
CRBM - 1ª Região: Abre concurso público  

Concurso Público do CRBM-01 abre vagas para ensinos fundamental, médio e superior. 

O Conselho Regional de Biomedicina da 1ª Região, que em sua jurisdição 

abrange os estados de São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do 

Sul, Rio de Janeiro e Espírito Santo, abre nesta sexta-feira (21/09) as inscrições para 

seu concurso público disponibilizando vagas para cargos de ensinos fundamental, 

médio e superior.                                                                                                                                                                                     

As vagas serão para lotações nos estados de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul 

e São Paulo. 

Os candidatos que tenham o ensino fundamental completo poderão concorrer 

aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais (cadastro reserva – Lotação: São Paulo) e 

Porteiro (cadastro reserva – Lotação: São Paulo). O salário oferecido é de R$ 1.200,00 

para ambos os cargos. A taxa de inscrição é de R$ 29. 

Já os candidatos que possuam o ensino médio completo, poderão concorrer aos 

cargos de Auxiliar de Escritório Júnior (1 vaga + cadastro reserva – Lotação: Rio de 

Janeiro), Auxiliar de Escritório Júnior (1 vaga + cadastro reserva – Lotação: Porto 

Alegre), Auxiliar de Escritório Júnior (5 vagas + cadastro reserva – Lotação: São 

Paulo), Motorista (cadastro reserva – Lotação: São Paulo) e Recepcionista (1 vaga + 

cadastro reserva – Lotação: São Paulo). Os salários são de R$ 1.341,00 exceto para o 

cargo de Motorista que é de R$ 1.985,00. A taxa de inscrição é de R$ 38. 

Os cargos para candidatos que possuam o ensino superior são de Assistente de 

Diretoria (cadastro reserva – Lotação: São Paulo), Escriturário Redator (cadastro 

reserva – Lotação: São Paulo) e de Fiscal Biomédico (1 vaga + cadastro reserva – 

Lotação: São Paulo). Os salários são de R$ 3.487,00 para os cargos de Assistente de 

Diretoria e Escriturário Redator e de R$ 4.349,00 para o cargo de Fiscal Biomédico. A 

taxa de inscrição é de R$ 60. 

Para todos os cargos, a carga horária semanal será de 40 horas.  

Os candidatos aprovados e admitidos seguirão ao regime da CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalho) e serão fornecidos os seguintes benefícios: Auxílio-Alimentação 

no valor de R$ 240,00/ mês, Auxílio-Refeição R$ 27/ dia, Vale-Transporte e Plano de 

Saúde. 

As inscrições poderão ser feitas até 21 de outubro, por meio do site do 

organizador do concurso, o Instituto Nosso Rumo – www.nossorumo.org.br.  

Para informações o Instituto Nosso Rumo disponibiliza o Serviço de 

Atendimento ao Candidato, por meio do telefone (11) 3664-7878, o e-mail 

candidato@nossorumo.org.br e o link “Fale Conosco” disponível em seu site 

www.nossorumo.org.br. 
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