Quais as funções de
cada órgão?

Conselho

Associações

Conselho
• Orientar o profissional sobre o exercício de seu ofício.
• Zelar pela ética da profissão.
• Regular os limites de atuação profissional.
• Registrar e manter atualizados os dados sobre os profissionais.
• Fiscalizar a atuação do profissional.
• Divulgar e discutir temas como ética profissional, áreas de
atuação e exercício legal da profissão.

Associação
• Promover ações de treinamento, formação e aprimoramento.
• Representar a profissão em eventos e espaços políticos.
• Integrar os profissionais por meio de encontros, fóruns etc.
• Difundir os resultados de pesquisas e inovações.
• Contribuir com a formação de profissionais aptos.
• Apoiar e promover atividades que possam melhorar o
posicionamento dos profissionais no mercado de trabalho.

Sindicato
• Coordenar, defender e representar legalmente a categoria
nas esferas públicas e privadas e perante autoridades e poderes.
• Orientar, arbitrar e fiscalizar: relações trabalhistas,
cumprimento da CLT, normas e diretrizes de segurança do
trabalho e de atuação funcional, pisos salariais, convenções e
acordos coletivos.
• Prestar assistência profissional e jurídica aos seus filiados.
• Substituir processualmente em juízo o filiado em defesa de
direitos relacionados a cargo, função ou condição de trabalho.

Associação Mineira de Biólogos - Ambio
CONSELHO REGIONAL
DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO

Av. Amazonas, 298 - 16º andar / Belo Horizonte-MG
www.ambio.org.br
facebook.com/ambiomg

Conselho Regional de Biologia da 4ª Região
CRBio-04
MG | GO | DF | TO

Sistema CFBio/CRBios
O CRBio-04 faz parte do Sistema CFBio/CRBios, composto
pelo Conselho Federal de Biologia e oito conselhos regionais. O
Sistema foi criado pela mesma lei que regulamentou a profissão
de biólogo no Brasil, a Lei 6.684/79. O CRBio-04 possui
jurisdição nos estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e no
Distrito Federal.
Exercício legal
Os conselhos profissionais são autarquias federais que têm por
premissa defender e disciplinar o exercício profissional. Com
isso, contribuem para a formação e o aprimoramento dos
biólogos e asseguram à sociedade que os serviços no campo da
Biologia são prestados por profissionais habilitados.
A legislação estabelece que o exercício profissional só é
permitido àqueles que possuam a Carteira e a Cédula de
Identidade Profissional de Biólogo emitida pelo CRBio. A
atuação profissional sem registro é ilegal.
Atuação do CRBio-04
Atualmente o CRBio-04 conta com sua sede, em Belo
Horizonte, e três delegacias regionais, em Goiânia, Palmas e
Brasília. Confira no verso desse informativo todos os endereços
e formas de entrar em contato com o Conselho.

Associação dos Biólogos do Distrito Federal
ASSBIO-DF
QNA 25, lote 14 / Taguatinga-DF
(61) 99864-4855
www.assbiodf.wordpress.com
ASSBIO-DF

Associação dos Acadêmicos e Profissionais de
Biologia do Brasil - AAPBio
Av. 87, 560 | Setor Sul
Ed. Galeria 87 - Sala 302 / Goiânia-GO
(62) 3920-0091
www.unibio.org.br
facebook.com/aapbio

Associação Tocantinense dos Biólogos - ATOBio
Av. Teotônio Segurado, lote 16 | Quadra 602 Sul
Edifício Nogueira - sala 01 / Palmas-TO
(63) 3322-3169
atobio2010@gmail.com
facebook.com/atobio.associacaodosbiologos

Sindicatos

Sindicato dos Biólogos de Minas Gerais
SINDIBIO-MG
Av. Amazonas, 298 - 15º andar | sala B / Belo Horizonte-MG
www.sindibiomg.org
facebook.com/sindibiomg

Sede
Av. Amazonas, 298 - 15º andar | Centro
Belo Horizonte-MG
(31) 3207-5000
crbio04@crbio04.gov.br

Delegacia Regional de Brasília
SRTVN bloco P, quadra 702 | Asa Norte
Ed. Brasília Radio Center - salas 2001/2004 / Brasília-DF
delegaciadf@crbio04.gov.br

Sindicato dos Biólogos do Distrito Federal
SINDBIO-DF
QNA 25, lote 14 / Taguatinga-DF
(61) 3204-3242
www.sindbiodf.org
facebook.com/sindbiodf

Delegacia Regional de Goiânia
Av. 87, 560 | Setor Sul
Ed. Galeria 87 - salas 301/302 / Goiânia-GO
(62) 3255-6312
delegaciago@crbio04.gov.br

Delegacia Regional de Palmas
Av. Teotônio Segurado, lote 16 | Quadra 602 Sul
Edifício Nogueira - sala 01 / Palmas-TO
(63) 3322-3169
delegaciato@crbio04.gov.br

Sindicato dos Biólogos do Estado de Goiás
SindBio GO
Av. 87, 560 | Setor Sul
Ed. Galeria 87 - Sala 302 / Goiânia-GO
(62) 4101-0474
www.unibio.org.br
facebook.com/sindbiogoias

www.crbio04.gov.br
facebook.com/crbio04
instagram.com/crbio04
bionarede.crbio04.gov.br

