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Na presente data de 18 de março de 2021, o Presidente do CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA (CFQ), no uso de suas
atribuições legais e em vista da situação de emergência de saúde pública da pandemia de Covid-19, torna pública a
alteração no cronograma de aplicação das provas objetivas e discursivas e demais atividades do concurso público
para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior do CFQ, conforme a seguir.
1 As provas serão aplicadas na data provável de 16 de maio de 2021, com duração máxima de 5 (cinco) horas, incluído
o tempo para a leitura das instruções, o preenchimento da folha de respostas da prova objetiva e da transcrição das
folhas de texto definitivo da prova discursiva.
2 Os locais, a data e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 6 de maio de 2021, mediante acesso individualizado ao Comprovante
de Inscrição.
3 O IADES disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição na data provável de 6 de maio de 2021. O
comprovante poderá ser retirado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
4 Ficam também alteradas as seguintes datas, no cronograma.
4.1 As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet no endereço eletrônico http://www.iades.com.br até
o dia 20 de abril de 2021.
4.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 22 de abril de 2021.
4.3 Em nenhuma hipótese, o IADES processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 22 de abril de
2021.
4.4 Para concorrer às vagas destinadas para as pessoas com deficiência, o candidato deverá enviar até o dia 20 de abril
de 2021, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CFQ, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II - Brasília (DF),
os documentos relacionados no subitem 6.5 do Edital Normativo.
4.5 A listagem com a análise preliminar dos pedidos para concorrer às vagas para pessoas com deficiência será
divulgada na data provável de 26 de abril de 2021.
4.6 A listagem com a relação dos candidatos que se declararam negros ou pardos será divulgada na data provável de
26 de abril de 2021.
4.7 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá encaminhar, até o dia 20
de abril de 2021, via SEDEX, para o IADES – Concurso Público CFQ, Caixa Postal 15.920, CEP 71.070-640, Guará II Brasília (DF), a documentação indicada no item 8 do Edital Normativo.
4.8 A listagem com a análise preliminar dos pedidos de atendimento especial será divulgada na data provável de 26
de abril de 2021.
José de Ribamar Oliveira Filho
Presidente do Conselho Federal de Química
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