poderão ser
obtidas na sede deste CRTR, no endereço acima, pelo site www.cr-
trpr.org.br ou através do telefone (0xx41) 3253-2120.

Curitiba-PR, 17 de dezembro de 2015.
ARIOSVALDO ENDLER

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA DA 14ª REGIÃO

AV I S O

A Comissão Eleitoral, instituída pela Portaria CONTER Nº
45 de 14 de Dezembro de 2015, no uso de suas atribuições re-
gimentais, atendendo ao disposto no inciso III, do Art. 10 do Re-
gimento Eleitoral dos CRTR's torna público a todos os profissionais
Técnicos e Tecnólogos em Radiologia inscritos no CRTR 14ª Região
o Calendário abaixo descrito afim de atender as determinações ins-
culpidas no aludido Regimento, especificamente em seu Art. 21:

PRAZOS D E S E N V O LV I M E N TO
28/12/2015 à
29/01/2016

Prazo para inscrição de chapa na secretaria do
CRTR 14ª Região;

30/01 à
08/02/2016

Análise das condições eleitorais de cada membro
da chapa e notificação a seu(s) representante(s),
sobre impugnações ou aceite da(s) mesma(s);

12/02 à
25/02/2016

Período para que o representante da(s) chapa(s)
apresente(m) substituição de membro(s) impug-
nado(s) e/ou regularização desse(s) se for o ca-
so;

26/02 à
03/03/2016

Julgamento final pela Comissão Eleitoral e no-
tificação ao(s) representantes da(s) chapa(s) para
apresentação de recurso à instância superior, se
for o caso;

04/03 à
08/03/2016

Período para os representante(s) de chapa(s) apre-
sentar(em) recurso à instância superior via Co-
missão Eleitoral, se for o caso;

09/03 à
22/03/2016

Apreciação e decisão de recurso pela Comissão
de Recursal do CONTER;

23/03 à
30/03/2016

Período para a Comissão Eleitoral proceder a pu-
blicação do aceite das chapas aptas a concorrer às
eleições no Diário Oficial da União e Jornal de
grande circulação nos Estados da Jurisdição do
CRTR 14ª Região;

01/04 à
30/04/2016

Preparo do material eleitoral e remessa pelos Cor-
reios dos envelopes com a carta voto aos pro-
fissionais ativos, excluindo os registros secundá-
rios e Auxiliares em Radiologia;

02/05/2016 Eleição: votação por presença, das 09:00 às
16:00h.

Belém-PA, 18 de dezembro de 2015.

TR. MANOEL BENEDITO VIANA

Presidente Comissão

CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS
EM RADIOLOGIA DA 4ª REGIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÕES DE 2016

O Presidente do Conselho Regional de Técnicos em Ra-
diologia da 4ª Região - CRTR da 4ª Região, considerando o disposto
no art. 1º, do Regimento Eleitoral editado Pelo Conselho Nacional de
Técnicos em Radiologia - CONTER, torna público à todos os in-
teressados que o processo de renovação do 6º Corpo de Conselheiro
cujo mandato compreenderá entre 1º de agosto de 2016 à 31 de julho
de 2021, será deflagrado a partir de 23 de dezembro de 2015, nos
termos do calendário eleitoral a ser elaborado pela Comissão Eleitoral
designada pelo CONTER, de acordo com o art. 8º, do Regimento
Eleitoral. Por força do contido no Parágrafo Único, do art. 1º da
mesma Norma Eleitoral, as eleições ocorreram no dia 1º de junho de
2016, e a votação dar-se-á no período compreendido entre as 9:00 às
16:00 nos termos do art. 29, R.E. Ficam todos os interessados que nas
chapas deverão ser compostas de 09 (nove) candidatos efetivos e 09
(nove) candidatos suplentes, conforme dispõe o art. 4º do Regimento
Eleitoral, e que por força do § 4ºm do art. 19, do mesmo diploma
legal, não será aceito o protocolo de inscrição de chapa cuja com-
posição não atenda o número integral do art. 19, § 4º, do R.E. Ainda
torna público o Presidente do CRTR da 4ª Região que a documen-
tação necessária a ser apresentada pelos candidatos interessados em
concorrer ao pleito, deverá observar rigorosamente todas as condições
de elegibilidade e inexigibilidade constante do Regimento Eleitoral
que se encontra à disposição no sítio oficial do Conselho Regional e
no Conselho Nacional, respectivamente: www.crtrrj.gov.br e
w w w. c o n t e r. g o v. b r.

Rio de Janeiro-RJ, 17 de dezembro de 2015.
PAULO MURILO DOS REIS ROCHA
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