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CONSELHOREGIONALDEFONOAUDIOLOGIADA1ªREGIÃO‐CREFONO‐1

RiodeJaneiro/RJ
CONCURSOPÚBLICOPARAPROVIMENTODEVAGASEFORMAÇÃODECADASTRORESERVA

PARACARGOSDENÍVELMÉDIOENÍVELSUPERIOR
EDITALNº1,DE25DENOVEMBRODE2019


APresidentedoCONSELHOREGIONALDEFONOAUDIOLOGIADA1ªREGIÃO ‐CREFONO‐1,nousodesuasatribuições legais, torna
públicaarealizaçãodeCONCURSOPÚBLICOparaprovimentodevagase formaçãodecadastrodereservadoquadrodepessoaldo
CREFONO‐1,deacordocomalegislaçãopertinenteecomasnormasconstantesnesteeditaleemseusanexos.

1DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES
1.1Quadrodevagas:


Cod Cargode
NívelMédio

VAGASEFETIVAS CADASTRORESERVA
Total Exercício

Carga
horária
semanal

Salário
base***Ampla

Concorrência PPP* PCD** Ampla
Concorrência PPP* PCD**

200 ProfissionalAdministrativo 1 ‐ ‐ 14 4 1 20 Riode
Janeiro/RJ 40h R$1.422,56

+benefícios

201 ProfissionalAdministrativo 1 ‐ ‐ 14 4 1 20 Camposdos
Goytacazes/RJ 40h R$1.422,56

+benefícios



Cod Cargode
NívelSuperior

VAGASEFETIVAS CADASTRORESERVA
Total Exercício

Carga
horária
semanal

Salário
base***Ampla

Concorrência PPP* PCD** Ampla
Concorrência PPP* PCD**

400 AgenteFiscal 2 ‐ ‐ 20 6 2 30

RiodeJaneiroe
municípiosque
compõemo

CRFA1

40h R$3.245,37
+benefícios


(*)PPP:Cotaparacandidatosnegros(conformeLeinº12.990/2014).
(**)PCD:Cotaparacandidatoscomdeficiência(conformeDecretonº9.508/2018).
(***)Benefícios:Alémdosaláriobaseserãoacrescidososbenefíciosdeacordocomoestabelecidonoitem2desteedital.

1.2OConcursoPúblicoseráreguladopelasnormascontidasnopresenteEditaleemseusanexoseseráexecutadopelo INSTITUTO
QUADRIX(endereçoeletrônico:http://www.quadrix.org.br/e‐mail:contato@quadrix.org.br).
1.3OConcursoPúblicodestina‐seaselecionarcandidatosparaprovimentodevagaseformaçãodecadastrodereservaparacargosde
nível médio e nível superior para lotação e exercício na sede administrativa e na subsede do CONSELHO REGIONAL DE
FONOAUDIOLOGIADA1ªREGIÃO‐CREFONO‐1.
1.3.1OscandidatosaprovadoseclassificadosnoConcursoPúblicoparaasvagasefetivas,na formaestabelecidanesteEdital,serão
nomeados,obedecidaàordemdeclassificação,nocargoparaoqualforamhabilitados,medianteatodenomeaçãopublicadonoDiário
OficialdaUnião.
1.3.2Oscandidatosclassificadosemcadastrodereserva,casosejamconvocadosparanomeação,terãoseuefetivoexercíciodeacordo
comodispostonesteEdital.
1.3.3SeráobedecidaaordemdeconvocaçãodoscandidatosaprovadoseclassificadosparaasvagasdoConcursoPúblicoedasque
vieremasurgirnoperíododevalidadedomesmo.
1.4OConcursoPúblicocompreenderáaaplicaçãodasseguintesfases:
a)provaobjetiva,decarátereliminatórioeclassificatório,paratodososcargos;e
b)provadiscursiva,decarátereliminatórioeclassificatório,somenteparaocargodenívelsuperior.
1.5AsfasesdoConcursoPúblicoserãorealizadasnacidadedeRiodeJaneiro/RJ.
1.6Oscandidatosaprovadosecontratadosrealizarãoprocedimentospré‐admissionaiseexamesmédicoscomplementares,decaráter
unicamenteeliminatório,emconformidadecomalegislaçãovigenteederesponsabilidadedoCREFONO‐1.
1.7Os candidatos aprovados serão submetidos ao regimede trabalhodaConsolidaçãodas LeisdoTrabalho–CLT,ou aqueleque
estivervigenteàépocadacontratação,e farão jusaosdireitos,àsvantagenseàsobrigaçõesprevistasem lei,reguladasemacordo
coletivodetrabalhoeemnormasadministrativasinternasdoCREFONO‐1.
1.8Oshoráriosmencionadosnopresente Edital enosdemais editais a serempublicadosparaoConcurso Públicoobedecerão ao
horáriooficialdeBrasília/DF.
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1.9Fazempartedesteeditalosanexos: I (AtividadeseAtribuiçõesdosCargos); II (ConteúdoProgramático); III (Requerimentopara
solicitaçãodeisençãodetaxadeinscrição)eIV(Cronogramaestimadodefases).
1.10AdescriçãodetalhadadasatividadeseatribuiçõesdoscargosestádispostanoAnexoIdesteedital.

2DOSBENEFÍCIOS
2.1OCREFONO‐1ofereceráaoscandidatosadmitidospormeiodesteConcursoPúblico,desdequepreenchidososrequisitoslegais,os
seguintesbenefícios:
a)ValeRefeição,novalordeR$32,00(trintaedoisreais)pordialaborado;
b)ValeAlimentação,novalordeR$175,00(centoesetentaecincoreais)pormês;
c)PlanodeSaúde(Médico,Hospitalar).
d)PlanodeCargoseSalários;e
e)Valetransporte,conformelegislação.
2.2Emcasodeadmissão,oscandidatoscontratadosreceberão,alémdaremuneraçãobase,osbenefíciosqueestiverememvigorna
épocadaadmissãooureadmissão,desdequepreenchidososrequisitoslegaiseasregrasestabelecidasemNormasInternas.

3DOSREQUISITOSMÍNIMOSPARAACONTRATAÇÃO
3.1ConhecerecumprirasdeterminaçõesdesteeditaletersidoaprovadoeclassificadonoConcursoPúblico,dentrodonúmerode
vagas.
3.2Ternacionalidadebrasileiraouportuguesae,emcasodenacionalidadeportuguesa,estaramparadopeloestatutode igualdade
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da
ConstituiçãodaRepúblicaFederativadoBrasil.
3.3Teridademínimade18(dezoito)anoscompletos,nadatadacontratação.
3.4Apresentar,quandodaconvocação,osdocumentoscomprobatóriosdosrequisitosexigidosparaoexercíciodocargo,constantedo
AnexoIdesteedital,bemcomooutrosdocumentosquesefizeremnecessáriosàépocadacontratação.
3.5Estaremdiacomasobrigaçõeseleitoraiseemplenogozodosdireitospolíticos.
3.6Apresentarcertificadodereservistaoudedispensadeincorporação,emcasodecandidatodosexomasculino.
3.7Apresentardeclaraçãodequenãoacumulacargooufunçãopública,ouproventosdeinatividade,ressalvadasaspossibilidadesde
acumulaçãolícitaprevistasnoincisoXVIdoartigo37daConstituiçãoFederal.
3.8Teraptidãofísicaementalparaoexercíciodasatribuiçõescorrespondentesaocargo.
3.9Não estar cumprindo sançãopor inidoneidade, aplicadaporqualquerórgãopúblicoou entidadedas esferas federal, estadual,
municipaloudoDistritoFederal.
3.10ParaocargodeFonoaudiólogoFiscal,apresentardeclaraçãodenãoexercíciocumulativodepráticafonoaudiológica,excetodocência.

4DAINSCRIÇÃONOCONCURSOPÚBLICO
4.1Osvaloresdastaxasdeinscriçãoserãode:
a)R$45,00(quarentaecincoreais)paraocargodenívelmédio;e
b)R$55,00(cinquentaecincoreais)paraocargodenívelsuperior.
4.1.1Seráadmitidaa inscriçãoexclusivamentevia internet,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,solicitadanoperíodo
entre10horasdodia25denovembrode2019e23horase59minutosdodia13dejaneirode2020,observadoohoráriooficialde
Brasília/DF.
4.1.2OINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizaporsolicitaçãodeinscriçãoviainternetnãorecebidapormotivosdeordemtécnica
doscomputadores,falhasdecomunicação,congestionamentodaslinhasdecomunicação,porerroouatrasodosbancosouentidades
conveniadasnoqueserefereaoprocessamentodopagamentodataxadeinscrição,bemcomoporoutrosfatoresqueimpossibilitema
transferênciadedados.
4.1.3OINSTITUTOQUADRIXdisponibilizaaCentraldeAtendimentoaoCandidatodoINSTITUTOQUADRIX,descritanoitem17deste
edital,paraesclarecimentodedúvidas.
4.1.4Ocandidatopoderáefetuaropagamentodataxadeinscriçãopormeiodeboletobancário.
4.1.5Oboletobancárioestarádisponívelnoendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.bredeveráserimpressoparaopagamentoda
taxadeinscriçãoapósaconclusãodopreenchimentodoformuláriodeinscrição.
4.1.5.1Ocandidatopoderáreimprimiroboletobancárioacessandonovamenteosistemadeinscrição.
4.1.6 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos,
obedecendoaoscritériosestabelecidosnessescorrespondentesbancários.
4.1.7Opagamentodataxadeinscriçãodeveráserefetuadoatéodia14dejaneirode2020.
4.1.7.1OINSTITUTOQUADRIX,emnenhumahipótese,processaráqualquerregistrodepagamentocomdataposterioraodia14dejaneiro
de2020.
4.1.8Asinscriçõessomenteserãoacatadasapósacomprovaçãodepagamentodataxadeinscrição,oudodeferimentodasolicitação
deisençãodataxadeinscrição.

4.2DOCOMPROVANTEDEFINITIVODEINSCRIÇÃOEDIVULGAÇÃODOLOCALDEPROVA
4.2.1Nocomprovantedefinitivodeinscriçãoconstarãoasinformaçõesdedia,horário,localesaladeprova.
4.2.2Ocomprovantedefinitivode inscriçãoestarádisponívelnoendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,apósoacatamento
dainscrição,nadataprovávelde11defevereirode2020.
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4.2.2.1Ocandidatodeverá,obrigatoriamente,acessaro referidoendereçoeletrônicoparaverificarseu localdeprova,pormeiode
buscaindividual,devendo,paratanto,informarosdadossolicitados.
4.2.3Éderesponsabilidadeexclusivadocandidatoaidentificaçãocorretadeseulocalderealizaçãodaprovaeocomparecimentono
horáriodeterminado.
4.2.4O INSTITUTOQUADRIXpoderáenviar, como complementoàs informações citadasno subitemanterior, comunicaçãopessoal
dirigida ao candidato, por e‐mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade amanutenção/atualização de seu endereço de correio
eletrônicocorretonoformuláriodeinscrição,oquenãoodesobrigadodeverdeobservaroEditaldeconvocaçãoaserpublicado.
4.2.5OINSTITUTOQUADRIXnãoenviarácorrespondênciaaoendereçodoscandidatosinformandooslocaisdeaplicaçãodeprova.
4.2.6 Em caso de não confirmação de inscrição, o candidato deverá entrar em contato como INSTITUTOQUADRIX pormeio dos
telefonesoudoe‐mailinformadosnoitem17desteedital.
4.2.7Ocomprovantedefinitivodeinscriçãoteráainformaçãodolocaledohorárioderealizaçãodaprova,oquenãodesobrigaocandidato
dodeverdeobservaroEditaldeconvocaçãoaserpublicadonoendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.bretambémnoDiárioOficial
daUnião.
4.2.8O candidatonãopoderá alegardesconhecimentodo localdaprova como justificativade sua ausência.O candidatoquenão
compareceraoseulocaldeprova,qualquerquesejaomotivo,seráeliminadodoConcursoPúblico.

4.3DASDISPOSIÇÕESGERAISSOBREAINSCRIÇÃONOCONCURSOPÚBLICO
4.3.1Antesdeefetuarainscrição,ocandidatodeveráconheceresteeditalecertificar‐sedequepreenchetodososrequisitosexigidos.
Umavezefetivadaainscriçãoeconfirmadoorespectivopagamentodoboletobancário,nãoserápermitida,emhipótesealguma,asua
alteração.
4.3.2Évedadaainscriçãocondicional,foradoprazodeinscrições,viapostal,viafaxe/ouviacorreioeletrônico.
4.3.3Paraefetuarainscrição,éimprescindívelonúmerodoCadastrodePessoaFísica(CPF)docandidato.
4.3.3.1O candidatoquenãopossuirCPFdeverá solicitá‐lonospostos credenciados, localizadosemqualquer agênciadoBancodo
Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o
respectivonúmeroantesdotérminodoperíododeinscrição.
4.3.4As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o INSTITUTO
QUADRIXdodireitodeexcluirdoConcursoPúblicoaquelequenãopreencherasolicitaçãodeformacompletaecorreta.
4.3.5Ocandidatodeveconferirtodososseusdadoscadastraisedainscriçãoregistradosnoboletodepagamento.
4.3.5.1Todososboletosparaopagamentodataxade inscriçãogeradosnosistemade inscriçãocontêma linhadigitável (códigode
barras)iniciandocomaseguintesequência:03399.21488.
4.3.5.2As inscriçõese/oupagamentosquenão forem identificadosdevidoaerrodocandidatona informaçãodedadosdoreferido
boletonãoserãoaceitos,nãocabendoreclamaçõesposterioresemrelaçãoaisso.Nãoserãoaceitoscomocomprovantedepagamento
agendamentodepagamentos.
4.3.6Ocandidatonãopoderáseinscreveremmaisdeumcargo,poisasprovasparatodososcargosserãorealizadasnomesmodiae
período.
4.3.6.1 Para o candidato, isento ou não, que realizarmais de uma inscrição, será considerada válida somente a última inscrição
efetivada,sendoentendidacomoefetivadaainscriçãopagaouisenta.Casohajamaisdeumainscriçãopagaemummesmodia,será
consideradaaúltimainscriçãoefetuadanosistemadoINSTITUTOQUADRIX.
4.3.6.2Ocorrendoahipótesedosubitemanterior,nãohaverárestituiçãoparcialou integral,sobqualquercircunstância,dosvalores
pagosatítulodetaxadeinscrição.
4.3.7Ovalor referenteaopagamentoda taxade inscriçãonãoserádevolvidoemhipótesealguma,salvonascondições legalmente
previstas.
4.3.8Nocasodeopagamentoda taxade inscriçãoserefetuadocomchequebancárioque,porventura,venhaaserdevolvido,por
qualquermotivo, o INSTITUTOQUADRIX reserva‐se o direito de tomar asmedidas legais cabíveis, inclusive a não efetivação da
inscrição.
4.3.9Évedadaatransferênciadovalorpagoatítulodetaxaparaterceiros,paraoutrosconcursosouparaoutrocargo.
4.3.10A inscriçãodocandidato implicaráaciênciadeque,emcasodeaprovação,deveráentregar,porocasiãodacontratação,os
documentoscomprobatóriosdosrequisitosexigidosparaorespectivocargo.

5DASCONDIÇÕESPARAISENÇÃODATAXADEINSCRIÇÃO
5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº
6.593/2008oupelaLeinº13.656/2018.
5.1.1Estaráisentodopagamentodataxadeinscriçãoocandidatoque:
a)estiverinscritonoCadastroÚnicoparaProgramasSociaisdoGovernoFederal(CadÚnico),dequetrataoDecretonº6.135/2007e
formembrodefamíliadebaixarenda,nostermosdoDecretonº6.135/2007;ou
b)fordoadordemedulaósseaementidadesreconhecidaspeloMinistériodaSaúde,nostermosdaLeinº13.656/2018.
5.2Aisençãodeverásersolicitada,noperíodoentre10horasdodia25denovembrode2019e18horasdodia29denovembrode
2019,daseguinteforma:
a)acessaroendereçoeletrônicohttp://isencao.quadrix.org.breoptarpelasolicitaçãodeisençãodetaxadeinscrição,deacordocom
asinstruçõescontidasnosistemaepreenchercorretamenteosrespectivoscampossolicitados.
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b)para inscritosnoCadÚnico,enviar,viauploadpormeiode linkespecífico,a imagem legíveldoCadastrodePessoaFísica(CPF)oude
documentode identidadeoficial;a imagem legíveldadeclaraçãoconstantedoAnexo IIIdesteedital;ea imagem legíveldecertidão,ou
declaraçãoequivalente,expedidanopresenteanopeloórgãocompetente,quecomproveainscriçãonoCadÚnico.
c)paradoadoresdemedulaóssea,enviar,viauploadpormeiodelinkespecífico,aimagem,legível,doCadastrodePessoaFísica(CPF)
oudedocumentodeidentidadeoficial;aimagemlegíveldadeclaraçãoconstantedoAnexoIIIdesteedital;eaimagemlegíveldeatestado
oudelaudoemitidopormédicodeentidadereconhecidapeloMinistériodaSaúde,inscritonoConselhoRegionaldeMedicina(CRM),que
comprovequeocandidatoefetuouadoaçãodemedulaóssea,bemcomoadatadadoação.
5.2.1Ocandidatoquenãoenviaradocumentação,pormeiodo link,aqueserefereosubitemanteriorouqueenviaradocumentação
incompleta,foradoprazoousemassinaturateráasolicitaçãodeisençãodetaxaindeferida.
5.2.2Adocumentaçãoindicadanosubitem5.2desteeditaldeveráserenviadaemarquivoscomextensão“.gif”,“.png”,“.jpeg”ou“.pdf”e
comtamanhodeaté100KB.Serápermitidooenviodeapenas3(três)arquivos,separadamente.Apósaconclusãodouploaddecadaarquivo,
nãoserápermitidaaexclusãodearquivosjáenviadosouainclusãodenovosarquivos.
5.2.3Asolicitaçãorealizadaapósoperíodoconstantedosubitem5.2desteeditalseráindeferida,salvonoscasosdeforçamaior.
5.2.4Ocandidatodeverámanteraosseuscuidadosadocumentaçãoconstantedosubitem5.2desteedital.
5.2.5Casosejasolicitadopelo INSTITUTOQUADRIX,ocandidatodeveráenviara referidadeclaraçãopormeiodecarta registrada
paraconfirmaçãodaveracidadedasinformações.
5.2.6O enviodadocumentação éde responsabilidade exclusivado candidato.O INSTITUTOQUADRIXnão se responsabilizapor
qualquertipodeproblemaque impeçaachegadadessadocumentaçãoaseudestino,ordemtécnicadoscomputadores, falhasde
comunicação,bemcomoporoutrosfatoresqueimpossibilitemoenvio.
5.2.7Serápermitidaasolicitaçãodeapenasumadasopçõesdeisençãodetaxadeinscrição.Apósaconclusãodasolicitaçãonãoserá
permitida,emhipótesealguma,atrocaoualteração.
5.3O INSTITUTOQUADRIX consultará o órgão gestor do CadÚnicopara confirmar a veracidadedas informações prestadaspelo
candidato.
5.4A veracidadedas informaçõesprestadasno requerimentode isenção seráde inteira responsabilidadedo candidato,podendoeste
responder,aqualquermomento,nocasodeseremprestadasinformaçõesinverídicasouutilizadosdocumentosfalsos,porcrimecontraafé
pública,oqueacarretaeliminaçãodoConcursoPúblico,aplicando‐se,ainda,odispostonoparágrafoúnicodoartigo10doDecretonº
83.936/1979.
5.5Semprejuízodassançõespenaiscabíveis,ocandidatoqueprestarinformaçãofalsacomointuitodeusufruirdaisençãodetaxa
estarásujeitoa:
a)cancelamentodainscriçãoeexclusãodoConcursoPúblico,seafalsidadeforconstatadaantesdahomologaçãodeseuresultado;
b)exclusãodalistadeaprovados,seafalsidadeforconstatadaapósahomologaçãodoresultadoeantesdanomeaçãoparaocargo;
c)declaraçãodenulidadedoatodenomeação/contratação,seafalsidadeforconstatadaapósasuapublicação.
5.6Nãoseráconcedidaisençãodepagamentodetaxadeinscriçãoaocandidatoque:
a)omitirinformaçõese/outorná‐lasinverídicas;
b)fraudare/oufalsificardocumentação;
c)nãoobservaraforma,oprazoeoshoráriosestabelecidosnesteedital.
5.7Nãoseráaceitasolicitaçãode isençãodetaxade inscriçãoviapostal,viarequerimentoadministrativo,viacorreioeletrônicoou
foradoprazo.
5.8CadasolicitaçãodeisençãodetaxaseráanalisadaejulgadapeloINSTITUTOQUADRIX.
5.9OINSTITUTOQUADRIXdivulgará,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,alistagemcontendooresultadopreliminardas
solicitaçõesdeisençãodetaxadeinscriçãonadataprovávelde16dedezembrode2019.
5.9.1Doresultadopreliminardassolicitaçõesdeisençãodetaxadeinscriçãocaberárecurso,conformeestabelecidonoitem15deste
edital.
5.9.1.1Após o envio da documentação comprobatóriano prazo ena forma estabelecidos no subitem 5.2 deste edital, não será
permitidaacomplementaçãodeoutrosdocumentos.
5.9.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de isençãode taxa de inscrição, o
INSTITUTOQUADRIXdivulgará,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,alistagemcontendooresultadodefinitivodetais
solicitações,nadataprovávelde20dedezembrode2019.
5.10Odeferimentodorequerimentode isençãodataxada inscriçãonãorepresentaa inscriçãonoConcursoPúblico,masapenasa
garantiadaconcessãodobenefício.Paraefetivara inscriçãonoConcursoPúblico, faz‐senecessárioqueocandidato se inscrevana
formaeprazoestabelecidosnoitem4desteedital.
5.11Ocandidatonãocontempladocomaisençãodopagamentodetaxadeinscrição,casotenhainteresse,poderáefetivarainscrição
noConcursoPúblico,naformaeprazoestabelecidosnoitem4desteedital,imprimiroboletobancárioerealizaropagamentointegral
atéodia14dejaneirode2020.

6DASVAGASDESTINADASAOSCANDIDATOSCOMDEFICIÊNCIA
6.1Aspessoascomdeficiência,assimentendidasaquelasqueseenquadramnascategoriasdiscriminadasnoartigo4doDecretonº
3.298/1999,e suas alterações, têm asseguradoodireitode inscriçãonopresenteConcursoPúblico,desdeque adeficiência seja
compatívelcomasatribuiçõesdocomponentecurricularparaoqualconcorram.
6.2DasvagasdestinadasacadacargoedasquevieremasercriadasduranteoprazodevalidadedoConcursoPúblico,5%serão
providasnaformadoDecretonº9.508/2018,enostermosdaSúmula377doSuperiorTribunaldeJustiça.



       5




6.2.1Nahipótesedeaaplicaçãododispostono subitemanterior resultaremnúmero fracionado,essedeverá serelevadoatéo
primeironúmerointeirosubsequente,desdequenãoultrapasse20%dasvagasoferecidas.
6.3Asvagasdestinadasàspessoascomdeficiênciaquenãoforemprovidasporfaltadecandidatoshabilitadosnestacondiçãooupor
reprovaçãonoConcursoPúblicoounaperíciamédicaserãopreenchidaspelosdemaiscandidatos,observadaaordemdeclassificação
nalistagemgeral(amplaconcorrência).
6.4Ressalvadasasdisposiçõesespeciaiscontidasnesteedital,ocandidatoquesedeclararcomdeficiênciaconcorreráemigualdade
decondiçõescomosdemaiscandidatos,conformeprevistonoDecretonº3.298/1999.
6.5Paraconcorreraumadasvagasparacandidatoscomdeficiência,ocandidatodeverá:
a)acessarosistemaeletrônicode inscrição(https://concursos.quadrix.org.br)edeclarar‐secomdeficiência,noatoda inscrição,de
acordocomasinstruçõescontidasnosistema,preenchendocorretamenteosrespectivoscampossolicitados;e
b)enviar,viaupload,pormeiodelinkespecífico,aimagemlegíveldoCadastrodePessoaFísica(CPF)oudodocumentodeidentidade
oficial;eaimagemlegíveldolaudomédicocontendoaassinaturaeocarimbodomédicocomonúmerodesuainscriçãonoConselho
RegionaldeMedicina (CRM), emitidonosúltimos 12meses, atestando a espécie eo grauouníveldadeficiência, com expressa
referênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoenças(CID‐10),bemcomoàprovávelcausadadeficiência.
6.6Asolicitaçãoparaconcorreràsvagasreservadasàspessoascomdeficiênciadeveráserrealizadanoatodainscriçãoeoenvio,viaupload,
dadocumentaçãocomprobatóriacitadano subitemanteriordeveráserrealizadoatéas18horasdodia14de janeirode2020,em
arquivoscomextensão“.gif”,“.png”,“.jpeg”ou“.pdf”ecomtamanhodeaté100KB.Serápermitidooenviodeaté2(dois)arquivos.Após
aconclusãodoupload,nãoserápermitidaaexclusãodearquivosjáenviadosouainclusãodenovosarquivos.
6.6.1Ocandidatoquenãoenviaradocumentaçãocomprobatórianaformaestabelecidanosubitem6.5desteeditalouqueenviara
documentaçãoincompletaouilegívelteráasolicitaçãoindeferida.
6.6.2Asolicitaçãorealizadaapósoperíodoestabelecidonosubitem6.6desteeditalseráindeferida.
6.6.3Ocandidatodeverámanteraosseuscuidadosadocumentaçãocomprobatóriacitadanosubitem6.5desteedital.
6.6.4CasosejasolicitadopeloINSTITUTOQUADRIX,ocandidatodeveráenviarareferidadocumentaçãocomprobatóriapormeiode
cartaregistradaparaconfirmaçãodaveracidadedasinformações.
6.6.5 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos
computadores,falhasdecomunicação,bemcomoporoutrosfatoresqueimpossibilitemoenvio.
6.6.6 Não serão aceitos documentos ilegíveis ou enviados fora do prazo, via postal, via fax, via correio eletrônico e/ou via
requerimentoadministrativo.
6.7Olaudomédico(originaloucópiaautenticadaemcartório)eacópiasimplesdoCPFterãovalidadesomenteparaesteprocesso
seletivoenãoserãodevolvidos,assimcomonãoserãofornecidascópiasdessadocumentação.
6.8Ocandidatocomdeficiênciapoderárequerer,naformadoitem7desteedital,atendimentoespecial,noatodainscrição,parao
diaderealizaçãodaprova,indicandoascondiçõesdequenecessitaparaarealizaçãodessas,conformeprevistonoartigo4,§1ºa3º,
doDecretonº9.508/2018,esuasalterações.
6.9OINSTITUTOQUADRIXdivulgará,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,alistagemcontendooresultadopreliminar
dassolicitaçõesparaconcorreràsvagasreservadasnadataprovávelde03defevereirode2020.
6.9.1Doresultadopreliminardassolicitaçõesparaconcorreràsvagasreservadascaberárecurso,conformeestabelecidonoitem15
desteedital.
6.9.2Ao términodaapreciaçãodos recursos contrao resultadopreliminardas solicitaçõespara concorreràsvagas reservadas,o
INSTITUTOQUADRIXdivulgará,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,alistagemcontendooresultadodefinitivodetais
solicitações,nadataprovávelde06defevereirode2020.
6.10Ainobservânciadodispostonoitem6desteeditalacarretaráaperdadodireitoaopleitodasvagasreservadas.

6.11DAPERÍCIAMÉDICADOSCANDIDATOSQUESEDECLARARAMCOMDEFICIÊNCIA
6.11.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no Concurso Público, será convocado, na ocasião da
contratação,parasesubmeteràperíciamédica,aserrealizadanacidadedelotaçãodavaga,promovidaporequipemultiprofissional
sobaresponsabilidadedoCREFONO‐1,queverificarásuaqualificaçãocomodeficienteounão.
6.11.2Oscandidatosdeverãocompareceràperíciamédicacomumahoradeantecedência,munidosdedocumentode identidade
originalede laudomédico (originalou cópiaautenticadaem cartório),emitidonosúltimos12mesesqueantecedemàsperícias
médicas,queatesteaespécieeograuouníveldedeficiência,comexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificação
InternacionaldeDoenças(CID‐10),conformeespecificadonoDecretonº3.298/1999esuasalterações,eoDecretonº9.508/2018,
bem comoaprovável causadadeficiênciae, se foro caso,deexames complementaresespecíficosque comprovemadeficiência
física.
6.11.3O laudomédico(originaloucópiaautenticadaemcartório)seráretidopeloCREFONO‐1porocasiãodarealizaçãodaperícia
médica.
6.11.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico
(audiometria)(originaloucópiaautenticadaemcartório),realizadonosúltimos12meses.
6.11.5Quandosetratardedeficiênciavisual,o laudomédicodeveráconter informaçõesexpressassobreaacuidadevisualaferida
comesemcorreçãoesobreosomatóriodamedidadocampovisualemambososolhos.
6.11.6Perderáodireitodeconcorreràsvagasreservadasàspessoascomdeficiênciaocandidatoque,porocasiãodaperíciamédica,
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não apresentar laudomédico (originalou cópia autenticada em cartório),que apresentar laudoquenão tenha sido emitidonos
últimos12mesesoudeixardecumprirasexigênciasdequetratamossubitens6.11.4e6.11.5desteedital,bemcomooquenãofor
consideradopessoacomdeficiêncianaperíciamédicaou,ainda,quenãocompareceràperícia.
6.11.7Ocandidatoquenãoforconsideradocomdeficiêncianaperíciamédica,casosejaaprovadonoConcursoPúblico,figurarána
listadeclassificaçãogeraldeamplaconcorrência.
6.11.8 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo candidato será avaliada pela equipe
multiprofissional.
6.11.9O candidato comdeficiência reprovadonaperíciamédicapor incompatibilidadedadeficiência comoexercícionormaldas
atribuiçõesdafunçãoseráeliminadodoConcursoPúblico.
6.11.10Ocandidatocomdeficiênciaque,nodecorrerdoperíododeexperiência,apresentarincompatibilidadedadeficiênciacomas
atribuiçõesdocargoseráexonerado.
6.11.11O candidato que, no ato da inscrição, declarar‐se com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia
médicaenãoforeliminadodoConcursoPúblico,teráseunomepublicadoemlistaaparteefigurarátambémnalistadeclassificação
geraldeamplaconcorrência.

7DOSPROCEDIMENTOSPARAASOLICITAÇÃODEATENDIMENTOESPECIAL
7.1Ocandidatoquenecessitardeatendimentoespecialparaarealizaçãodaprovadeverá:
a) assinalar,no sistema eletrônicode inscrição (https://concursos.quadrix.org.br), a(s)opção(ões) correspondente(s) aos recursos
especiais necessários, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos
solicitados;e
b)enviar,viaupload,pormeiodelinkespecífico,aimagemlegíveldoCadastrodePessoaFísica(CPF)oudodocumentodeidentidade
oficial;ea imagem legíveldo laudomédico,emitidonosúltimos12meses,quedeveatestaraespécieeograuounívelde sua
deficiência,doençaoulimitaçãofísica,comexpressareferênciaaocódigocorrespondentedaClassificaçãoInternacionaldeDoenças
(CID‐10),que justifiqueoatendimentoespecialsolicitado,bemcomoconteraassinaturaeocarimbodomédicocomonúmerode
suainscriçãonoConselhoRegionaldeMedicina(CRM).
7.2CasoosrecursosespeciaisnecessitadospelocandidatoparaarealizaçãodasfasesdoConcursoPúbliconãoestejamentreaqueles
elencadosnosistemaeletrônicodeinscrição,ocandidatodeveráassinalarocampo“outros”e,emseguida,descrevero(s)recurso(s)
necessário(s).
7.2.1Casoorecursoespecialnecessitadopelocandidatoparaarealizaçãoda(s)prova(s)sejaapenascadeiraparacanhoto,deveráser
enviado,na formadefinidanosubitem7.1desteedital,apenasoCadastrodePessoaFísica (CPF)oudodocumentode identidade
oficial.
7.3O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da(s) prova(s) deverá, além de cumprir as
formalidadesdosubitem7.1desteedital,apresentar,emseulaudomédico,parecerquejustifiqueanecessidadedetempoadicional
emitidaporespecialistadaáreadesuadeficiência,conformeprevêoartigo4,§2º,doDecretonº9.508/2018,esuasalterações.
7.3.1Ocandidatoquenãoapresentarolaudomédicocomparecerquejustifiqueaconcessãodotempoadicionalteráasolicitação
indeferida.
7.3.2 O candidato que teve o atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de prova(s), caso não seja
consideradodeficientenaperíciamédica,seráeliminadodoConcursoPúblico,pordescumprirosubitem18.3desteedital.
7.4AcandidataquetivernecessidadedeamamentardurantearealizaçãodasfasesdoConcursoPúblicodeverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (https://concursos.quadrix.org.br), a opção correspondente à necessidade de
amamentar durante a realização das fases do Concurso Público,de acordo com as instruções contidasno sistema,preenchendo
corretamenteosrespectivoscampossolicitados;e
b)enviar,viaupload,pormeiodelinkespecífico,aimagemlegíveldoCadastrodePessoaFísica(CPF)oudodocumentodeidentidade
oficial;eaimagemlegíveldacertidãodenascimentodacriança(casoacriançaaindanãotenhanascidoatéadataestabelecidano
subitem7.7desteedital,acópiadacertidãodenascimentopoderásersubstituídapordocumentoemitidopelomédicoobstetra,com
orespectivoCRM,queatesteadataprováveldonascimento).
7.4.1Acandidatadeverálevar,nodiaderealizaçãodarespectivafase,umacompanhanteadultoqueficaráemsalareservadaeserá
oresponsávelpelaguardadacriança.Acandidataquenãolevaracompanhanteadultonãopoderápermanecercomacriançanolocal
derealizaçãodarespectivafase.
7.4.2OINSTITUTOQUADRIXnãodisponibilizaráacompanhanteparaguardadecriança.
7.4.2.1Oacompanhantesomenteteráacessoao localdaprovaatéohorárioestabelecidoparaofechamentodosportões,ficando
comacriançalactenteemsalareservadaparaafinalidadedeguarda,próximaaolocaldeaplicaçãodaprova.
7.5OcandidatoqueforamparadopelaLeinº10.826/2003enecessitarrealizarasfasesdoConcursoPúblicoarmadodeverá:
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (https://concursos.quadrix.org.br), a opção “outros” e descrever a necessidade
correspondenteàportararmadurantearealizaçãodasfasesdoConcursoPúblico,deacordocomasinstruçõescontidasnosistema,
preenchendocorretamenteosrespectivoscampossolicitados;e
b)enviar,viaupload,pormeiode linkespecífico,a imagem legíveldocertificadodeRegistrodeArmadeFogoedaAutorizaçãode
Porte,conformedefinidosnareferidalei.
7.5.1Oscandidatosquenão foremamparadospelaLeinº10.826/2003nãopoderãoportararmasnoambientede realizaçãodas
fases.
7.6Ocandidatoque,pormotivodedoençaoupor limitação física,necessitarutilizar,durantea realizaçãodas fasesdoConcurso
Público,objetos,dispositivosouprótesescujousonãoestejaexpressamenteprevisto/permitidonesteedital,nemrelacionadonas
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opçõesderecursosespeciaisnecessárioselencadasnosistemaeletrônicodeinscrição,deveráassinalarocampo“outros”nosistema
eletrônicode inscrição,descreveranecessidadecorrespondenteeapresentar laudomédicoque indiquee justifiqueoatendimento
solicitado,naformaestabelecidanosubitem7.1enoprazoestabelecidonosubitem7.7desteedital.
7.7Asolicitaçãodeatendimentoespecialdeveráserrealizadanoatodainscriçãoeoenvio,viaupload,dadocumentaçãocomprobatória
citadanesteitemdeveráserrealizadoatéas18horasdodia14dejaneirode2020,emarquivoscomextensão“.gif”,“.png”,“.jpeg”ou
“.pdf”ecomtamanhodeaté100KB.Serápermitidooenviodeaté2(dois)arquivos.Apósaconclusãodoupload,nãoserápermitidaa
exclusãodearquivosjáenviadosouainclusãodenovosarquivos.
7.7.1Ocandidatoquenãoenviaradocumentaçãocomprobatórianaformaestabelecidanesteitemouqueenviaradocumentação
incompletaouilegívelnãoteráasolicitaçãodeatendimentoespecialdeferida.
7.7.2Asolicitaçãorealizadaapósoperíodoestabelecidonosubitem7.7desteeditalseráindeferida.
7.7.3Ocandidatodeverámanteraosseuscuidadosadocumentaçãocomprobatóriacitadanesteitem.
7.7.4CasosejasolicitadopeloINSTITUTOQUADRIX,ocandidatodeveráenviarareferidadocumentaçãocomprobatóriapormeiode
cartaregistradaparaconfirmaçãodaveracidadedasinformações.
7.7.5 O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INSTITUTO QUADRIX não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos
computadores,falhasdecomunicação,bemcomoporoutrosfatoresqueimpossibilitemoenvio.
7.7.6 Não serão aceitos documentos ilegíveis ou enviados fora do prazo, via postal, via fax, via correio eletrônico e/ou via
requerimentoadministrativo.
7.8Os recursos especiais solicitados pelo candidatodeverão ser justificados,na forma definidaneste item. Serão indeferidos os
recursossolicitadosquenãosejamrespaldadospelolaudomédicoeosrecursosqueestejamdescritosnolaudomédicoapresentado,
masquenãoforamsolicitadospelocandidatonoatodainscrição.
7.9Ocandidatoquenãosolicitaratendimentoespecialnoatodeinscriçãoenãoespecificarquaisrecursosserãonecessáriosparatal
atendimento teráa solicitaçãodeatendimentoespecial indeferida.Apenasoenviode laudo/documentosnãoé suficienteparao
candidatotersuasolicitaçãodeatendimentodeferida.
7.10Na solicitação de atendimento especial que envolva utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra eventual falha desses
recursosnodiadeaplicaçãodaprova,poderáserdisponibilizadoatendimentoequivalente,observadasascondiçõesdeviabilidade.
7.11Asolicitaçãodeatendimentoespecial,emqualquercaso,seráatendidasegundooscritériosdeviabilidadeederazoabilidade.
7.12O INSTITUTOQUADRIXdivulgará,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,a listagemcontendoo resultadopreliminar
dassolicitaçõesdeatendimentoespecialnadataprovávelde03defevereirode2020.
7.12.1Doresultadopreliminardassolicitaçõesdeatendimentoespecialcaberárecurso,conformeestabelecidonoitem15desteedital.
7.12.2Aotérminodaapreciaçãodosrecursoscontraoresultadopreliminardassolicitaçõesdeatendimentoespecial,oINSTITUTOQUADRIX
divulgará,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br,alistagemcontendooresultadodefinitivodetaissolicitações,nadataprovávelde
06defevereirode2020.
7.13Ainobservânciadodispostonoitem7desteeditalacarretaráaperdadodireitoaopleitodasolicitaçãodeatendimentoespecial.

8DASVAGASDESTINADASAOSCANDIDATOSNEGROS(CotaPPP)
8.1DasvagasdestinadasacadacargoedasquevieremasercriadasduranteoprazodevalidadedoConcursoPúblico,20%serão
providasnaformadaLeinº12.990/2014.
8.1.1Casoaaplicaçãodopercentualdequetrataosubitemanteriorresulteemnúmerofracionado,esteseráelevadoatéoprimeiro
número inteirosubsequente,emcasodefração igualoumaiorque0,5,oudiminuídoparaonúmero inteiro imediatamente inferior,
emcasodefraçãomenorque0,5,nostermosdo§2ºdoartigo1daLeinº12.990/2014.
8.1.2Somentehaveráreserva imediatadevagasparaoscandidatosqueseautodeclararemnegrosnoscargoscomnúmerodevagas
igualousuperiora3(três).
8.1.3Paraconcorreràsvagasreservadas,ocandidatodeverá,noatodainscrição,optarporconcorreràsvagasreservadasaosnegrose
autodeclarar‐senegro,conformequesitocorouraçautilizadopelaFundaçãoInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatística–IBGE.
8.1.3.1Atéo finaldoperíodode inscriçãonoConcursoPúblico, será facultado ao candidatodesistirde concorrerpelo sistemade
reservadevagasparacandidatosnegros.Paratanto,deveráentraremcontatopormeiodoe‐mailcontato@quadrix.org.br.
8.1.4Aautodeclaraçãodocandidatogozadapresunçãorelativadeveracidade;terávalidadesomenteparaesteConcursoPúblico;e
seráconfirmadamedianteprocedimentodeheteroidentificação
8.1.5As informações prestadas nomomento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na formado artigo 2da Portaria
Normativanº4/2018.
8.1.6O candidatoque,noatoda inscrição,nãodeclararaopçãode concorreràsvagas reservadasparapessoasnegras, conforme
determinadonosubitem8.1.3desteedital,deixarádeconcorreràsvagasreservadasàspessoasnegrasenãopoderáinterporrecurso
emfavordesuasituação.
8.1.7OcandidatoqueseautodeclararnegroparticiparádoConcursoPúblicoemigualdadedecondiçõescomosdemaiscandidatos,no
queserefereàprovaaplicada,aoseuconteúdo,àavaliaçãoeaoscritériosdeaprovação,aohorárioelocaldeaplicaçãodaprovaeà
notamínimaexigidaparatodososdemaiscandidatosetodasasdemaisnormasderegênciadoConcursoPúblico.
8.1.8 O candidato que se autodeclarar negro concorrerá concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se
atenderemaessacondição,eàsvagasdestinadasàamplaconcorrência,deacordocomasuaclassificaçãonoConcursoPúblico.
8.2DOPROCEDIMENTODEHETEROIDENTIFICAÇÃOCOMPLEMENTARÀAUTODECLARAÇÃODOSCANDIDATOSNEGROS
8.2.1O candidatoque se autodeclarounegro no atode inscrição, na forma estabelecida na Leinº 12.990/2014, caso aprovado e
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classificadoem todasas fasesdoConcursoPúblico, será convocadopara submeter‐seaoprocedimentodeheteroidentificação,em
cumprimento a Portaria Normativa nº 4/2018, promovido por uma comissão designada para tal fim, sob responsabilidade do
CREFONO‐1edoINSTITUTOQUADRIX.
8.2.2Considera‐seprocedimentodeheteroidentificaçãoaidentificaçãoporterceirosdacondiçãoautodeclarada.
8.2.3Seráconvocadaparaoprocedimentodeheteroidentificação,nomínimo,aquantidadedecandidatosequivalenteatrêsvezesonúmero
devagasreservadasàspessoasnegrasprevistasnesteeditaloudezcandidatos,oqueformaior,resguardadasascondiçõesdeaprovação
estabelecidasnesteedital.
8.2.4Oscandidatoshabilitadosdentrodoquantitativoprevistonosubitemanteriordesteeditalserãoconvocadosparaparticipardo
procedimentodeheteroidentificação.
8.2.5Oprocedimentodeheteroidentificaçãoserápromovidosobaformapresencialoutelepresencial,medianteutilizaçãoderecursos
detecnologiadecomunicação.
8.2.6Aavaliaçãonoprocedimentodeheteroidentificaçãoutilizaráexclusivamenteocritériofenotípicoparaaferiçãodacondiçãodeclarada
pelocandidato.
8.2.6.1Serãoconsideradasascaracterísticasfenotípicasdocandidatoaotempoderealizaçãodoprocedimentodeheteroidentificação.
8.2.7Nãoserãoconsideradosquaisquerregistrosoudocumentospretéritoseventualmenteapresentados,inclusiveimagemecertidões
referentesaconfirmaçãoemprocedimentosdeheteroidentificaçãorealizadosemconcursospúblicos federais,estaduais,distritaise
municipais.
8.2.8SeráeliminadodoConcursoPúblicoocandidatoque:
a)nãoforconsideradonegropelacomissãodeheteroidentificação,conformeprevistonoartigo2,parágrafoúnico,daLeinº12.990/2014,e
no artigo 11 da Portaria Normativa nº 4/2018 e ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e
independentedealegaçãodeboa‐fé;
b)serecusaraseguirosprocedimentosnecessáriospararealizaçãodoprocedimentodeheteroidentificação;
c)prestardeclaraçãofalsa;
d)nãocompareceraoprocedimentodeheteroidentificação.
8.2.8.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente
candidatosnãoconvocadosparaoprocedimentodeheteroidentificação.
8.2.8.2Nahipótesedeconstataçãodedeclaraçãofalsa,ocandidatoseráeliminadodoConcursoPúblicoe,sehouversidonomeado,
ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam
asseguradosocontraditórioeaampladefesa,semprejuízodeoutrassançõescabíveis.
8.2.9Oscandidatosnegrosaprovadosdentrodonúmerodevagasefetivasoferecidoàamplaconcorrêncianãopreencherãoasvagas
reservadasacandidatosnegros,sendo,dessaforma,automaticamenteexcluídosdalistadecandidatosnegrosaprovados.
8.2.10 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro
posteriormenteclassificado.
8.2.11Nahipótesedenãohavercandidatosnegrosaprovadosemnúmerosuficienteparaquesejamocupadasasvagasreservadas,as
vagasremanescentesserãorevertidasparaamplaconcorrênciaeserãopreenchidaspelosdemaiscandidatosaprovados,observadaa
ordemdeclassificaçãogeralporcargo.
8.2.12Anomeaçãodoscandidatosaprovadosrespeitaráoscritériosdealternânciaedeproporcionalidade,queconsideramarelação
entreonúmerototaldevagaseonúmerodevagasreservadasacandidatoscomdeficiênciaeacandidatosnegros.
8.2.13 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br.
8.2.13.1Do resultadopreliminardoprocedimentodeheteroidentificação caberá recurso, conforme estabelecidono item15deste
edital,queseráanalisadoporcomissãorecursal.
8.2.13.2Dasdecisõesdacomissãorecursalnãocaberárecurso.
8.2.14OresultadodoprocedimentodeheteroidentificaçãoterávalidadeapenasparaesteConcursoPúblico,nãoservindoparaoutras
finalidades.
8.2.15Oenquadramentoounãodocandidatonacondiçãodepessoanegranãoseconfiguraatodiscriminatóriodequalquernatureza.
8.2.16Ainobservânciadodispostonoitem8desteeditalacarretaráaperdadodireitoaopleitodasvagasreservadas.


9DASFASESDOCONCURSOPÚBLICO

Fase Cargos Prova/tipo Áreadeconhecimento Número
deitens Peso Pontos Caráter

1 Todososcargos ProvaObjetiva

ConhecimentosBásicos 40 1 40

Eliminatórioe
classificatórioConhecimentosComplementares 20 1 20

ConhecimentosEspecíficos 60 1 60

2 Cargodenívelsuperior ProvaDiscursiva  10
Eliminatórioe
classificatório


10DAPROVAOBJETIVA
10.1Aprovaobjetiva,decarátereliminatórioeclassificatório,serácompostade120 (centoevinte) itens,valerá120,00pontose
avaliaráashabilidadeseosconhecimentosdocandidato,conformeitem9desteedital.
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10.2Cadaáreadeconhecimentoseráconstituídadeitensparajulgamento,agrupadosporcomandosquedeverãoserrespeitados.O
julgamentodecadaitemseráCERTOouERRADO,deacordocomo(s)comando(s)aqueserefereoitem.Haverá,nocartão‐resposta,
paracadaitem,duasáreasdemarcação:aáreadesignadacomaletraC,quedeveráserpreenchidapelocandidatocasojulgueoitem
CERTO,eaáreadesignadacomaletraE,quedeveráserpreenchidapelocandidatocasojulgueoitemERRADO.
10.3Paraobterpontuaçãonoitem,ocandidatodeverámarcaruma,esomenteuma,dasduasáreasdocartão‐resposta.
10.4Os itensda prova objetiva poderão avaliar habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão,
análise, síntese e avaliação, valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e ao conteúdo
programáticoconstantenoAnexoIIdesteedital.
10.4.1Cadaitemdaprovaobjetivapoderácontemplarmaisdeumahabilidadeemaisdeumconhecimentorelativoàrespectivaárea
deconhecimento.
10.5AdescriçãodetalhadadoconteúdoprogramáticoestádispostanoAnexoIIdesteedital.

10.6DOSCRITÉRIOSDEAVALIAÇÃODAPROVAOBJETIVA
10.6.1Aprovaobjetivaserácorrigidapormeiodeprocessamentoeletrônico,apartirdasmarcaçõesfeitaspeloscandidatosnocartão‐
resposta.
10.6.2Anotaemcada itemdaprovaobjetivaserá iguala:1,00ponto,casoarespostadocandidatoestejaemconcordânciacomo
gabaritooficialdefinitivodaprova;0,50pontonegativo,casoarespostadocandidatoestejaemdiscordânciacomogabaritooficial
definitivodaprova;0,00,casonãohajamarcaçãoouhajamarcaçãodupla(CeE).
10.6.3Paraoscandidatosinscritosnocargodenívelmédio,seráaprovadonaprovaobjetivaocandidatoque,cumulativamente:
a)obtivernotaigualousuperiora16,00pontosnaáreadeConhecimentosBásicos;
b)obtivernotaigualousuperiora6,00pontosnaáreadeConhecimentosComplementares;e
c)obtivernotaigualousuperiora21,00pontosnaáreadeConhecimentosEspecíficos.
10.6.4Paraoscandidatosinscritosnocargodenívelsuperior,seráaprovadonaprovaobjetivaocandidatoque,cumulativamente:
a)obtivernotaigualousuperiora16,00pontosnaáreadeConhecimentosBásicos;
b)obtivernotaigualousuperiora6,00pontosnaáreadeConhecimentosComplementares;
c)obtivernotaigualousuperiora21,00pontosnaáreadeConhecimentosEspecíficos;e
d)estiverclassificadoparaacorreçãodaprovadiscursiva,deacordocomoquantitativoestabelecidonosubitem11.7.2desteedital.
10.6.5Ocandidatonãohabilitadonaprovaobjetivaeclassificadoparacorreçãodaprovadiscursiva,naformadodispostonossubitens
anteriores,seráautomaticamenteconsideradoreprovado,paratodososefeitos,enãoteráclassificaçãoalgumanoConcursoPúblico.
10.6.6Apontuaçãofinaldecadacandidatonaprovaobjetivaseráobtidapelasomadasnotasobtidasemcadaáreadeconhecimento.

11DAPROVADISCURSIVA
11.1Aprovadiscursiva,decarátereliminatórioeclassificatório,seráaplicada,somenteparaoscandidatosinscritosnocargodenível
superior,nomesmodiaedentrodosprazosdeduraçãoprevistosparaarealizaçãodaprovaobjetivaevalerá10,00pontos.
11.2Aprovadiscursiva consistiráem redaçãode textodissertativo,deaté30 linhas, acercade temabaseadonos conhecimentos
específicosdorespectivocargo,conformeosconteúdosprogramáticosconstantesnoAnexoIIdesteedital.
11.3Aprovadiscursivadeverásermanuscrita,emletralegível,comcanetaesferográficadetintapretaouazul,nãosendopermitidaa
interferênciae/ouaparticipaçãodeoutraspessoas,salvoemcasodepessoacomdeficiência,queimpossibilitearedaçãopelopróprio
candidato e de candidato que tenha solicitado atendimento especial, observado o disposto no item 7 deste edital.Nesse caso, o
candidato será acompanhado por um fiscal do INSTITUTO QUADRIX devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto,
especificandooralmenteagrafiadaspalavraseossinaisgráficosdepontuação.
11.4 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o
apropriado,qualquerpalavraoumarcaqueaidentifique,sobpenadeanulação.Assim,adetecçãodequalquermarcaidentificadorano
espaçodestinadoàtranscriçãodetextodefinitivoacarretaráaanulaçãodaprovadocandidato.
11.5Afolhadetextodefinitivoseráoúnicodocumentoválidoparaaavaliaçãodaprovadiscursiva.Afolhapararascunho,contidano
cadernodeprovas,édepreenchimentofacultativoenãovaleráparatalfinalidade.
11.6Ocandidatonãopoderáefetuarconsultaaquaisquerfontesparaauxílionaresoluçãoenainterpretaçãodaprovadiscursiva.

11.7DOSCRITÉRIOSDEAVALIAÇÃODAPROVADISCURSIVA
11.7.1Aprovadiscursivaseráavaliadaquantoaodomíniodoconteúdodosaspectosformais,textuaisetécnicos,bemcomoquantoa
capacidadedeexpressãonamodalidadeescrita,pormeiodousodasnormasdoregistroformalcultodaLínguaPortuguesa
11.7.2Serãocorrigidasasprovasdiscursivasdoscandidatosaprovadosnaprovaobjetivaeclassificadosconformequantitativoaseguir,
respeitadososempatesnaúltimacolocação:
a)Listadeclassificaçãodeamplaconcorrência:atéa33ªposição;
b)Listadeclassificaçãodecandidatosnegros(cotaPPP):atéa9ªposição;e
c)Listadeclassificaçãodecandidatoscomdeficiência(cotaPCD):atéa3ªposição.
11.7.3NahipótesedenãohavercandidatosaprovadosnaslistasdeCotaPPPecotaPCD,emnúmerosuficienteinformadonatabelado
subitemanterior,asposiçõesremanescentesserãorevertidasparaamplaconcorrênciaeserãopreenchidaspelosdemaiscandidatos
aprovados,observadaaordemdeclassificaçãonoConcursoPúblico.
11.7.4Ocandidatonãoclassificadoparaefeitodecorreçãodaprovadiscursiva,naformadodispostonosubitem11.7.2desteedital,
seráautomaticamenteconsideradoreprovado,paratodososefeitos,enãoteráclassificaçãoalgumanoConcursoPúblico.
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11.7.5AprovadiscursivaserácorrigidadeacordocomoNovoAcordoOrtográfico,emvigordesde1ºdejaneirode2009econforme
critériosaseguir:
I.ASPECTOSFORMAISETEXTUAIS(valor:10,00pontos)
a)Coerência(CR):Seráverificadaacoerênciadesentido,deconstruçãoeglobal.Apontuaçãototalseránomáximode2,50pontos;
b)Coesão(CS):Seráverificadaaconexãoentreoselementosformadoresdotexto(parágrafos,ideias,períodos,oraçõeseargumentos).
Apontuaçãototalseránomáximode2,50pontos;
c)Texto (TX):Seráverificadaaestruturatextualadequadaaogêneroproposto,alémdaprópriaadequaçãoaogênero.Apontuação
totalseránomáximode2,50pontos;e
d)Linguagem(LG):Seráverificadoousoadequadoda línguaportuguesaemseupadrãoculto.Apontuaçãototalseránomáximode
2,50pontos.
II.ASPECTOSTÉCNICOS(valor:10,00pontos)
a) Tema (TM): Será verificada a adequação e pertinência ao tema proposto, à ordem de desenvolvimento, qualidade e força dos
argumentos.Apontuaçãototalseránomáximode10(dez)pontos.
11.7.6O candidato receberánota zeronaprovadiscursivaem casosde fugaao temaouaogêneroproposto,dehaver texto com
quantidadeinferiora10(dez)linhas,denãohavertexto,denãohaverrespeitoàestruturatextual,deidentificaçãoemlocalindevido,
seotextoforescritoalápisoucanetadecordiferentedaespecificadanosubitem11.3desteedital,ouapresentarletrailegível.
11.7.7Serádesconsiderado,paraefeitodeavaliação,qualquer fragmentode textoque forescrito forado localapropriadoouque
ultrapassaraextensãomáximapermitida.
11.7.8Aprovadiscursivateráaseguintefórmuladepontos:[(TMx2)+(CR+CS+TX+LG)]/3
11.7.9Seráconsideradoaprovadonaprovadiscursivaocandidatoqueobtivernotaigualousuperiora5,00pontos.
11.7.10Ocandidatonãohabilitadonaprovadiscursiva,naformadodispostonosubitemanterior,seráautomaticamenteconsiderado
reprovado,paratodososefeitos,enãoteráclassificaçãoalgumanoConcursoPúblico.
11.7.11Seráanuladaaprovadiscursivadocandidatoquenãodevolversuafolhadetextodefinitivo.

12DAAPLICAÇÃODASPROVASOBJETIVAEDISCURSIVA
12.1Asprovasserãoaplicadasnadataprovávelde16de fevereirode2020,no turnoda tarde,e terãoaduraçãode3horase30
minutosparaocargodenívelmédioe4horasparaocargodenívelsuperior.
12.1.1Adatadeaplicaçãodeprovasésujeitaaalteração.
12.2Oslocaisdeaplicaçãodasprovasserãodivulgadosnoendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.brenoDiárioOficialdaUnião,
nadataprováveldefinidanosubitem4.2desteedital.
12.3Sãoderesponsabilidadeexclusivadocandidatoaidentificaçãocorretadeseulocalderealizaçãodasprovaseocomparecimento
nodiaenohoráriodeterminados.
12.4Nãoserãodadas,portelefone,faxoucorreioeletrônico,informaçõesarespeitodedata,localehoráriodeaplicaçãodeprovas.O
candidatodeveráobservarrigorosamenteoseditaiseoscomunicadosaserempublicados.
12.5Ocandidatodeverácomparecerao localdesignadoparaarealizaçãodasprovascomantecedênciamínimade1 (uma)horado
horáriofixadoparaoseuinício,munidodecanetaesferográficadetintapretaouazul,decomprovantedeinscriçãoededocumento
deidentidadeoriginal.Nãoserápermitidoousodelápis,lapiseira/grafite,marca‐textoe/ouborrachadurantearealizaçãodasprovas.
12.6Nodiadarealizaçãodasprovas,nahipótesedeonomedocandidatonãoconstarnaslistagensoficiaisdecandidatosinscritos,o
INSTITUTOQUADRIXprocederáàinclusãodocandidato,comopreenchimentodeformulárioespecíficoemedianteaapresentaçãode
comprovantedepagamentodataxadeinscrição,atéadatadeseuvencimentoestabelecidanosubitem4.1.7desteedital.
12.6.1A inclusãodequetrataosubitemanteriorserárealizadadeformacondicionaleseráanalisadapeloINSTITUTOQUADRIX,na
fasedacorreçãodasprovas,seforocaso,comintuitodeseverificaraefetividadedareferidainscrição.
12.6.2Constatadaa improcedênciada inscriçãodequetrataosubitem12.6desteedital,elaserácancelada, independentementede
qualquerformalidade,assimcomoserãoconsideradosnulostodososatosdecorrentes.
12.7Nãoseráadmitidoingressodecandidatonolocalderealizaçãodasprovasapósohoráriofixadoparaoseuinício.
12.8 Serão consideradosdocumentosde identidade:Cédulasde Identidadeexpedidaspor SecretariasdeSegurançaPública, Forças
Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles
reconhecidoscomorefugiados,emconsonânciacomaLeinº9.474/1997;ProtocoloProvisóriodeSolicitaçãodeRefúgioemitidopelo
DepartamentodePolíciaFederal,porforçadosartigos21e22daLeinº9.474/1997;CarteiradeRegistroNacionalMigratório,deque
trataaLeinº13.445/2017;DocumentoProvisóriodeRegistroNacionalMigratório,dequetrataoDecretonº9.277/2018;identificação
fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e
PrevidênciaSocial,emitidaapós27dejaneirode1997;CertificadodeDispensadeIncorporação;CertificadodeReservista;Passaporte;
CarteiraNacionaldeHabilitaçãocomfotografia,naformadaLeinº9.503/1997;identidadefuncionalemconsonânciacomoDecretonº
5.703/2006.
12.8.1Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no subitem 12.8 deste edital, como: protocolos;
Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação emmodelo anterior à Lei nº
9.503/1997;CarteiradeEstudante;RegistroAdministrativodeNascimentoIndígena(Rani);cracháseidentidadefuncionaldenatureza
privada;ouaindacópiasdedocumentosválidos,mesmoqueautenticadas,oudocumentosdigitaisapresentadoseletronicamente.
12.8.2Nãoseráaceitacópiadedocumentodeidentidade,aindaqueautenticada,bemcomoprotocolodedocumentodeidentidade.
12.8.3Ocandidatonãopoderáapresentar‐senolocaldeaplicaçãodaprovasemdocumentodeidentificaçãoválido,conformesubitem
12.8desteedital;tambémnãopoderáaguardarumapossívelentregadedocumentodentrodolocaldeaplicaçãodaprova.
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12.8.4Àexceçãodasituaçãoprevistanosubitem12.9desteedital,ocandidatoquenãoapresentardocumentodeidentidadeoriginal,
naformadefinidanosubitem12.8desteedital,nãopoderáfazeraprovaeseráautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblico. 
12.9Casoo candidatoesteja impossibilitadodeapresentar,nodiadeaplicaçãodasprovas,documentode identidadeoriginal,por
motivodeperda,furtoouroubo,deveráserapresentadodocumentoqueatesteoregistrodaocorrênciaemórgãopolicial,expedido
há,nomáximo,30 (trinta)dias,ocasiãoemqueo candidato será submetidoà identificaçãoespecial,que compreenderá coletade
dados,deassinaturasedeimpressãodigitalemformuláriopróprio.
12.9.1A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à
fisionomiae/ouàassinaturadoportador.
12.10Nãoserãoaplicadasprovas,emhipótesealguma,emlocal,emdatae/ouemhoráriodiferentedospredeterminadosemEditalou
emcomunicado.
12.11Ocandidatodeverátranscreverasrespostasdaprovaobjetivaparaocartão‐respostaeotextodaprovadiscursivanafolhade
textodefinitivo,queserãoosúnicosdocumentosválidosparaacorreçãodasprovas.Opreenchimentodocartão‐respostaedafolhade
textodefinitivoseráde inteira responsabilidadedocandidato,quedeveráprocederemconformidadecomas instruçõesespecíficas
contidasnesteEdital,nocadernodeprova,nocartão‐respostaenafolhadetextodefinitivo.Emhipótesealgumahaverásubstituição
dessesdocumentosporerrodocandidato.
12.12Serãodeinteiraresponsabilidadedocandidatoosprejuízosadvindosdopreenchimentoindevidodocartão‐respostaedafolha
de texto definitivo. Serão consideradasmarcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital e/ou com o cartão‐
resposta,taiscomo:marcaçãorasuradaouemendada,campodemarcaçãonãopreenchidointegralmentee/oumaisdeumamarcação
poritem.
12.13Ocandidatonãodeveráamassar,molhar,dobrar,rasgarou,dequalquermodo,danificaroseucartão‐respostaesuafolhade
textodefinitivo,sobpenadearcarcomosprejuízosadvindosdaimpossibilidadederealizaçãodacorreção.
12.14Não serápermitidoqueasmarcaçõesno cartão‐respostaea transcriçãoda folhade textodefinitivo sejam feitasporoutras
pessoas, salvoem casode candidato aquem tenha sidodeferido atendimentoespecialpara realizaçãodasprovas.Nesse caso, se
necessário,ocandidato seráacompanhadopor fiscaldo INSTITUTOQUADRIXdevidamente treinado,paraoqualdeveráditar suas
marcações.
12.15Ocandidatoqueseretirardasaladeaplicaçãodeprovasnãopoderáretornaraela,emhipótesealguma,excetosesuasaídafor
acompanhada,durantetodootempodeausência,defiscaloudemembrodacoordenaçãodoINSTITUTOQUADRIX.
12.16 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas
calculadorase/ousimilares,livros,anotações,réguasdecálculo,impressosouqualqueroutromaterialdeconsulta.
12.17Nodiaderealizaçãodasprovas,nãoserápermitidoaocandidatopermanecercomarmasouaparelhoseletrônicos,bipe,telefone
celular,smartphones,relógiodequalquerespécie,walkman®,aparelhoportátildearmazenamentoedereproduçãodemúsicas,vídeos
e outros arquivos digitais,máquinas calculadoras, agendas eletrônicasou similares, notebook, tablets, iPod®, palmtop, gravadores,
pendrive,mp3playerousimilar,qualquerreceptoroutransmissordedadosemensagens,máquinafotográfica,controledealarmede
carro,óculosescuros,protetorauricular,lápis,lapiseira/grafite,marca‐textoe/ouborracha,entreoutros.
12.17.1No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que será realizada a prova, não será permitido o uso pelo
candidatodequaisquerdispositivoseletrônicosrelacionadosnosubitemanterior.
12.17.1.1Antesde entrarna saladeprovas,o candidatodeverá guardar, em embalagemporta‐objetos fornecidapelo INSTITUTO
QUADRIX, telefone celular desligado e, se possível, sem a bateria, ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados
relacionadosnosubitem12.17desteedital,sobpenadesereliminadodoConcursoPúblico.
12.17.2Aembalagemporta‐objetosdevidamentelacradaeidentificadapelocandidatodeverásermantidaembaixodacarteiraatéotérmino
dasuaprova.Aembalagemporta‐objetossomentepoderáserdeslacradaforadoambientedeprovas.
12.17.2.1OINSTITUTOQUADRIXnãoficaráresponsávelpelaguardadequaisquerdosobjetoscitadosnosubitem12.17desteeditale
recomendaqueocandidatonãolevenenhumdessesobjetosnodiadarealizaçãodasprovas.
12.17.3OINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizaráporperdasouextraviosdeobjetosoudeequipamentoseletrônicosocorridos
durantearealizaçãodasprovasnempordanosnelescausados.
12.17.4Nãoserápermitidaaleituradenenhummaterialimpressoouanotaçõesapósoingressodocandidatonasaladeaplicaçãodas
provas.
12.18Nãoserápermitidaaentradadecandidatosnoambientedeprovasportandoarmas,àexceçãodoscasosprevistosnaLeinº
10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento
especialnoatodainscrição,conformesubitem7.5desteedital.
12.19Nãoseráadmitido,durantearealizaçãodasprovas,ousodeboné, lenço,chapéu,gorroouqualqueroutroacessórioquecubraas
orelhasdocandidato.
12.20Nãohaverásegundachamadaparaaaplicaçãodasprovas,emhipótesealguma.Onãocomparecimentonodiaderealizaçãodas
provasnohoráriodeterminadoimplicaráaeliminaçãoautomáticadocandidato.
12.21Ocandidatosomentepoderáretirar‐sedefinitivamentedasaladeaplicaçãodasprovasapós1(uma)horadeseu início.Nessa
ocasião,ocandidatonãolevará,emhipótesealguma,ocadernodeprovas.
12.22Ocandidatosomentepoderáretirar‐sedolocaldeaplicaçãodasprovaslevandoocadernodeprovasnodecursodosúltimos60
(sessenta)minutosanterioresaotérminodotempodestinadoàrealizaçãodasprovas.
12.23Ainobservânciadossubitens12.21e12.22desteeditalacarretaráanãocorreçãodasprovase,consequentemente,aeliminação
docandidatodoConcursoPúblico.
12.24Nodiaderealizaçãodasprovas,oINSTITUTOQUADRIXpoderásubmeteroscandidatosaosistemadedetecçãodemetalnas
salas,corredoresebanheiros,afimdeimpedirapráticadefraudeedeverificarseocandidatoestáportandomaterialnãopermitido.
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12.25TerásuaprovaanuladaeseráautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblicoocandidatoquedurantearealização:
a)forsurpreendidodandoourecebendoauxílioparaaexecuçãodasprovas;
b) seutilizarde livro,máquinasde calcularouequipamento similar,dicionário,notasou impressosquenão foremexpressamente
permitidosouquesecomunicarcomoutrocandidato;
c)forsurpreendidoportandoaparelhoseletrônicosououtrosobjetos,taiscomooslistadosnosubitem12.17desteedital;
d) faltarcomodevidorespeitoparacomqualquermembrodaequipedeaplicaçãodasprovas,comasautoridadespresentesoucomos
demaiscandidatos;
e) fizer anotaçãode informações relativas às suas respostasno comprovantede inscriçãoouemqualqueroutromeioquenãoos
permitidos;
f)nãoentregaromaterialdasprovasaotérminodotempodestinadoparaasuarealização;
g)afastar‐sedasala,aqualquertempo,semoacompanhamentodefiscal;
h)ausentar‐sedasala,aqualquertempo,portandoocartão‐respostaouafolhadetextodefinitivo;
i)descumprirasinstruçõescontidasnocadernodeprova,nocartão‐respostaounafolhadetextodefinitivo;
j)perturbar,dequalquermodo,aordemdostrabalhos,pormeiodecomportamentoindevido;
k)utilizaroutentarutilizarmeiosfraudulentosouilegaisparaobteraprovaçãoprópriaoudeterceirosemqualquerfasedoConcurso
Público;
l)nãopermitiracoletadesuaassinatura;
m)forsurpreendidoportandoanotaçõesempapéisquenãoospermitidos;
n)recusar‐seasersubmetidoaodetectordemetal;
o)descumprirasnormasdesteeditale/oudeoutrosquevieremaserpublicados.
12.26Nos casosdeeventual faltadeprova/materialpersonalizadodeaplicaçãodeprovas,em razãode falhade impressãooude
equívoco na distribuiçãodeprova/material, o INSTITUTOQUADRIX tem aprerrogativa para entregar ao candidatoprova/material
reservanãopersonalizadoeletronicamente,oqueseráregistradoematasdesalaedecoordenação.
12.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, pormeio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o
candidatoseutilizadodeprocessoilícito,suasprovasserãoanuladaseeleseráautomaticamenteeliminadodoConcursoPúblico.
12.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do
candidato.
12.29Nãohaverá,porqualquermotivo,prorrogaçãodotempoprevistoparaaaplicaçãodasprovasemrazãodoafastamentodecandidatoda
saladeprovas.
12.30Ocandidatoéresponsávelpeladevoluçãodocartão‐respostaedafolhadetextodefinitivodevidamentepreenchidosaofinaldo
tempodeaplicaçãodeprovas.Emhipótesealgumaocandidatopoderásairdasaladeaplicaçãodeprovascomessesdocumentos.
12.31Nodiadeaplicaçãodasprovas,nãoserão fornecidas,pornenhummembrodaequipede fiscalizaçãoe/oupelasautoridades
presentes,informaçõesreferentesaoconteúdodasprovase/ouaoscritériosdeavaliaçãoedeclassificação.
12.32OcontroledehorárioseráefetuadoconformecritériodefinidopeloINSTITUTOQUADRIX.

13DANOTAFINALEDACLASSIFICAÇÃONOCONCURSOPÚBLICO
13.1Paraoscandidatosinscritosnocargodenívelmédio,anotafinalnoConcursoPúblicoseráigualànotaobtidanaprovaobjetiva.
13.2Paraoscandidatosinscritosnocargodenívelsuperior,anotafinalnoConcursoPúblicoseráigualàsomadasnotasobtidasnas
provasobjetivaediscursiva.
13.3Oscandidatosaprovadosemtodasasfasesserãoordenados,porcargo,deacordocomosvaloresdecrescentesdanotafinal.
13.4Todososcálculoscitadosnesteeditalserãoconsideradosatéasegundacasadecimal,arredondando‐seonúmeroparacima,seo
algarismodaterceiracasadecimalforigualousuperioracinco.

14DOSCRITÉRIOSDEDESEMPATE
14.1Paraoscandidatosinscritosnocargodenívelmédio,emcasodeempatenanotafinalouemfasesclassificatórias,terápreferência
ocandidatoque,naseguinteordem:
a)tiveridadeigualousuperiora60anos,atéoúltimodiadeinscriçãonesteConcursoPúblico,conformeartigo27,parágrafoúnico,da
Leinº10.741/2003(EstatutodoIdoso);
b)obtiveramaiornotaemConhecimentosEspecíficosdaprovaobjetiva;
c)obtiveramaiornotaemConhecimentosBásicosdaprovaobjetiva;
d)obtiveramaiornotaemConhecimentosComplementaresdaprovaobjetiva;
e)tivermaioridade;e
f)tiverexercidoafunçãodejurado(conformeartigo440doCódigodeProcessoPenal).

14.2 Para os candidatos inscritos no cargo de nível superior, em caso de empate na nota final ou em fases classificatórias, terá
preferênciaocandidatoque,naseguinteordem:
a)tiveridadeigualousuperiora60anos,atéoúltimodiadeinscriçãonesteConcursoPúblico,conformeartigo27,parágrafoúnico,da
Leinº10.741/2003(EstatutodoIdoso);
b)obtiveramaiornotanaprovaobjetiva;
c)obtiveramaiornotanaprovadiscursiva;
d)obtiveramaiornotaemConhecimentosEspecíficosdaprovaobjetiva;
e)obtiveramaiornotaemConhecimentosBásicosdaprovaobjetiva;
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f)obtiveramaiornotaemConhecimentosComplementaresdaprovaobjetiva;
g)tivermaioridade;e
h)tiverexercidoafunçãodejurado(conformeart.440doCódigodeProcessoPenal).
14.3 Para fazer jus aos critérios de desempate da funçãodejurado, os candidatos interessados deverão encaminhar,pormeio do
endereçoeletrônicocontato@quadrix.org.br,adocumentaçãoprobatóriaatéoúltimodiadeinscrições.

15DOSRECURSOS
15.1Ocandidatoquedesejarinterporrecursocontraogabaritopreliminare/ouresultadospreliminaresdisporáde2(dois)diasúteis
parafazê‐lo,acontardodiasubsequenteaodadivulgaçãodogabaritoouresultadopreliminardafase.
15.1.1 Para interpor recurso contra as fases citadas no subitem anterior, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de
InterposiçãodeRecurso,disponívelnoendereçoeletrônicohttps://concursos.quadrix.org.br,pormeiode linkespecífico,nohorário
das10horasdoprimeirodiaàs18horasdoúltimodia, ininterruptamente,eseguiras instruçõesalicontidas.Para interporrecurso
contra o resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de
InterposiçãodeRecurso,disponívelnoendereçoeletrônicohttp://isencao.quadrix.org.br
15.2Nãoseráaceitorecursoporoutravia,meioouprazoquenãosejaoestabelecidonossubitensanteriores.
15.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações
estabelecidasnesteeditaleemoutroseditaisrelativosaesteConcursoPúblicoserãoindeferidos.
15.3.1Orecursonãopoderáconter,emoutro localquenãooapropriado,qualquerpalavraoumarcaque identifiqueseuautor,sob
penadeserpreliminarmenteindeferido.
15.4 Sedoexamederecursosresultaranulaçãodeitem,apontuaçãocorrespondenteseráatribuídaatodososcandidatos.Sehouver
alteraçãodogabaritooficialpreliminar,porforçade impugnações,aprovaserácorrigidadeacordocomogabaritooficialdefinitivo.
Essaalteraçãovaleráparatodososcandidatos,independentementedeteremrecorrido.
15.4.1Sehouveralteração/anulaçãodegabaritooficialpreliminaroudeitemintegrantedeprovaadaptada,emrazãodeerromaterial
na adaptação da prova, essa alteração/anulação valerá somente aos candidatos que realizaram a referida prova adaptada,
independentementedeteremrecorrido.
15.4.2Casohajaprocedênciaderecursointerpostodentrodasespecificaçõesissopoderá,eventualmente,alteraraclassificaçãoinicial
obtidapelocandidatoparaumaclassificaçãosuperiorouinferiorou,ainda,poderáacarretaradesclassificaçãodocandidatoquenão
obtivernotamínimaexigidaparaaprovação.
15.5 Todos os recursos serão julgados e as justificativas das alterações de gabarito serão divulgadas no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, quando da divulgação do gabarito oficial definitivo/resultado final, não sendo possível o conhecimento do
resultadoviatelefone,faxoucorreioeletrônico.
15.5.1Nãoserãoencaminhadasrespostasindividuaisaoscandidatos.
15.6Emnenhumahipóteseseráaceitopedidoderevisãoderecurso,tampoucohaverárecursoderecurso.
15.7Recursoscujoteordesrespeiteabancaexaminadoraserãopreliminarmenteindeferidos.
15.8Abancaexaminadoraconstituiúltimainstânciapararecurso,sendosoberanaemsuasdecisões,razãopelaqualnãocaberão
recursosadicionais.

16DACONTRATAÇÃO
16.1 A admissão dos candidatos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos habilitados no cargo, observadas as
necessidadesdoCREFONO‐1.
16.2Porocasiãoda convocaçãoqueantecedea contratação,os candidatos classificadosdeverãoapresentardocumentosoriginais,
acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no
presenteedital.
16.2.1AconvocaçãodequetrataosubitemanteriorserárealizadapeloCREFONO‐1.Ocandidatoconvocadodeveráapresentar‐seao
CREFONO‐1nolocal,dataehoráriodeterminados.
16.2.2Oscandidatosconvocadosparaaadmissãodeverãoapresentarosseguintesdocumentos:CarteiradeTrabalhoePrevidência
Social;CópiasautenticadasemcartóriodeCertidãodenascimento,casamentoouuniãoestável;TítulodeEleitoracompanhadodo
comprovantedevotaçãonaúltimaeleição;CertificadodeReservistaouDispensadeIncorporaçãoparacandidatosdosexomasculino;
CéduladeIdentidade–RGouRNE;2(duas)fotos3x4recentes,InscriçãonoPIS/PASEPoudeclaraçãodefirmaanterior,informando
nãohaverfeitoocadastro;CadastrodePessoaFísica–CPF;Comprovaçãodeescolaridadee/ouAutorizaçãoLegalparaoexercícioda
profissão,deacordocomosrequisitosparaocargodescritonoAnexo I;CertidãodeNascimentodosfilhossolteirosmenoresde18
anos;CartãodeVacinaçãodosfilhosmenoresde14anos;TermodeGuardaeCertidãodeNascimentodofilhomenorqueestiversob
tutela;Comprovantederesidência(recente)eoutrosdocumentosqueoCREFONO‐1julgarnecessáriosnoatodaconvocação.
16.2.3Nãoserãoaceitosprotocolosoucópiasnãoautenticadasdosdocumentosrelacionadosnosubitemanterior.
16.3Oscandidatosserãosubmetidosaexamesmédicosqueavaliarãosuacapacidadeparaodesempenhodastarefaspertinentesaocargoa
queconcorrem.
16.3.1Osexamesmédicos,decarátereliminatórioparaefeitodeadmissão,sãosoberanoseaelesnãocaberáqualquerrecurso.
16.4Casoocandidatosolicitedemissãodepoisdeadmitido,seráexcluídodalistagemdeaprovadosnoConcursoPúblico.
16.5OcandidatoaprovadonoConcursoPúblicoeconvocadoparaacontrataçãoteráocontratodetrabalhoregidopelaConsolidação
dasLeisdoTrabalho–CLT,ouaquelequeestivervigenteàépocadacontratação,submetendo‐seà jornadadetrabalhodescritano
item1desteedital.
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16.6A inexatidãodasafirmativase/ou irregularidadesdosdocumentosapresentados,mesmoqueverificadasaqualquertempo,em
especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, com todas as suas
decorrências,semprejuízodemedidasdeordemadministrativa,civilecriminal.
16.7 A convocação para a admissão dar‐se‐á por meio de publicação no Diário Oficial da União e por qualquer meio hábil de
comunicação(e‐mail,telegramaoutelefone),deacordocomo informadopelocandidatonocadastrodoatoda inscriçãoparaasua
localização.
16.8 Após a devida homologação do Concurso Público, caso haja alguma alteração cadastral, o candidato deverá comunicar
diretamenteoórgãocontratante,pormeiodoe‐maildiretoria@crefono1.gov.broupessoalmentenasededoCREFONO‐1.
16.9Ocandidatoquenãoatenderàconvocaçãoparaaadmissãonolocal,dataehoráriodeterminadopeloCREFONO‐1,munidode
todaadocumentação,ouatendê‐la,masrecusar‐seaopreenchimentodevaga,seráeliminadodoConcursoPúblico.

17DACENTRALDEATENDIMENTOAOCANDIDATODOINSTITUTOQUADRIX
17.1ACentraldeAtendimentoaoCandidatodo INSTITUTOQUADRIXdisponibilizaatendimentoparaesclarecimentodedúvidase
apoionosprocedimentosrelacionadosàinscrição.
17.2Ocandidatopoderáobter informações,mantercontatoourelatar fatosocorridosreferentesaoConcursoPúblico,pormeiodo
telefone08008780700;pore‐mail(contato@quadrix.org.br)ouviainternet,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br.
17.3Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova e demais fases do
ConcursoPúblico.Ocandidatodeveráobservarrigorosamenteoseditaiseoscomunicadosaseremdivulgadosnaformadosubitem
18.2desteedital.
17.4OcandidatoquedesejarrelataraoINSTITUTOQUADRIXfatosocorridosdurantearealizaçãodoConcursoPúblicodeveráfazê‐lo
juntoàCentraldeAtendimentodoINSTITUTOQUADRIX,postandocorrespondênciaparaaCaixaPostal28203,CEP:01.234‐970,São
Paulo/SPouenviandoe‐mailparaoendereçoeletrônicocontato@quadrix.org.br.

18DASDISPOSIÇÕESFINAIS
18.1AinscriçãodocandidatoimplicaráaaceitaçãodasnormasparaoConcursoPúblicocontidasnoscomunicados,nesteeditaleem
outrosaserempublicados.
18.1.1NenhumcandidatopoderáalegarodesconhecimentodopresenteEdital,oudequalqueroutranormaecomunicadoposterior
divulgado,vinculadosaoConcursoPúblico.
18.1.2Ocandidato,aorealizarsuainscrição,manifestaciênciaquantoàpossibilidadededivulgaçãodeinformações(taiscomonome,
data de nascimento, notas e desempenho, participação como cotista, se for o caso, entre outras) que são essenciais para o fiel
cumprimentodapublicidadedosatosatinentesaocertame.Tais informaçõespoderão,eventualmente,serencontradasna internet,
pormeiodemecanismosdebusca.
18.2Serádeinteiraresponsabilidadedocandidatoacompanharapublicaçãodetodososatos,editaisecomunicadosreferentesaeste
ConcursoPúbliconoDiárioOficialdaUniãoenainternet,noendereçoeletrônicohttp://www.quadrix.org.br.
18.3Todososcandidatosconcorrerãoemigualdadedecondições,excetuadososcasosespecíficosprevistosnalegislaçãovigentepara
atendimentoespecializadoparaarealizaçãodaprova.
18.4OprazodevalidadedopresenteConcursoPúblicoéde2(dois)anos,contadosapartirdadatadepublicaçãodahomologaçãodo
resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por conveniência
administrativa.
18.5Aaprovaçãoeaclassificaçãodecandidatosdentrodonúmeroreferenteaocadastrodereservaestabelecidonoquadrodoitem1
desteeditalgeramparaocandidatoapenasaexpectativadedireitoàconvocação,limitadaaoprazodevalidadedopresenteConcurso
Públicoeobservadarigorosamenteaordemdeclassificação.
18.6OcandidatoaprovadonopresenteConcursoPúblico,quandocontratado,deverásubmeter‐seaavaliaçãomédicapré‐admissional,
bem comoapresentar‐semunidodosdocumentosexigidosnesteedital.A contrataçãodo candidatodependerádeprévia inspeção
médicaeainobservânciadodispostonestesubitemimplicaráimpedimentoparaacontratação,nostermosdalegislaçãovigente.
18.6.1Aavaliaçãomédicapré‐admissionalmencionadanosubitemanterioréobrigatória,nostermosdalegislaçãovigente.
18.7OConcurso Público seráhomologadopeloCREFONO‐1,publicadonoDiárioOficialdaUnião,em até30dias corridosdadatade
publicaçãodoresultadofinal.
18.8 O candidato deverámanter atualizados seu endereço, telefone e e‐mail perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver
participandodoConcursoPúblico,eperanteoCREFONO‐1,seaprovadoeenquantoesteestiverdentrodoprazodevalidade.Sãode
exclusivaresponsabilidadedocandidatoosprejuízosadvindosdanãoatualizaçãodeseuendereço.
18.9OCREFONO‐1eoINSTITUTOQUADRIXnãoseresponsabilizamporeventuaisprejuízosaocandidatodecorrentesde:
a)endereçooutelefonedesatualizados;
b)endereçodedifícilacesso;
c)correspondênciadevolvidapelaECTporrazõesdiversasdefornecimentoe/ouendereçoerradodocandidato;
d)correspondênciarecebidaporterceiros;
e)e‐maildesatualizado.
18.10OCREFONO‐1eoINSTITUTOQUADRIXnãoarcarãocomquaisquerdespesasdedeslocamentodecandidatosparaarealização
daprovae/oumudançadecandidatoparaainvestiduranocargo.
18.11OCREFONO‐1 eo INSTITUTOQUADRIXnão se responsabilizamporquaisquer cursos, textos, apostilas eoutraspublicações
referentesaesteConcursoPúbliconoquetangeaoconteúdoprogramático.
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18.12Acarretará a eliminação sumária do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a
tentativadeburlaaquaisquerdasnormasestipuladasnesteedital.
18.13OscasosomissosserãoresolvidospeloINSTITUTOQUADRIXemconjuntocomoCREFONO‐1.
18.14 Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e
normativosaeleposteriores,nãoserãoobjetodeavaliaçãonaprovadoConcursoPúblico.
18.15É facultadoaqualquer cidadãoapresentar solicitaçãode impugnação,de forma fundamentada,aopresenteEdital,ematé5
(cinco)diasdesuapublicação.
18.15.1Para formalizaropedidode impugnaçãodeveráserenviadamensagemeletrônicaparacontato@quadrix.org.brcontendoa
indicaçãodoitem/subitemqueseráobjetodeimpugnação.
18.16QuaisqueralteraçõesnasregrasestabelecidasnesteeditalsomentepoderãoserfeitaspormeiodeoutroEdital.


ESTHERARAÚJO

Presidente
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ANEXOI
ATIVIDADESEATRIBUIÇÕESDOSCARGOS


1PROFISSIONALADMINISTRATIVO(CÓDIGOS200/201)
a)Requisitos:Certificado,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodenívelmédio,expedidopor instituiçãodeensinoreconhecida
peloMinistériodaEducação(MEC).
b)Descrição sumáriadasatividadeseatribuições:Executar, sob supervisão,atividadesoperacionaisadministrativas, respectivasàs
unidades,deacordocomapolíticadegestãoepadrõesdeprocedimentos,emvigornoCREFONO‐1.Receberprocessos,protocolose
outros documentos endereçados à unidade, dando recibo, quando for o caso. Encaminhar para as outras unidades processos,
protocolos e outros documentos, conforme despacho. Atualizar o controle específico de encaminhamento dos documentos
(informatizado ou não), quando for o caso. Informar, quando solicitado; a tramitação dos processos, protocolos ou documentos,
conformeocontroleespecífico.Organizar,controlaremanterosarquivoscorrentesdeprocessos,protocolos,atosadministrativos,
legislação e outros documentos pertinentes à unidade, observando a organização pré‐definida. Controlar o tempo de guarda dos
documentos,determinadopelaTabeladeTemporalidadedosdocumentos, visando ao seudesfazimentoeobediência aospadrões
estabelecidos. Controlar omaterial de expediente utilizado no trabalho diário e efetuar o seu ressuprimento, quando necessário.
Digitar atos administrativos: ofícios,memorandos, pautas, súmulas, pareceres ou outros documentos, em conformidade com os
padrõesexistentes.Providenciaraexpediçãodecorrespondências,comemissãodeAvisodeRecebimento ‐AR,quando forocaso,
envelopandoeordenandoporcódigospostais,remetendo‐osparaaexpedição.

2AGENTEFISCAL(CÓDIGO400)
a)Requisitos:Diploma,devidamenteregistrado,deconclusãodecursodegraduaçãodenívelsuperioremFonoaudiologia,fornecido
porinstituiçãodeensinosuperiorreconhecidapeloMinistériodaEducação(MEC).RegistroativoeadimplentenoConselhoRegionalde
Fonoaudiologia(CREFONO).
b)Descriçãosumáriadasatividadeseatribuições:Executar,sobsupervisão,asatividadesdefiscalização,emconformidadeapolítica
degestãoepadrõesdeprocedimentos,emvigornoCREFONO‐1.Visitarosprofissionaiseempresas,identificandoosresponsáveisou
seuspropostospeloobjetoda fiscalização, informando‐osdacompetênciadoCREFONO‐1,da legislaçãoouexigênciamotivadorada
visita, orientando‐os para a regularidade e conformidade das ações e efetuando os registros necessários à ação fiscalizadora do
exercício profissional jurisdicionado ao CREFONO‐1. Elaborar relatório de fiscalização. Dar plantão interno, executando tarefas
correlatasàfiscalização.Participardaelaboraçãodoprogramadefiscalização,efetuando levantamentosvisando identificarsituações
irregulares.Pesquisareestudaralegislaçãoprofissionalenormasespecíficasdeoutrosórgãos(Federais,EstaduaiseMunicipais),com
ointuitodeaprimorarconhecimentos,eutilizá‐losdurantearealizaçãodasatividadesdefiscalizaçãodoCREFON0‐1.Prestarorientação
técnicaàsEmpresas,órgãospúblicoseprofissionaisvinculadosasmesmas,quantoàlegislaçãodosistemaCFFa/CREFONOnoquetange
ao exercício profissional, através de reuniões ou palestras. Cumprir e fazer cumprir os pianos e metas determinadas pela alta
administração.Zelarpelosbenspatrimoniais.Executaroutrasatividades,quandosolicitado.
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ANEXOII
CONTEÚDOPROGRAMÁTICO


1CONHECIMENTOSBÁSICOS
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros
textuais.3Domíniodaortografiaoficial.4Domíniodosmecanismosdecoesãotextual.4.1Empregodeelementosdereferenciação,
substituiçãoerepetição,deconectoresedeoutroselementosdesequenciaçãotextual.4.2Empregodetemposemodosverbais.5
Domíniodaestruturamorfossintáticadoperíodo.5.1Empregodasclassesdepalavras.5.2Relaçõesdecoordenaçãoentreoraçõese
entretermosdaoração.5.3Relaçõesdesubordinaçãoentreoraçõeseentretermosdaoração.5.4Empregodossinaisdepontuação.
5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos
pronomesátonos.6Reescritadefraseseparágrafosdotexto.6.1Significaçãodaspalavras.6.2Substituiçãodepalavrasoudetrechos
detexto.6.3Reorganizaçãodaestruturadeoraçõesedeperíodosdotexto.6.4Reescritadetextosdediferentesgêneroseníveisde
formalidade.7Correspondênciaoficial (conformeManualdeRedaçãodaPresidênciadaRepública).7.1Aspectosgeraisda redação
oficial.7.2Finalidadedosexpedientesoficiais.7.3Adequaçãodalinguagemaotipodedocumento.7.4Adequaçãodoformatodotexto
aogênero.

1.2NOÇÕESDEINFORMÁTICA:1Conceitosbásicosemodosdeutilizaçãodetecnologias,ferramentas,aplicativoseprocedimentosde
informática: tiposdecomputadores,conceitosdehardwareede software, instalaçãodeperiféricos.2Ediçãode textos,planilhase
apresentações(ambienteMicrosoftOffice,versões2010,2013e365).3Noçõesdesistemaoperacional(ambienteWindows,versões7,
8e10).4Redesdecomputadores:conceitosbásicos,ferramentas,aplicativoseprocedimentosdeInterneteintranet.5Programasde
navegação:MozillaFirefoxeGoogleChrome.6Programadecorreioeletrônico:MSOutlook.7SítiosdebuscaepesquisanaInternet.8
Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 9 Segurança da informação:
procedimentos de segurança. 10 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 11 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall,
antispywareetc.).12Procedimentosdebackup.

1.3 RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO: 1 Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão,
potenciaçãoeradiciação).2Princípiosdecontagemeprobabilidade.3Arranjosepermutações.4Combinações.5Conjuntosnuméricos
(números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6 Razões e proporções (grandezas diretamente
proporcionais,grandezasinversamenteproporcionais,porcentagem,regrasdetrêssimplesecompostas).7Equaçõeseinequações.8
Sistemasdemedidas.9Volumes.10Compreensãodeestruturaslógicas.11Lógicadeargumentação(analogias,inferências,deduçõese
conclusões).12Diagramaslógicos.

1.4 ATUALIDADES: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como recursos hídricos, segurança, transportes, política,
economia,sociedade,educação,saúde,cultura,tecnologia,energia,relaçõesinternacionais,desenvolvimentosustentáveleecologia.

2CONHECIMENTOSCOMPLEMENTARES
2.1LEGISLAÇÃOEÉTICANAADMINISTRAÇÃOPÚBLICA:1Éticaefunçãopública.2Éticanosetorpúblico.3Leinº8.429/1992esuas
alterações.4Leinº9.784/1999e suasalterações (Processoadministrativo).5Acessoà Informação:Leinº12.527/2011;Decretonº
7.724/2012.

2.2NOÇÕESDEDIREITOCONSTITUCIONAL:1Constituição.1.1Conceito,classificações,princípiosfundamentais.2Direitosegarantias
fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos. 3
AdministraçãoPública.3.1Disposiçõesgerais,servidorespúblicos.

3CONHECIMENTOSESPECÍFICOS
3.1 PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO:Noções de Administração: conceitos básicos; tipos de organização; estruturas organizacionais;
departamentalização;organogramase fluxogramas.NoçõesdeFunçõesadministrativas:planejamento,organização,direçãoecontrole.
NoçõesdeRelaçõesHumanaseRelaçõesinterpessoais.NoçõesdeAdministraçãoFinanceira,AdministraçãodePessoaseAdministraçãode
Materiais.ÉticaeResponsabilidadeSocial.NoçõesdeProcedimentosAdministrativoseManuaisAdministrativos.NoçõesdeOrganizaçãoe
Métodos.Noçõesdeatendimentoaclienteseatendimentoaotelefone.Serviçodeprotocoloearquivo:tiposdearquivo;acessóriosdo
arquivo;fasesdoarquivamento:técnicas,sistemasemétodos.Protocolo:recepção,classificação,registroedistribuiçãodedocumentos.
Expediçãodecorrespondência:registroeencaminhamento.Legislaçãoespecífica:Leinº6.965/1981;Decretonº87.218/1982,Códigode
ÉticadaFonoaudiologia.ResoluçõesdoCFFanºs388/2010;516/2017;517/2017;532/2018;533/2018;538/2019;550/2019.Sitepara
consulta:www.fonoaudiologia.org.br

3.2 AGENTE FISCAL: Lei nº 6.965/1981 (dispõe sobre a regulamentação da profissão de fonoaudiólogo e determina outras
providências);Decretonº87.218/1982;CódigodeÉticadaFonoaudiologia;CódigodeProcessoDisciplinar;NR7MTb;Portaria19/1998
MT.; Lei nº 6.839/1980 (dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões); Lei nº
12.303/2010 (dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas); Lei nº
12.401/2011(dispõesobreaassistênciaterapêuticaeaincorporaçãodatecnologiaemsaúdenoSUS);Decretonº6.286/2007(institui
oPrograma SaúdenaEscola–PSEedáoutrasprovidências);Decretonº7.602/2011 (PolíticaNacionalde Segurançae Saúdeno
Trabalho‐PNSST);PortariaGM/MSnº3.088/2011 (instituiaRededeAtençãoPsicossocial (RAPS)parapessoascom sofrimentoou
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transtornomentalecomnecessidadesdecorrentesdousodeálcooleoutrasdrogas,noâmbitodoSUS);PortariaGM/MSnº793/2012
(instituiaRededeCuidadosàPessoacomDeficiêncianoâmbitodoSistemaÚnicodeSaúde);PortariaGM/MSnº930/2012(defineas
diretrizes eobjetivospara aorganizaçãoda atenção integral ehumanizada ao recém‐nascido graveoupotencialmente grave eos
critériosdeclassificaçãoehabilitaçãode leitosdeUnidadeNeonatalnoâmbitodoSistemaÚnicodeSaúde‐SUS);PortariaGM/MSnº
1.823/2012(instituiaPolíticaNacionaldeSaúdedoTrabalhadoredaTrabalhadora);ResoluçãoANVISARDCnº50/2002(dispõesobreo
RegulamentoTécnicoparaplanejamento,programação,elaboraçãoeavaliaçãodeprojetosfísicosdeestabelecimentosassistenciaisde
saúde);ResoluçãoANVISARDCnº11/2006(dispõesobreoRegulamentoTécnicodeFuncionamentodeServiçosqueprestamAtenção
Domiciliar); Resolução ANVISA RDC nº 07/2010 (dispõe sobre os requisitosmínimos para funcionamento deUnidades de Terapia
Intensivaedáoutrasprovidências);ResoluçãoNormativaANSnº167/2007(atualizaoRoldeProcedimentoseEventosemSaúde,que
constituiareferênciabásicaparacoberturaassistencialnosplanosprivadosdeassistênciaàsaúde,contratadosapartirde1ºdejaneiro
de1999,fixaasdiretrizesdeAtençãoàSaúdeedáoutrasprovidências);ProtocoloPerdaAuditiva InduzidaporRuído(PAIR)Brasília:
Ministério da Saúde, 2006. Legislação específica: Resoluções do CFFa nºs 168/1996; 415/2012; 444/2013; 473/2015; 488/2016;
516/2017; 517/2017; 532/2018; 533/2018; 534/2018; 539/2019; 542/2019; 550/2019; 554/2019. Site para consulta:
www.fonoaudiologia.org.br
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ANEXOIII
REQUERIMENTOPARASOLICITAÇÃODEISENÇÃODETAXADEINSCRIÇÃO

(CandidatosamparadospeloDecretoFederalnº6.135/2007epelaLeinº13.656/2018)

Eu,___________________________________________________________________________________________________________,

CPFnº__________________________,RGnº________________________,UFdoRG______,Datadenascimento____/____/________,

venho requerera isençãoda taxade inscriçãodoConcursoPúblico2019doConselhoRegionaldeFonoaudiologiada1ªREGIÃO ‐

CREFONO‐1deacordocomoitem5doEditalnº1(abertura).

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Declaroqueestouamparadopelaseguintelegislação:

PARAINSCRITOSNOCADÚNICO

(....)DecretoFederalnº6.135/2007‐IsençãodetaxadeinscriçãoparamembrodefamíliadebaixarendainscritonoCadastroÚnico
paraProgramasSociaisdoGovernoFederal(CadÚnico).
Declaro,parafinsdeisençãodepagamentodetaxadeinscrição,sermembrodefamíliadebaixarenda,nostermosdoDecretonº6.135/2007eque,
emfunçãodeminhacondiçãofinanceira,nãopossopagarataxadeinscriçãoemconcursopúblico.Declaroestarcientedeque,deacordocomoinciso
Idoartigo4doreferidoDecreto,famíliaéaunidadenuclearcompostaporumoumaisindivíduos,eventualmenteampliadaporoutrosindivíduosque
contribuamparaorendimentooutenhamsuasdespesasatendidasporaquelaunidadefamiliar,todosmoradoresemummesmodomicílio,definido
comoolocalqueservedemoradiaàfamília.Declaro,ainda,saberque,deacordocomoincisoIIdoartigo4doDecretonº6.135/2007,famíliadebaixa
renda,semprejuízododispostonoincisoI,éaquelacomrendafamiliarmensalpercapitadeatémeiosaláriomínimo;ouaquepossuarendafamiliar
mensaldeatétrêssaláriosmínimos.Declaro,também,terconhecimentodequearendafamiliarmensaléasomadosrendimentosbrutosauferidos
portodososmembrosdafamília,nãosendo incluídosnocálculoaquelespercebidosdosprogramasdescritosno inciso IVdoartigo4doDecretonº
6.135/2007.Declarosaberquerendafamiliarpercapitaéobtidapelarazãoentrearendafamiliarmensaleototaldeindivíduosnafamília.Declaro,
porfim,que,emfunçãodeminhacondiçãofinanceira,nãopossopagarataxade inscriçãoemconcursopúblicoeestoucientedaspenalidadespor
emitirdeclaraçãofalsaprevistasnoparágrafoúnicodoartigo10doDecretonº83.936/1979.

Nomedamãe(semabreviatura):___________________________________________________________________________________.

NúmerodeIdentificaçãoSocial(NIS),atribuídopeloCadÚnico:___________________________________________________________.

Documentosapresentadosjuntamentecomesterequerimento:
(....)CadastrodePessoaFísica(CPF)oudocumentodeidentidadeoficial.
(....)Certidão,oudeclaraçãoequivalente,expedidanopresenteanopeloórgãocompetente,quecomproveainscriçãonoCadÚnico.

PARADOADORESDEMEDULAÓSSEA

(....)Leinº13.656/2018 ‐ Isençãode taxade inscriçãoparadoadordemedulaósseaementidades reconhecidaspeloMinistérioda
Saúde.
Declaro,parafinsde isençãodepagamentodetaxade inscrição,quepossuoatestadoou laudoemitidopormédicodeentidadereconhecidapelo
MinistériodaSaúde,inscritonoConselhoRegionaldeMedicina(CRM),quecomprovaadoaçãodemedulaóssea.

Documentosapresentadosjuntamentecomesterequerimento:
(....)CadastrodePessoaFísica(CPF)oudocumentodeidentidadeoficial.
(....) Atestado ou laudo emitido pormédico de entidade reconhecida peloMinistério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de
Medicina(CRM),quecomprovaadoaçãodemedulaóssea,comadatadadoação.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Estoucienteque,independentementedolocaldeminharesidência,ireirealizaraprovaemnacidadedefinidanoatodeinscrição.Os
custosdelocomoçãoeestadia,seforocaso,serãodeminharesponsabilidade.

Édeminharesponsabilidadeexclusivaocorretopreenchimentodessadeclaraçãoeoenviodadocumentaçãocomprobatórianaforma
eprazoestabelecidonoEditalnº1(abertura).


Porserverdade,firmoopresenteparaquesurteseusefeitoslegais.


(Cidade/UF)______________________,_______de_____________de______.


_______________________________________

Assinaturadocandidato(a)
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ANEXOIV
CRONOGRAMAESTIMADODEFASES





EVENTOS DATAS
PROVÁVEIS*

PublicaçãodoEditalnº1(abertura) 25/11/2019

Períododeinscrições 25/11/2019a
13/01/2020

Últimodiaparapagamentodataxadeinscrição 14/01/2020

PublicaçãodoResultadoPreliminardassolicitaçõesdasvagasreservadasàspessoascomdeficiênciaedassolicitaçõesde
atendimentoespecial 03/02/2020

PrazoparainterposiçãoderecursocontraoResultadoPreliminardassolicitaçõesdasvagasreservadasàspessoascom
deficiênciaedassolicitaçõesdeatendimentoespecial 04e05/02/2020

PublicaçãodoResultadoDefinitivodassolicitaçõesdasvagasreservadasàspessoascomdeficiênciaedassolicitaçõesde
atendimentoespecial 06/02/2020

PublicaçãodoEditaldeconvocaçãoparaarealizaçãodasprovasedivulgaçãodocomprovantedefinitivodeinscriçãocom
informaçõessobreoslocais 11/02/2020

Realizaçãodasprovasobjetivaediscursiva
Previsão:turnodatarde 16/02/2020

Publicaçãodogabaritopreliminardaprovaobjetiva 17/02/2020

Prazoparainterposiçãoderecursocontraogabaritopreliminardaprovaobjetiva 18e19/02/2020

Publicaçãodogabaritodefinitivodaprovaobjetivaedoresultadopreliminardaprovaobjetiva 09/03/2020

Prazoparainterposiçãoderecursocontraoresultadopreliminardaprovaobjetiva 10e11/03/2020

Publicaçãodoresultadodefinitivodaprovaobjetivaeresultadopreliminardaprovadiscursiva 25/03/2020

Prazoparainterposiçãoderecursocontraodoresultadopreliminardaprovadiscursiva 26e27/03/2020

Publicaçãodoresultadodefinitivodaprovadiscursiva 13/04/2020

Procedimentodeheteroidentificação(candidatosnegros) **

ResultadoFinal **


* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br
**DatasaseremoportunamentedivulgadasemEditalespecífico.



