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CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021

Pregão eletrônico N° 04/2020. Processo administrativo N° 28/2020. Contratante: Conselho
Regional de Odontologia. Contratada: Fibra 4K Serviços Administrativos Ltda Objeto:
Contratação de empresa especializada em serviços terceirizados de serviços gerais para
auxiliar na limpeza da sede Liz Corporate, conforme Termo de Aceite e Compromisso.
Valor: R$ 57.495,36. Vigência: 01/02/2021 a 01/02/2022. Data de Assinatura:
01/02/2021.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO

AVISO DE PENALIDADE

O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, torna público, a
condenação, por unanimidade, da CD Yasmim Madeiro de Oliveira CRO-PE 11.973, a pena
de censura pública, em publicação oficial, de acordo com o artigo 51, III do Código de Ética
Odontológica, acrescida de pena pecuniária de 5 anuidades de cirurgião-dentista, nos
termos do artigo 57 do Código de Ética Odontológica.

Recife-PE, 9 de fevereiro de 2021.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS

Presidente do CRO-PE

AVISO DE PENALIDADE

PROCÉTICO 10/2019
O Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco torna público, a

condenação, por maioria, dos CDs José Hardman Sátiro de Lucena Filho CRO-PE 10.271,
Rodrigo Moraes Vitoriano Nunes CRO-PE 9676, e da ASB Andressa Pereira de Aquino CRO-
PE 5013 a pena de Censura pública em publicação oficial, de acordo com o artigo 51, III do
Código de Ética Odontológica, e ao Centro Odontológico Odontoway LTDA-ME- EPAO 483,
a pena de Censura pública, em publicação oficial, nos termos do artigo 51, III, do Código
de Ética Odontológica, acrescida de pena pecuniária de 5 (cinco) anuidades de cirurgião-
dentista, nos termos do artigo 57 do Código de Ética Odontológica.

Recife-PE, 10 de fevereiro de 2021.
EDUARDO AYRTON CAVALCANTI VASCONCELOS

Presidente do CRO-PE

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021 UASG 926690

O Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro torna publico que
realizara licitacao na modalidade PREGAO em sua forma ELETRONICA, TIPO MENOR PRECO,
registro de preços, para escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material
gráfico e caneta personalizada, conforme condicoes, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e anexos. Data da sessao pública: 01/03/2021 as 11 horas (horario
do DF). Formalizacao de consultas e edital: Conselho Regional de Odontologia do Rio de
Janeiro Tel: (21) 3505-7673 Endereco: Rua Araujo Porto Alegre n. 70 5 andar CEP: 20.030-
015 Rio de Janeiro RJ; site: www.gov.br/compras e www.cro-rj.org.br

ALTAIR DANTAS DE ANDRADE
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SERGIPE

EXTRATO DE CONTRATO N° 3/2021

COTAÇÃO ELETRÔNICA N. 18/2020. Contratante: Conselho Regional de Odontologia de
Sergipe (CRO/SE). Contratada: NBB Comércio de Equipamentos de Informática LTDA - ME
(FAST PRINTER) - CNPJ 10.820.186/0001-89. Objeto: Recarga de TONER 85A e 26a. Valor
Total Contratado: R$ 1.225,00. Prazo de Vigência: De 08/01/2021 a 08/01/2022.
Classificação Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008. Aracaju/SE, 08/01/2021 ANDERSON
LESSA SIQUEIRA - PRESIDENTE DO CRO/SE.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 4ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte Técnico do Sistema SISCAF. Partes:
Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região (MG) e Implanta Informática Ltda - Fund: Lei
8.666/93 Inexigibilidade 004/18 - Objeto Aditado: Vigência e Valor: R$85.200,00 -
22/02/2021 a 21/02/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2021 - UASG 926729

O CRP-04/MG torna público que fará realizar, no dia 25/02/2021, às 10h00, no
sítio eletrônico: www.gov.br/compras, Pregão Eletrônico, visando à contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de editoração (compreendendo elaboração
de projeto gráfico, revisão, diagramação) e impressão das publicações produzidas pelo
Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região (MG) - CRP-04/MG, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. O Edital está disponível no
site www.crp04.org.br.

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021
DIEGO VICTOR PAIVA ROCHA

Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 16ª REGIÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO
EDITAL ELEITORAL Nº 1/2021

A Presidente do CRQ XVI Região, informa que em relação ao Edital Eleitoral

n.º 001/2021 deste Regional, retifica o Edital para EXCLUIR a vaga de candidatura

apenas do seguinte cargo: REPRESENTANTE DE SINDICATO/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE:

Categoria - a) Técnico Químico - 01 titular e 01 suplente - mandato de 03 (três) anos.

Com período de mandato de 26/02/2021 até 26/02/2024.

Cuiabá-MT, 9 de fevereiro de 2021.

SUZANA APARECIDA DA SILVA

Presidente do CRQ da XVI Região

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 389067

Nº Processo: 1. Objeto: Contratação de empresa especializada na administração,

gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de documentos de legitimação, na

forma de cartão eletrônico, magnético ou de similar tecnologia, equipado com

microprocessador com chip eletrônico de segurança, com a finalidade de ser utilizado pelos

empregados do CORE-SC para uso do benefício alimentação.. Total de Itens Licitados: 1.

Edital: 11/02/2021 das 10h00 às 12h00 e das 12h01 às 16h00. Endereço: Av. Rio Branco,

796, Centro, Centro - Florianópolis/SC ou https://www.gov.br/compras/edital/389067-5-

00001-2021. Entrega das Propostas: a partir de 11/02/2021 às 10h00 no site

www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/02/2021 às 10h00 no site

www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

JOAO PEDRO DA SILVA ROSA

Presidente

(SIASGnet - 10/02/2021) 389067-00009-2021NE000041

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 6ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CRESS-MG/6ªR/019/2020. Objeto: Fica Prorrogado

entre o CRESS 6ª Região e a Empresa SIMÃO HENRIQUE RODRIGUES FROIS - ME, CNPJ

32.374.572/0001-27, especializada Serviços de Instalações e Adaptações em Sala Comercial

com divisórias em drywall, vidro e móveis sob medida; luminárias e demais conexões

elétricas, de rede e telefonia, conforme novo layout, e demais materiais necessários à

conclusão dos serviços, acabamentos e limpeza final na Sala situada a Avenida Coronel

Prates, nº. 376, 3 º andar do Condomínio do Edifício Plaza Center - Sala 301, Centro /

Montes Claros-MG, em atendimento ao CRESS 6ª Região, a partir de 01.02.2021 até

02.03.2021, conforme dispositivo do inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93.

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 007/2021

CONTRATANTE: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro.

CONTRATADA: Vogue Hotelaria e Comercio LTDA.

OBJETO: Locação de espaço físico com infraestrutura e alimentação, para realização de

plenária presencial. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, Art.24, II da Lei

8.666/93. Valor: R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais).

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 009/2021

CONTRATANTE: Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro.

CONTRATADA: KL SOUND EVENTOS EIRELI

OBJETO: Contratação de serviço de taquigrafia para cobertura de plenária presencial do

Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro a ser realizada no dia

08/02/2021. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa de licitação, Art.24, II da Lei 8.666/93.

Valor: R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EDITAL DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO SELETIVO

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL

SUPERIOR - EDITAL Nº 3, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO

ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a

retificação ao Edital nº 1, de 23 de março de 2020, e ao Edital nº 2, de 03 de

novembro de 2020, que regulamentam a realização de Processo Seletivo para

provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRT-

SP, conforme a seguir:

A - Atualização no Anexo IV - cronograma de fases e subitens 4.2.2 e 11.1,

conforme segue:

4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço

eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da inscrição, na data provável

de 23 de fevereiro de 2021.

11.1 A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada

na data provável de 28 de fevereiro de 2021, no turno da manhã para cargos de nível

superior; e no turno da tarde para cargos de nível médio e nível médio/técnico.

B - Inclusão do item 18 - do Protocolo de Biossegurança.

A íntegra do edital contendo esta atualização está disponível para consulta

em: http://www.quadrix.org.br

GILBERTO TAKAO SAKAMOTO

Presidente

EDITAL DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021
RETIFICAÇÃO DO EDITAL PROCESSO SELETIVO
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CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 6º REGIÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 2/2021

Objeto: O objeto da presente licitação é selecionar e credenciar pessoas
jurídicas de direito privado prestadoras de serviços de software com interesse em
disponibilizar uma plataforma de atendimento telepresencial para realização de consultas
para os inscritos do CRN-6 que estejam regulares com suas obrigações financeiras. O Edital
do chamamento público estará à disposição dos interessados a partir do dia 01/02/2021,
no sítio do CRN-6, disponível no endereço: www.crn6.org.br. O formulário e documentos
exigidos para inscrição deverão ser entregues na SEDE DO CRN-6 - RUA BULHÕES
MARQUES, N. 19, SL. 801/803 - BOA VISTA - RECIFE/PE - CEP: 50060-050, às terças, quartas
e quintas-feiras, no horário das 9h30min às 16h30min, a partir de 01/02/2021 ou através
do endereço eletrônico: licitacoes@crn6.org.br.

Recife/PE, 28 de janeiro de 2021.
SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL

Presidente do Crn-6

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 080812.000060/2020-69. Dispensa de Licitação nº
003/2021. Contratado: Multdistribuidora Higiene Profissional, CNPJ: 05.134.822/0001-89 e
Jer Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ: 07.547.454/0001.26. Objeto: Aquisição
de materiais de limpeza e higiene, além de equipamentos de proteção individual (EPIs) e
coletiva (EPCs) para retorno às atividades presenciais do CRN-8. Valor total: R$ 9.492,00
(nove mil quatrocentos e noventa e dois reais). Amparo legal: Art. 24, II, da Lei nº
8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SEI nº 080812.000044/2020-76. Processo originário nº 049/2019, Pregão
Eletrônico nº 001/2020, Contrato nº 001/2020. CONTRATADO: Voar Turismo EIRELI. CNPJ:
26.585.506/0001-01. Objeto do 1º termo aditivo: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato originalmente firmado em 20 de janeiro de 2020, passando a vigorar até o dia
19/01/2022. Valor total: R$ 62.850,00 (sessenta e dois mil oitocentos e cinquenta reais).
Amparo legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 19 de janeiro de
2021.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE ALAGOAS

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3/2021

CONTRATANTE: Conselho Regional de Odontologia de Alagoas. CNPJ: 12.316.311/0001-
43.
CONTRATADA: Gráfica e Editora Mascarenhas Eireli. CNPJ Nº 04.487.560/0001-73.
OBJETIVO: Contratação dos serviços de Diagramação e Impressão, conforme condições e
exigências constantes no termo de referência apresentado. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.
24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; Valor contratual R$: 1.100,00 (mil e cem
reais). Termo de Dispensa em: 28/01/2021. Ratificação em: 28/01/2021.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUÍ

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nº 001/2021. Procedimento Licitatório: nº 001/2020 - Repetição -
Convite. Modalidade: CARTA CONVITE. Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO CONSELHO REGIONAL DE
ODONTOLOGIA DO PIAUÍ. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAU Í .
Contratado: C. A. LIMA DA SILVA - ME, CNPJ nº 27.590.227/0001-90, com sede na Rua
Guaporé, n. 3680, bairro: Frei Higino, Parnaíba - PI, CEP: 64.207-010, representado pelo Sr.
CARLOS ALBERTO LIMA DA SILVA, CPF: 306.474.443-72. Assinatura: 27 de janeiro de 2021.
Vigência Global: 12 (doze) meses. Valor Global: R$ 310.906,69 (trezentos e dez mil,
novecentos e seis reais e sessenta e nove centavos). Fonte de Recursos: Repasses de
Anuidades dos jurisdicionados e Conselho Federal de Odontologia - CFO.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2021

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SANTA CATARINA.
CONTRATADA: BIOSEGURE ASSESSORIA E COSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA
ME. (CNPJ nº 11.838.284/0001-06). OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de
desenvolvimento dos programas relacionados à Medicina e Segurança do Trabalho. VALOR:
R$ 6.120,00 VIGÊNCIA: 24/01/2021 a 24/01/2022. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2021.
Processo nº 080/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

EDITAL DE 29 DE JANEIRO DE 2021
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2020

O Presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo - CROSP torna
pública a RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL do Concurso Público Nº
01/2020. O referido arquivo, na íntegra, será divulgado nos endereços eletrônicos
www.rboconcursos.com.br e http://www.crosp.org.br/.br a partir desta data.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MARCOS JENAY CAPEZ

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 4ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2020 - UASG 926729

O CRP-04/MG torna pública a homologação do Pregão 04/2020, cujo objeto

é a locação de 03 (três) equipamentos multifuncionais destinados à reprodução de

documentos à empresa BELOCOPY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS

LTDA, pelo valor global de R$ 38.900,48.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.

LOURDES APARECIDA MACHADO

Conselheira Presidenta

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 926729

O CRP-04/MG torna público que fará realizar, no dia 23/02/2021, às 10h00, no
sítio eletrônico: www.gov.br/compras, Pregão Eletrônico, visando à contratação de
empresa para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e
fornecimento de cartões alimentação/refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético e
respectivas recargas de créditos mensais, para utilização em estabelecimentos de rede
credenciada, para o quadro funcional, conforme especificações constantes do Termo de
Referência. O Edital está disponível no site www.crp04.org.br.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2021.
SILDETE ALVES DA SILVA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO CEARÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Aditivo de Contrato, firmado em 23 de janeiro de 2018. Processo Administrativo
n° 01/2018. Espécie: Dispensa de Licitação. Base Legal art. 57 II e § § 2° E 3º da Lei
8.666/93. Objeto: Terceiro Termo Aditivo referente a contratação de prestação de serviços
externos de entrega de documentos, malotes, processos, correspondências e encomenda.
Contratante: Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-
CE). Contratado: Gesivalda Celia Dias Alves - ME. Dotação Orçamentária:
6.2.2.1.1.01.04.04.021.Prazo: 25/01/2021 a 25/01/2022. Valor Global R$ 5.878,05.
Francisco de Assis Philomeno Gomes Junior - Diretor-Presidente

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2021 - UASG 926560

Nº Processo: 005. Objeto: Serviço de locação de 10 (dez) impressoras multifuncionais
monocromáticas, 2 (duas) impressoras multifuncionais para impressões policromáticas de
alto desempenho gráfico, 2 (duas) impressoras multifuncionais para impressões
policromáticas padrão e também a implementação, configuração e prestação do serviço de
suporte/manutenção e assistência técnica, pelo período de 12 (doze) meses.. Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 01/02/2021 das 08h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00. Endereço:
Pedro Chaves Barcelos 1079- Bela Vista, - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/926560-5-00001-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 01/02/2021 às 08h30 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 12/02/2021
às 10h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Caso haja divergência entre o
Edital e o Comprasnet, prevalecerão as informações constantes no Edital..

PAULO HENRIQUE ROCHA DA COSTA
Pregoeiro

(SIASGnet - 29/01/2021) 926560-00001-2021NE800001

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO

EDITAL DE 29 DE JANEIRO DE 2021
ADIAMENTO DO PROCESSO SELETIVO

O Instituto QUADRIX e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado
de São Paulo - CRT-SP informam que em virtude de caso fortuito e força maior, decidiram
adiar a aplicação de prova do Processo Seletivo do CRT-SP, que ocorreria dia 07 de
fevereiro de 2021. A decisão visa o cumprimento dos termos do Decreto Estadual nº
65.487, de 22 de janeiro de 2021, referente ao Plano São Paulo, que estabeleceu em todo
o Estado a fase vermelha nos finais de semana até o dia 07 de fevereiro de 2021, e que
autoriza neste período somente o funcionamento de atividades essenciais. Considerando o
referido Decreto, não há autorização legal dos órgãos oficiais de Controle e de Saúde para
realização da prova na data programada. Ressaltamos que as inscrições realizadas no
Processo Seletivo permanecem válidas e que o cronograma com as novas datas das demais
atividades e provas será divulgado na data prevista de 08 de fevereiro de 2021, após a
próxima avaliação do Governo do Estado com relação ao Plano São Paulo.

GILBERTO TAKAO SAKAMOTO
Presidente do CRT-SP

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 3ª REGIÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2021.01.002
CONTRATANTE: Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 3ª região. - CON T R AT A DA :
ADESIVOS TRIMAC LTDA ME - OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de
plotagem para atender ás necessidades da subsede Sergipe do CRT-03.- PRAZO VIGÊNCIA
CONTRATUAL: até 01/03/2021 - LICITAÇÃO: Dispensa n.º 005/2020 - VALOR TOTAL: R$ 740
(setecentos e quarenta reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.2.2.1.1.04.04.019 - Serviços
Gráficos. Centro de Custo: 03.02.01.004 - ATIVIDADE Criação de identidade visual de sede
e subsede - FUNDAMENTO LEGAL: art. 24, II Lei Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2021.01.002
Nos termos do Processo Adm. nº 2021.01.002, dispensa n.º 005/2020 - CRT - 03

Regional - e parecer jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação em favor da Empresa
ADESIVOS TRIMAC LTDA ME CNPJ nº 02.260.529/0001-33, com fundamento no art. 24, II da
Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como toda legislação correlata,
para a Contratação de empresa especializada no serviço de plotagem para atender às
necessidades da subsede Sergipe do CRT-03, no valor de R$ 740,00 (setecentos e quarenta
reais).

Recife, 29 de janeiro de 2021.
JESSÉ BARBOSA LIRA

Presidente

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS
GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Nº 022/2020 UASG: 927723 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2020 - Contratante:
Conselho regionais dos Técnicos Industriais do Estado de Minas Gerais - CRT-MG - CNPJ:
32.580.400/0001-00, Contratada: MARCELO SILVA - CPF: 033.940.296-26 - Objeto:
Prestação de Serviço de comunicação e marketing digital para o CRT-MG. Fundamento
Legal: Lei 8666/93. Vigência: 05/05/2020 a 05/05/2021. Valor estimativo mensal: R$
1.300,00. Nilson da Silva Rocha residente

EDITAL DE 29 DE JANEIRO DE 2021
ADIAMENTO DO PROCESSO SELETIVO

O Instituto QUADRIX e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do EstadoO Instituto QUADRIX e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado
de São Paulo - CRT-SP informam que em virtude de caso fortuito e força maior, decidiramde São Paulo - CRT-SP informam que em virtude de caso fortuito e força maior, decidiram
adiar a aplicação de prova do Processo Seletivo do CRT-SP, que ocorreria dia 07 deadiar a aplicação de prova do Processo Seletivo do CRT-SP, que ocorreria dia 07 de
fevereiro de 2021. A decisão visa o cumprimento dos termos do Decreto Estadual nºfevereiro de 2021. A decisão visa o cumprimento dos termos do Decreto Estadual nº
65.487, de 22 de janeiro de 2021, referente ao Plano São Paulo, que estabeleceu em todo65.487, de 22 de janeiro de 2021, referente ao Plano São Paulo, que estabeleceu em todo
o Estado a fase vermelha nos finais de semana até o dia 07 de fevereiro de 2021, e queo Estado a fase vermelha nos finais de semana até o dia 07 de fevereiro de 2021, e que
autoriza neste período somente o funcionamento de atividades essenciais. Considerando oautoriza neste período somente o funcionamento de atividades essenciais. Considerando o
referido Decreto, não há autorização legal dos órgãos oficiais de Controle e de Saúde parareferido Decreto, não há autorização legal dos órgãos oficiais de Controle e de Saúde para
realização da prova na data programada. Ressaltamos que as inscrições realizadas norealização da prova na data programada. Ressaltamos que as inscrições realizadas no
Processo Seletivo permanecem válidas e que o cronograma com as novas datas das demaisProcesso Seletivo permanecem válidas e que o cronograma com as novas datas das demais
atividades e provas será divulgado na data prevista de 08 de fevereiro de 2021, após aatividades e provas será divulgado na data prevista de 08 de fevereiro de 202
próxima avaliação do Governo do Estado com relação ao Plano São Paulo.

GILBERTO TAKAO SAKAMOTOGILBERTO TAKAO SAKAMOTO
Presidente do CRT-SP
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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL Nº 2, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
O Presidente em exercício do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital nº 1, publicado em 23 de março de 2020, que regulamenta a realização de 
Processo Seletivo para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRT-SP, conforme a seguir: 
 
a) alteração no cronograma e subitens, de acordo com a retificação a seguir: 
 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Período de inscrições  até 09/12/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 10/12/2020

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

15/12/2020

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com 
deficiência e das solicitações de atendimento especial 

16 e 17/12/2020 

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

22/12/2020

Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

02/02/2021

Realização das provas   
Turno da manhã: cargos de nível superior 
Turno da tarde: cargos de nível médio e nível médio/técnico 

07/02/2021 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 08/02/2021

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 09 e 10/02/2021 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 02/03/2021

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  03 e 04/03/2021 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  08/03/2021

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

 
* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br 
** Datas a serem oportunamente divulgadas em Edital específico. 
 
4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada até as 23 
horas e 59 minutos do dia 09 de dezembro de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de dezembro de 2020. 
4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 10 de 
dezembro de 2020. 
5.11 O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de taxa de inscrição, caso tenha interesse, poderá efetivar a inscrição 
no Processo Seletivo, na forma e prazo estabelecidos no item 4 deste edital, imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento 
integral até o dia 10 de dezembro de 2020. 
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4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da 
inscrição, na data provável de 02 de fevereiro de 2021. 
6.6 A solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via 
upload, da documentação comprobatória citada no subitem anterior deverá ser realizado até as 18 horas do dia 10 de dezembro de 
2020, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para 
envio de arquivos será de no máximo 1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o 
envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 
6.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar 
das solicitações para concorrer às vagas reservadas na data provável de 15 de dezembro de 2020. 
6.9.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas, o 
INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 22 de dezembro de 2020. 
7.7 A solicitação de atendimento especial deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação 
comprobatória citada neste item deverá ser realizado até as 18 horas do dia 10 de dezembro de 2020, em arquivos com extensão 
“.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para envio de arquivos será de no máximo 
1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o envio de outros arquivos. Após a 
conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 
7.12 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado 
preliminar das solicitações de atendimento especial na data provável de 15 de dezembro de 2020. 
7.12.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de atendimento especial, o INSTITUTO 
QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 22 de dezembro de 2020. 
 
b) alteração na data e turno de aplicação de provas, considerando minimizar aglomerações em cumprimento aos Protocolos de 
Biossegurança, de acordo com a retificação dos seguintes subitens: 
4.3.6 O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja conflito no turno de aplicação da prova. 
4.3.6.1 Para o candidato que realizar mais de uma inscrição para o mesmo turno de aplicação de provas, será considerada válida 
somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga. Caso haja mais de uma inscrição paga em um 
mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema de inscrição. Para o candidato isento que realizar mais de uma 
inscrição para o mesmo turno de aplicação de provas, será considerada válida somente a última inscrição efetivada no sistema de 
inscrição. 
4.3.6.2 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos valores 
pagos a título de taxa de inscrição. 
11.1 A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada na data provável de 07 de fevereiro de 2021, no turno da 
manhã para cargos de nível superior; e no turno da tarde para cargos de nível médio e nível médio/técnico.  
 
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados. 
 

JOSÉ AVELINO ROSA 
Presidente 

 



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020081800116
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contidas no ANEXO I, parte integrante deste Edital., cuja Sessão Pública para o
Recebimento das Propostas se dará no dia 01 de setembro de 2020, às 08:30 horas, na
sala de reuniões da C.P.L. deste Conselho Regional de Medicina, situado na Rua T-28 n.
245, Setor Bueno, em Goiânia/GO. A licitação obedecerá às condições estatuídas neste
Edital e será regida pela Lei nº 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006 (alterada
pela Lei Complementar nº 147/2014, regulamentada pelo Decreto nº 8.538 de 06 de
outubro de 2015), no Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/1993, realizará licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, mediante as
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. O presente edital e seus anexos
encontram-se disponível no site: www.cremego.org.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br

Goiânia, 17 de agosto de 2020
LEONARDO MOREIRA PEREIRA

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ORIGEM: II termo de aditivo referente ao contrato 03/2018; Contratante: Conselho
Regional de Medicina do RN; Contratado: UNIODONTO - COOPERATIVA ODONTOLOGICA
DO RIO GRANDE DO NORTE CNPJ: 08.237.810/0001-78 Objeto: empresa especializada na
prestação de assistência odontológica, sob a forma de Plano de Assistência à Saúde,
observando o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei 9656/98, compreendendo todos os
procedimentos do Rol de Procedimentos Odontológicos editado pela ANS, vigente à época
do evento, com cobertura de todas as doenças do CID-10, no que se refere à saúde bucal.
Fundamento Legal: lei 10.520/2002; VIGÊNCIA: 06/07/2020 a 05/07/2021, Data ass.:
03/07/2020;

Natal-RN, 14 de agosto 2020.
MARCOS LIMA DE FREITAS

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO
DE SANTA CATARINA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 10/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
06/08/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal
(SMP), Internet e Telefonia Fixa Comutado STFC para a Sede e as Delegacias Regionais do
CRM-SC

CLAUDIA BRUNATTO
Pregoeira

(SIDEC - 17/08/2020) 389180-00001-2020NE002020

EXTRATO DE CONTRATO

PD: 022/2020, ESPÉCIE: Dispensa, CONTRATANTE: CRM-SC, CONTRATADO: STAEL VARGAS
BUENO ME; OBJETO: Locação de sala comercial em São Miguel do Oeste para atividades de
Delegacia Regional do CRM-SC; VALOR: R$ 12.504,00/Global; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
6.2.2.1.1.33.90.39.005; VIGÊNCIA: 01.05.2020 a 30.04.2021; EMPENHO Nº. 435 de
31.07.2020; FUNDAMENTO LEGAL Lei nº. 8.666/93, FORO: Florianópolis-SC, DATA DA
ASSINATURA: 30 de abril de 2020.

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE
MATO GROSSO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

FINALIDADE: Levar ao conhecimento das partes, denunciante, denunciado e procuradores
do PROCESSO ÉTICO PROFISSIONAL Nº. 009/2013 de que o mesmo se encontra em pauta
para julgamento VIRTUAL (remoto e eletrônico) no dia 28 de agosto de 2020 (sexta-feira),
às 14h:00min a realizar-se via plataforma Gotomeeting, podendo as partes acompanhar
remotamente a sessão de julgamento, fazer sustentação oral pelo tempo máximo de 15
(quinze) minutos, conforme os artigos 49 e 52, da Resolução CFMV nº. 875/2007 e
Resolução CFMV nº. 1322 de 30 de abril de 2020.
PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL Nº. 009/2013
Denunciante: MPE-MT
Denunciado: D. V. A. C. J.
Procuradores: Adv. Marcelo Segura - OAB/MT 4.722-A e Adv. Alann Lopes Carassa -
OAB/MT 20.715/O.
Ficando todos notificados, para querendo, nos termos do § 2º e 3º da Resolução CFMV nº.
1322/2020, fazer o pedido de sustentação oral ou acompanhamento remoto, que deve ser
remetido pela parte ou procurador até 48 (quarenta e oito) horas antes do horário de
início da Sessão. Todas as solicitações, inclusive o pedido previsto no § 2º da Resolução
CFMV nº. 1322/2020, devem ser direcionados ao seguinte e-mail institucional do CRMV-
MT, qual seja: secexecutiva@crmv-mt.org.br
Expediu-se o presente edital em 10/08/2020, que será publicado nos termos do parágrafo
único do Artigo 4° do Código de Processo Ético-Profissional.

Cuiabá-MT. 10 de agosto de 2020.
ROBERTO RENATO PINHEIRO DA SILVA

Presidente

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO
DO PARANÁ

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL

Processo nº 90798.004786/2020-50: Contratante: CRMV-PR. Contratada: Oi S.A. Objeto:
contrato de prestação de serviços de telefonia fixa comutado para Unidades Regionais de
Atendimento do CRMV-PR, exceto Londrina e Cornélio Procópio. Fundamento Legal: Lei nº
8.666/93. Vigência: 28/10/2020 a 28/10/2021. Valor anual: R$ 11.471,88. Data da
assinatura: 05/08/2020.

CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 6º REGIÃO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE
INTERNET DEDICADO, firmado entre o Conselho Regional de Nutricionistas - 6ª Região e a
empresa S. T. TELECOM LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e redução do valor
do contrato, em comum acordo entre as partes. Valor mensal: R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais). Valor Global: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
Fundamento legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Pregão Eletrônico nº 15/2019.
Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, firmado entre o
Conselho Regional de Nutricionistas - 6ª Região e o Sr. ROBERTO SIMÕES VERAS. Objeto:
Prorrogação da vigência contratual por doze meses da sala nº 806, localizada na Rua
Bulhões Marques, nº 19, Boa Vista, Recife/PE. Valor mensal: R$ 480,11 (quatrocentos e

oitenta reais e onze centavos). Valor Global: R$ 5.761,32 (cinco mil e setecentos e sessenta
e um reais e trinta e dois centavos). Fundamento legal: ART. 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL
Nº 8.666/93. Processo de dispensa de licitação nº 005/2017. Elemento de despesa:
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO, firmado entre o
Conselho Regional de Nutricionistas - 6ª Região e o Sr. EDIVALDO MARQUES DE
MENDONÇA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por doze meses da sala nº 809,
localizada na Rua Bulhões Marques, nº 19, Boa Vista, Recife/PE. Valor mensal: R$ 400,00
(quatrocentos reais). Valor Global: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Fundamento
legal: ART. 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93. Elemento de despesa:
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, firmado entre o Conselho Regional de Nutricionistas
- 6ª Região e a empresa PSS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência. Valor Global: R$ 95.700,00 (noventa e cinco mil e setecentos reais).
Fundamento legal: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666, de 21 de junho
de 1993. Pregão Eletrônico nº 11/2019. Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.04.005 -
Serviços de Informática.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, firmado entre o Conselho Regional de
Nutricionistas - 6ª Região e a empresa W. DE SOUZA PONCIANO COSTA. Objeto: Acréscimo
do serviço de consultoria e assessoria técnica contábil, incluindo a elaboração da folha de
pagamento, para contemplar os meses de janeiro e fevereiro de 2020. Valor Global: R$
7.166,66 (sete mil e cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Fundamento
legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. Pregão Eletrônico nº 01/2020. Elemento de
Despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria.

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO, firmado entre o Conselho Regional de
Nutricionistas - 6ª Região e a empresa IMPRESSIONE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: Alterar o valor do contrato, em comum acordo entre as
partes, pelo período de 03 (três) meses. O valor da redução corresponde a 25% do valor
mensal do contrato. Valor mensal do período de redução: R$ 1.101,80 (um mil e cento e
um reais e oitenta centavos). Fundamento legal: Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.
Pregão Eletrônico nº 27/2019. Elemento de Despesa nº 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de
Bens Imóveis, Máquinas e Equipamentos.

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020

Menor Preços. Objeto: contratação de empresa para terceirização de funcionários,
objetivando a prestação de serviços gerais de limpeza para a sede deste Conselho em
Porto Alegre, conforme descrição técnica contida no Anexo I deste edital. Tipo de Licitação:
Menor valor total global. Data: 28/08/2020. Abertura das Propostas: 10:00h. Início da
Disputa de Preços: 10h. Consulta e/ou aquisição do Edital: Rua Vasco da Gama, 720, Porto
Alegre/RS, Telefone - (51) 30261700, www.crors.org.br. Endereço do Edital:
www.comprasgovernamentais.gov.br. Dúvidas: pregoeiro@crors.org.br

Em, 17 de agosto de 2020.
CRISTIANE CORRÊA DA COSTA DE ALMEIDA

Pregoeira

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO

Objeto: Locação de uma sala comercial que fica localizada na cidade de Araraquara - SP, à
qual será utilizada para os fins institucionais do locatário. Contratante: Conselho Regional
de Odontologia de São Paulo. Contratada: Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas -
Regional de Araraquara. O valor do aluguel será R$ 1.054,60 (um mil cinquenta e quatro
reais e sessenta centavos) e o valor de condomínio será de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Vigência: 01/04/2020 a 31/03/2021.

Objeto: Locação de uma sala comercial que fica localizada na cidade de Lins - SP, à qual
será utilizada para os fins institucionais do locatário. Contratante: Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo. Contratada: Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas -
Regional de Lins. O valor do aluguel será R$ 1.623,92 (um mil seiscentos e vinte e três reais
e noventa e dois centavos) e o valor de condomínio será de R$ 400,00 (quatrocentos
reais). Vigência: 01/08/2020 a 31/07/2021.

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 8ª REGIÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: Conselho Regional de Psicologia 8ª Região. Contratado INVIOLÁVEL CASCAVEL
ALARMES LTDA CNPJ 03.937.120/0001-08. Objeto: III Aditivo ao contrato de manutenção
de sistema de alarme e monitoramento eletrônico da sede Cascavel do CRP-08. Valor
global estimado R$ 2.063,04. Vigência: 10/07/2020 à 10/07/2021.

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2020 - UASG 389267

Nº Processo: 008/2020. Objeto: Aquisição de Material Gráfico. Total de Itens Licitados: 5.
Edital: 18/08/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Monsenhor
Celso, 225 6 Andar, Centro - Curitiba/PR ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/389267-5-00007-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 18/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/08/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

KARINE CLOTILDE BUENO DA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 17/08/2020) 389267-09999-2020NE000011

CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CRTI-SP

AVISO DE ADIAMENTO

O Instituto QUADRIX e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São
Paulo - CRT-SP informam que, em atenção às determinações e recomendações dos Governos
Estadual e Municipal, decidiram adiar a aplicação de prova do Processo Seletivo do CRT-SP, que
ocorreria dia 13 de setembro de 2020, em função das medidas de combate e controle ao
coronavírus (Covid-19) e em respeito aos candidatos inscritos e à população do Estado. Torna
público, ainda, que as inscrições realizadas permanecem válidas e que o cronograma com as novas
datas das demais atividades e provas do Processo Seletivo serão divulgadas oportunamente,
assim que possível. Acompanharemos a situação e periodicamente informaremos a todos por
meio do site oficial do Processo Seletivo e demais canais de contato disponíveis.

GILBERTO TAKAO SAKAMOTO
Presidente do CRT-SP

AVISO DE ADIAMENTO

O Instituto QUADRIX e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de SãoO Instituto QUADRIX e o Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São
Paulo - CRT-SP informam que, em atenção às determinações e recomendações dos GovernosPaulo - CRT-SP informam que, em atenção às determinações e recomendações dos Governos
Estadual e Municipal, decidiram adiar a aplicação de prova do Processo Seletivo do CRT-SP, queEstadual e Municipal, decidiram adiar a aplicação de prova do Processo Seletivo do CRT-SP, que
ocorreria dia 13 de setembro de 2020, em função das medidas de combate e controle aoocorreria dia 13 de setembro de 2020, em função das medidas de combate e controle ao
coronavírus (Covid-19) e em respeito aos candidatos inscritos e à população do Estado. Tornacoronavírus (Covid-19) e em respeito aos candidatos inscritos e à população do Estado. Torna
público, ainda, que as inscrições realizadas permanecem válidas e que o cronograma com as novaspúblico, ainda, que as inscrições realizadas permanecem válidas e que o cronograma com as novas
datas das demais atividades e provas do Processo Seletivo serão divulgadas oportunamente,datas das demais atividades e provas do Processo Seletivo serão divulgadas oportunamente,
assim que possível. Acompanharemos a situação e periodicamente informaremos a todos porassim que possível. Acompanharemos a situação e periodicamente informaremos a todos por
meio do site oficial do Processo Seletivo e demais canais de contato disponíveis.canais de contato disponícanais de contato disponí

GILBERTO TAKAO SAKAMOTOGILBERTO TAKAO SAKAMOTO
Presidente do CRT-SP
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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 
 

COMUNICADO 
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO E DE PRAZO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

ALTERAÇÃO NA DATA DE APLICAÇÃO DE PROVA 
 
 

O Instituto QUADRIX informa que foram PRORROGADAS até o dia 13/07/2020 as inscrições do Processo Seletivo do CONSELHO 
REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP, e em função das medidas de combate e controle ao 
coronavírus (Covid-19) e em respeito aos candidatos inscritos, a data de aplicação de prova foi alterada, conforme previsto no subitem 
11.1.1 do edital de abertura. 
 
O novo cronograma passa a ter as seguintes datas: 
 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Período de inscrições  Até 13/07/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 14/07/2020

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

18/08/2020

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com 
deficiência e das solicitações de atendimento especial 

19 e 20/08/2020 

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

01/09/2020

Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

08/09/2020

Realização da prova objetiva (turno da tarde) 13/09/2020 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 14/09/2020

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 15 e 16/09/2020 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 06/10/2020

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  07 e 08/10/2020 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  13/10/2020

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br 
** Datas a serem oportunamente divulgadas em Edital específico. 

 
Para garantir sua participação, o candidato poderá realizar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 14/07/2020 por meio de 
internet bank ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios 
estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
 
Para ter acesso à 2ª via do boleto da inscrição clique aqui 
 
A inscrição será efetivada somente após a confirmação de pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, ou mediante 
deferimento de isenção de taxa. 
 

Brasília/DF, 10 de junho de 2020. 
Diretoria de Concursos 

Instituto QUADRIX 
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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  
PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL Nº 1, DE 23 DE MARÇO DE 2020 
 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a realização de Processo Seletivo (parágrafo único do artigo 30 da Lei nº 13.639/2018) para provimento de vagas 
em cargos de nível médio, nível médio/técnico e de nível superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRT-
SP, de acordo com a legislação pertinente, o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (artigo 30, caput, da Lei nº 
13.639/2018) e com as normas constantes neste edital e em seus anexos.  
 
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1 Quadro de vagas:  
 

Cod 
Cargo de  

Nível Médio 

VAGAS EFETIVAS CADASTRO RESERVA 
Total 

Cidade de 
lotação 

Carga 
horária 

semanal 

Salário 
base*** Ampla 

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

200 Técnico Administrativo 7 2 1 21 6 1 38 São Paulo/SP 40h 
R$ 2.700,00 
+ benefícios 

 

Cod 
Cargo de  

Nível Médio/Técnico 

VAGAS EFETIVAS CADASTRO RESERVA 
Total 

Cidade de 
lotação 

Carga 
horária 

semanal 

Salário 
base*** Ampla 

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

300 Fiscal 7 2 1 21 6 1 38 São Paulo/SP 40h 
R$ 3.700,00    
+ benefícios 

 

Cod 
Cargo de  

Nível Superior 

VAGAS EFETIVAS CADASTRO RESERVA 
Total 

Cidade de 
lotação 

Carga 
horária 

semanal 

Salário 
base*** Ampla 

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

400 Advogado 1  -  - 2 1 1 5 São Paulo/SP 40h 
R$ 5.748,10    
+ benefícios 

401 Analista Administrativo 3 1 1 13 3 1 22 São Paulo/SP 40h 
R$ 4.200,00    
+ benefícios 

402 Contador 1  -  - 2 1 1 5 São Paulo/SP 40h 
R$ 4.200,00    
+ benefícios 

 
(*) PPP: Cota para candidatos negros (conforme Lei nº 12.990/2014). 
(**) PCD: Cota para candidatos com deficiência (conforme Decreto nº 9.508/2018). 
(***) Benefícios: Além do salário base serão acrescidos os benefícios de acordo com o estabelecido no item 2 deste edital.  
 
1.2 O Processo Seletivo será regulado pelas normas contidas no presente Edital e em seus anexos e será executado pelo INSTITUTO 
QUADRIX (endereço eletrônico: http://www.quadrix.org.br / e-mail: contato@quadrix.org.br). 
1.3 O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de 
nível médio, nível médio/técnico e nível superior para lotação e exercício na sede administrativa do CONSELHO REGIONAL DOS 
TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP. 
1.3.1 O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante abertura de novas vagas, atendendo aos interesses de conveniência e 
de oportunidade do CRT-SP. 
1.4 O Processo Seletivo compreenderá a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. 
1.5 As fases do Processo Seletivo serão realizadas na cidade de São Paulo/SP.  
1.6 Os candidatos aprovados e contratados realizarão procedimentos pré-admissionais e exames médicos complementares, de caráter 
unicamente eliminatório, em conformidade com a legislação vigente e de responsabilidade do CRT-SP. 
1.7 De acordo com o artigo 30 da Lei nº 13.639/2018, aos empregados dos conselhos federais e dos conselhos regionais aplica-se o 
regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943, e a legislação complementar. 
Os empregados dos conselhos federais e dos conselhos regionais, ressalvados os ocupantes de cargo em comissão, serão admitidos 
mediante processo seletivo que observe o princípio da impessoalidade. 
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1.8 Os horários mencionados no presente Edital e nos demais editais a serem publicados para o Processo Seletivo obedecerão ao 
horário oficial de Brasília/DF. 
1.9 Fazem parte deste edital os anexos: I (Requisitos e Atribuições dos Cargos); II (Conteúdo Programático); III (Requerimento para 
solicitação de isenção de taxa de inscrição) e IV (Cronograma estimado de fases). 
1.10 A descrição detalhada dos requisitos e atribuições dos cargos está disposta no Anexo I deste edital. 
 
2 DOS BENEFÍCIOS  
2.1 O CRT-SP oferecerá aos candidatos admitidos por meio deste Processo Seletivo, desde que preenchidos os requisitos legais, os 
seguintes benefícios: 
a) Vale Refeição, no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) por mês; 
b) Plano de Cargos e Salários; e 
c) Vale transporte, conforme legislação. 
2.2 Em caso de admissão, os candidatos contratados receberão, além da remuneração base, os benefícios que estiverem em vigor na 
época da admissão ou readmissão, desde que preenchidos os requisitos legais e as regras estabelecidas em Normas Internas. 
 
3 DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONTRATAÇÃO  
3.1 Conhecer e cumprir as determinações deste edital e ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo, dentro do número de 
vagas.  
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade 
entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da 
Constituição da República Federativa do Brasil.  
3.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da contratação.  
3.4 Apresentar, quando da convocação, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, constante do 
Anexo I deste edital, bem como outros documentos que se fizerem necessários à época da contratação.  
3.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos.  
3.6 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.  
3.7 Apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de 
acumulação lícita previstas no inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal.  
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo.  
3.9 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal. 
 
4 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
4.1 Os valores das taxas de inscrição serão de: 
a) R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais) para os cargos de nível médio e nível médio/técnico; e 
b) R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) para os cargos de nível superior. 
4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período 
entre 10 horas do dia 23 de março de 2020 e 23 horas e 59 minutos do dia 08 de junho de 2020, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 
4.1.2 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades 
conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição, bem como por outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. 
4.1.3 O INSTITUTO QUADRIX disponibiliza a Central de Atendimento ao Candidato do INSTITUTO QUADRIX, descrita no item 16, para 
esclarecimento de dúvidas.  
4.1.4 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário. 
4.1.5 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e deverá ser impresso para o pagamento 
da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento do formulário de inscrição. 
4.1.5.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário acessando novamente o sistema de inscrição. 
4.1.6 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, 
obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.  
4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 09 de junho de 2020. 
4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 09 de 
junho de 2020. 
4.1.8 As inscrições somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição, ou do deferimento da solicitação 
de isenção da taxa de inscrição. 
 
4.2 DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO LOCAL DE PROVA 
4.2.1 No comprovante definitivo de inscrição constarão as informações de dia, horário, local e sala de prova. 
4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da 
inscrição, na data provável de 21 de julho de 2020. 
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4.2.2.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o referido endereço eletrônico para verificar seu local de prova, por meio de 
busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.  
4.2.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no 
horário determinado. 
4.2.4 O INSTITUTO QUADRIX poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, comunicação pessoal 
dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu endereço de correio 
eletrônico correto no formulário de inscrição, o que não o desobriga do dever de observar o Edital de convocação a ser publicado. 
4.2.5 O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência ao endereço dos candidatos informando os locais de aplicação de prova. 
4.2.6 Em caso de não confirmação de inscrição, o candidato deverá entrar em contato com o INSTITUTO QUADRIX por meio dos 
telefones ou do e-mail informados no item 16 deste edital. 
4.2.7 O comprovante definitivo de inscrição terá a informação do local e do horário de realização da prova, o que não desobriga o 
candidato do dever de observar o Edital de convocação a ser publicado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e também 
no Diário Oficial da União. 
4.2.8 O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova como justificativa de sua ausência. O candidato que não 
comparecer ao seu local de prova, qualquer que seja o motivo, será eliminado do Processo Seletivo. 
 
4.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
4.3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
Uma vez efetivada a inscrição e confirmado o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, a sua 
alteração ou cancelamento. 
4.3.2 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 
4.3.3 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
4.3.3.1 O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do 
Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o 
respectivo número antes do término do período de inscrição. 
4.3.4 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o INSTITUTO 
QUADRIX do direito de excluir do Processo Seletivo aquele que não preencher a solicitação de forma completa e correta. 
4.3.5 O candidato deve conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição registrados no boleto de pagamento.  
4.3.5.1 Todos os boletos para o pagamento da taxa de inscrição gerados no sistema de inscrição contêm a linha digitável (código de 
barras) iniciando com a seguinte sequência: 03399.21488.  
4.3.5.2 As inscrições e/ou pagamentos que não forem identificados devido a erro do candidato na informação de dados do referido 
boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações posteriores em relação a isso. Não serão aceitos como comprovante de pagamento 
agendamento de pagamentos. 
4.3.6 O candidato não poderá se inscrever em mais de um cargo, pois as provas para todos os cargos serão realizadas no mesmo dia e 
período.  
4.3.6.1 Para o candidato, isento ou não, que realizar mais de uma inscrição, será considerada válida somente a última inscrição 
efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga ou isenta. Caso haja mais de uma inscrição paga em um mesmo dia, será 
considerada a última inscrição efetuada no sistema do INSTITUTO QUADRIX. 
4.3.6.2 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos valores 
pagos a título de taxa de inscrição. 
4.3.7 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo nas condições legalmente 
previstas. 
4.3.8 No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser devolvido, por 
qualquer motivo, o INSTITUTO QUADRIX reserva-se o direito de tomar as medidas legais cabíveis, inclusive a não efetivação da 
inscrição. 
4.3.9 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outro cargo. 
4.3.10 A inscrição do candidato implicará a ciência de que, em caso de aprovação, deverá entregar, por ocasião da contratação, os 
documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo. 
 
5 DAS CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  
5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelo Decreto nº 
6.593/2008 ou pela Lei nº 13.656/2018. 
5.1.1 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto nº 6.135/2007 e 
for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007; ou 
b) for doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 13.656/2018. 
5.2 A isenção deverá ser solicitada, no período entre 10 horas do dia 23 de março de 2020 e 18 horas do dia 27 de março de 2020, da 
seguinte forma: 
a) acessar o endereço eletrônico http://isencao.quadrix.org.br e optar pela solicitação de isenção de taxa de inscrição, de acordo com 
as instruções contidas no sistema e preencher corretamente os respectivos campos solicitados. 
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b) para inscritos no CadÚnico, enviar, via upload por meio de link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou 
de documento de identidade oficial; a imagem legível da declaração constante do Anexo III deste edital; e a imagem legível de 
certidão, ou declaração equivalente, expedida no presente ano pelo órgão competente, que comprove a inscrição no CadÚnico. 
c) para doadores de medula óssea, enviar, via upload por meio de link específico, a imagem, legível, do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF) ou de documento de identidade oficial; a imagem legível da declaração constante do Anexo III deste edital; e a imagem legível 
de atestado ou de laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de 
Medicina (CRM), que comprove que o candidato efetuou a doação de medula óssea, bem como a data da doação. 
5.2.1 O candidato que não enviar a documentação, por meio do link, a que se refere o subitem anterior ou que enviar a 
documentação incompleta, fora do prazo ou sem assinar terá a solicitação de isenção de taxa indeferida. 
5.2.2 A documentação indicada no subitem 5.2 deste edital deverá ser enviada em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou 
“.pdf”. A capacidade de espaço total para envio de arquivos será de no máximo 1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço 
total 1MB (1024KB) não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de 
arquivos já enviados. 
5.2.3 A solicitação realizada após o período constante do subitem 5.2 deste edital será indeferida, salvo nos casos de força maior.  
5.2.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 5.2 deste edital.   
5.2.5 Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida declaração por meio de carta registrada 
para confirmação da veracidade das informações.   
5.2.6 O envio da documentação 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, falhas de 
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 
5.2.7 Será permitida a solicitação de apenas uma das opções de isenção de taxa de inscrição. Após a conclusão da solicitação não será 
permitida, em hipótese alguma, a troca ou alteração. 
5.3 O INSTITUTO QUADRIX consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a veracidade das informações prestadas pelo 
candidato.  
5.4 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato, podendo este 
responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime 
contra a fé pública, o que acarreta eliminação do Processo Seletivo, aplicando‐se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 10 do 
Decreto nº 83.936/1979.  
5.5 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de taxa 
estará sujeito a: 
a) cancelamento da inscrição e exclusão do Processo Seletivo, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu resultado; 
b) exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação para o cargo; 
c) declaração de nulidade do ato de nomeação/contratação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. 
5.6 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:  
a) omitir informações e/ou torná‐las inverídicas;  
b) fraudar e/ou falsificar documentação;  
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste edital.  
5.7 Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento administrativo, via correio eletrônico ou 
fora do prazo.  
5.8 Cada solicitação de isenção de taxa será analisada e julgada pelo INSTITUTO QUADRIX. 
5.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar 
das solicitações de isenção de taxa de inscrição na data provável de 11 de maio de 2020. 
5.9.1 Do resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição caberá recurso, conforme estabelecido no item 14 deste 
edital. 
5.9.1.1 Após o envio da documentação comprobatória no prazo e na forma estabelecidos no subitem 5.2 deste edital, não será 
permitida a complementação de outros documentos. 
5.9.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição, o 
INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 01 de junho de 2020. 
5.10 O deferimento do requerimento de isenção da taxa da inscrição não representa a inscrição no Processo Seletivo, mas apenas a 
garantia da concessão do benefício. Para efetivar a inscrição no Processo Seletivo, faz-se necessário que o candidato se inscreva na 
forma e prazo estabelecidos no item 4 deste edital. 
5.11 O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de taxa de inscrição, caso tenha interesse, poderá efetivar a inscrição 
no Processo Seletivo, na forma e prazo estabelecidos no item 4 deste edital, imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento integral 
até o dia 09 de junho de 2020. 
 
6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA  
6.1 As pessoas com deficiência, assim entendidas aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4 do Decreto nº 
3.298/1999, e suas alterações, têm assegurado o direito de inscrição no presente Processo Seletivo, desde que a deficiência seja 
compatível com as atribuições do componente curricular para o qual concorram. 
6.2 Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 5% serão 
providas na forma do Decreto nº 9.508/2018, e nos termos da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça. 
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6.2.1 Na hipótese de a aplicação do disposto no subitem anterior resultar em número fracionado, esse deverá ser elevado até o 
primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas. 
6.3 As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos habilitados nesta condição ou por 
reprovação no Processo Seletivo ou na perícia médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação 
na listagem geral (ampla concorrência).  
6.4 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, o candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade 
de condições com os demais candidatos, conforme previsto no Decreto nº 3.298/1999. 
6.5 Para concorrer a uma das vagas para candidatos com deficiência, o candidato deverá: 
a) acessar o sistema eletrônico de inscrição (https://concursos.quadrix.org.br) e declarar‐se com deficiência, no ato da inscrição, de 
acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e 
b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do documento de identidade 
oficial; e a imagem legível do laudo médico contendo a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho 
Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID‐10), bem como à provável causa da deficiência. 
6.6 A solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via 
upload, da documentação comprobatória citada no subitem anterior deverá ser realizado até as 18 horas do dia 09 de junho de 2020, 
em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para envio de 
arquivos será de no máximo 1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o envio de 
outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 
6.6.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida no subitem 6.5 deste edital ou que enviar a 
documentação incompleta ou ilegível terá a solicitação indeferida. 
6.6.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 6.6 deste edital será indeferida.  
6.6.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação comprobatória citada no subitem 6.5 deste edital.  
6.6.4 Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida documentação comprobatória por meio de 
carta registrada para confirmação da veracidade das informações.  
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, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 
6.6.6 Não serão aceitos documentos ilegíveis ou enviados fora do prazo, via postal, via fax, via correio eletrônico e/ou via 
requerimento administrativo. 
6.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF terão validade somente para este Processo 
Seletivo e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.  
6.8 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 7 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o 
dia de realização da prova, indicando as condições de que necessita para a realização dessas, conforme previsto no artigo 4, § 1º a 3º, 
do Decreto nº 9.508/2018, e suas alterações.  
6.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar 
das solicitações para concorrer às vagas reservadas na data provável de 10 de julho de 2020. 
6.9.1 Do resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas caberá recurso, conforme estabelecido no item 14 
deste edital. 
6.9.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas, o 
INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 15 de julho de 2020. 
6.10 A inobservância do disposto no item 6 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 
 
6.11 DA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DEFICIÊNCIA 
6.11.1 O candidato que se declarar com deficiência, se não eliminado no Processo Seletivo, será convocado, na ocasião da 
contratação, para se submeter à perícia médica, a ser realizada na cidade de lotação da vaga, promovida por equipe multiprofissional 
sob a responsabilidade do CRT-SP, que verificará sua qualificação como deficiente ou não. 
6.11.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com uma hora de antecedência, munidos de documento de identidade 
original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses que antecedem as perícias 
médicas, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, e o Decreto nº 9.508/2018, 
bem como à provável causa da deficiência, bem como à provável causa da deficiência e, se for o caso, de exames complementares 
específicos que comprovem a deficiência física. 
6.11.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo CRT-SP por ocasião da realização da perícia 
médica.  
6.11.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo médico, exame audiométrico 
(audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório), realizado nos últimos 12 meses. 
6.11.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações expressas sobre a acuidade visual aferida 
com e sem correção e sobre o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos. 
6.11.6 Perderá o direito de integrar a lista de classificação dos PCD, o candidato que, por ocasião da perícia médica, não apresentar 
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 meses ou 
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deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 6.11.4 e 6.11.5 deste edital, bem como o que não for considerado pessoa 
com deficiência na perícia médica ou, ainda, que não comparecer à perícia. 
6.11.7 O candidato que não for considerado com deficiência na perícia médica, caso seja aprovado no Processo Seletivo, figurará na 
lista de classificação geral de ampla concorrência. 
6.11.8 O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência, se for considerado pessoa com deficiência na perícia médica 
e não for eliminado do Processo Seletivo, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral de 
ampla concorrência. 
 
7 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
 7.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização da prova deverá:  
a) assinalar, no sistema eletrônico de 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, via upload, por meio de link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do documento de identidade 
oficial; e a imagem legível do laudo médico, emitido nos últimos 12 meses, que deve atestar a espécie e o grau ou nível de sua 
deficiência, doença ou limitação física, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID‐10), que justifique o atendimento especial solicitado, bem como conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de 
sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 
7.2 Caso os recursos especiais necessitados pelo candidato para a realização das fases do Processo Seletivo não estejam entre aqueles 
elencados no sistema eletrônico de inscrição, o candidato deverá assinalar o campo “outros” e, em seguida, descrever o(s) recurso(s) 
necessário(s). 
7.2.1 Caso o recurso especial necessitado pelo candidato para a realização de prova seja apenas cadeira para canhoto, deverá ser 
enviado, na forma definida no subitem 7.1 deste edital, apenas o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do documento de identidade 
oficial. 
7.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da(s) prova(s) deverá, além de cumprir as 
formalidades do subitem 7.1 deste edital, apresentar, em seu laudo médico, parecer que justifique a necessidade de tempo adicional 
emitida por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o artigo 4, § 2º , do Decreto nº 9.508/2018, e suas alterações. 
7.3.1 O candidato que não apresentar o laudo médico com parecer que justifique a concessão do tempo adicional terá a solicitação 
indeferida. 
7.3.2 O candidato que teve o atendimento especial de tempo adicional deferido para a realização de prova(s), caso não seja 
considerado deficiente na perícia médica, será eliminado do Processo Seletivo, por descumprir o subitem 17.3 deste edital. 
7.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das fases do Processo Seletivo deverá: 
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 Processo Seletivo, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo 
corretamente os respectivos campos solicitados; e 
b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do documento de identidade 
oficial; e a imagem legível da certidão de nascimento da criança (caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no 
subitem 7.7 deste edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com 
o respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento). 
7.4.1 A candidata deverá levar, no dia de realização da respectiva fase, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será 
o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da respectiva fase. 
7.4.2 O INSTITUTO QUADRIX não disponibilizará acompanhante para guarda de criança. 
7.4.2.1 O acompanhante somente terá acesso ao local da prova até o horário estabelecido para o fechamento dos portões, ficando 
com a criança lactente em sala reservada para a finalidade de guarda, próxima ao local de aplicação da prova. 
7.5 O candidato que for amparado pela Lei nº 10.826/2003 e necessitar realizar as fases do Processo Seletivo armado deverá: 
a) assinalar, no sistema eletrônico de inscrição (https://concursos.quadrix.org.br), a opção “outros” e descrever a necessidade 
correspondente à portar arma durante a realização das fases do Processo Seletivo, de acordo com as instruções contidas no sistema, 
preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e 
b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem legível do certificado de Registro de Arma de Fogo e da Autorização de 
Porte, conforme definidos na referida lei. 
7.5.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei nº 10.826/2003 não poderão portar armas no ambiente de realização das 
fases. 
7.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar, durante a realização das fases do Processo 
Seletivo, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja expressamente previsto/permitido neste edital, nem relacionado nas 
opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição, deverá assinalar o campo “outros” no sistema 
eletrônico de inscrição, descrever a necessidade correspondente e apresentar laudo médico que indique e justifique o atendimento 
solicitado, na forma estabelecida no subitem 7.1 e no prazo estabelecido no subitem 7.7 deste edital. 
7.7 A solicitação de atendimento especial deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação 
comprobatória citada neste item deverá ser realizado até as 18 horas do dia 09 de junho de 2020, em arquivos com extensão “.gif”, 
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“.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para envio de arquivos será de no máximo 1MB 
(1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o envio de outros arquivos. Após a conclusão 
do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 
7.7.1 O candidato que não enviar a documentação comprobatória na forma estabelecida neste item ou que enviar a documentação 
incompleta ou ilegível não terá a solicitação de atendimento especial deferida. 
7.7.2 A solicitação realizada após o período estabelecido no subitem 7.7 deste edital será indeferida.  
7.7.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação comprobatória citada neste item.  
7.7.4 Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida documentação comprobatória por meio de 
carta registrada para confirmação da veracidade das informações.  
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, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 
7.7.6 Não serão aceitos documentos ilegíveis ou enviados fora do prazo, via postal, via fax, via correio eletrônico e/ou via 
requerimento administrativo. 
7.8 Os recursos especiais solicitados pelo candidato deverão ser justificados, na forma definida neste item. Serão indeferidos os 
recursos solicitados que não sejam respaldados pelo laudo médico e os recursos que estejam descritos no laudo médico apresentado, 
mas que não foram solicitados pelo candidato no ato da inscrição. 
7.9 O candidato que não solicitar atendimento especial no ato de inscrição e não especificar quais recursos serão necessários para tal 
atendimento terá a solicitação de atendimento especial indeferida. Apenas o envio de laudo/documentos não é suficiente para o 
candidato ter sua solicitação de atendimento deferida. 
7.10 Na solicitação de atendimento especial que envolva utilização de recursos tecnológicos, caso ocorra eventual falha desses 
recursos no dia de aplicação da prova, poderá ser disponibilizado atendimento equivalente, observadas as condições de viabilidade. 
7.11 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
7.12 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado 
preliminar das solicitações de atendimento especial na data provável de 10 de julho de 2020. 
7.12.1 Do resultado preliminar das solicitações de atendimento especial caberá recurso, conforme estabelecido no item 14 deste 
edital. 
7.12.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de atendimento especial, o INSTITUTO 
QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 15 de julho de 2020. 
7.13 A inobservância do disposto no item 7 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito da solicitação de atendimento especial. 
 
8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS (Cota PPP) 
8.1 Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo, 20% serão 
providas na forma da Lei nº 12.990/2014.  
8.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro 
número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, 
em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2º do artigo 1 da Lei nº 12.990/2014.  
8.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que se auto declararem negros nos cargos com número de vagas 
igual ou superior a 3 (três).  
8.1.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e 
autodeclarar-se negro, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
8.1.3.1 Até o final do período de inscrição no Processo Seletivo, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de 
reserva de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail contato@quadrix.org.br. 
8.1.4 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade; terá validade somente para este Processo Seletivo; e 
será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação 
8.1.5 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, na forma do artigo 2 da Portaria 
Normativa nº 4/2018. 
8.1.6 O candidato que, no ato da inscrição, não declarar a opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas negras, conforme 
determinado no subitem 8.1.3 deste edital, deixará de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e não poderá interpor recurso 
em favor de sua situação. 
8.1.7 O candidato que se autodeclarar negro participará do Processo Seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere à prova aplicada, ao seu conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos e todas as demais normas de regência do Processo Seletivo. 
8.1.8 O candidato que se autodeclarar negro concorrerá concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com deficiência, se 
atenderem a essa condição, e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no Processo Seletivo. 
 
8.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 
8.2.1 O candidato que se autodeclarou negro no ato de inscrição, na forma estabelecida na Lei nº 12.990/2014, caso aprovado e 
classificado em todas as fases do Processo Seletivo, será convocado para submeter‐se ao procedimento de heteroidentificação, em 
cumprimento a Portaria Normativa nº 4/2018, promovido por uma comissão designada para tal fim, sob responsabilidade do CRT-SP e 
do INSTITUTO QUADRIX.  
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8.2.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 
8.2.3 Será convocada para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo, a quantidade de candidatos equivalente a três vezes o 
número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital ou dez candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de 
aprovação estabelecidas neste edital. 
8.2.4 Os candidatos habilitados dentro do quantitativo previsto no subitem anterior deste edital serão convocados para participarem do 
procedimento de heteroidentificação. 
8.2.5 O procedimento de heteroidentificação será promovido sob a forma presencial ou telepresencial, mediante utilização de recursos 
de tecnologia de comunicação. 
8.2.6 A avaliação no procedimento de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição 
declarada pelo candidato. 
8.2.6.1 Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 
8.2.7 Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões 
referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e 
municipais. 
8.2.8 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no artigo 2, parágrafo único, da Lei nº 
12.990/2014, e no artigo 11 da Portaria Normativa nº 4/2018 e ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla 
concorrência e independente de alegação de boa-fé; 
b) se recusar a seguir os procedimentos necessários para realização do procedimento de heteroidentificação; 
c) prestar declaração falsa; 
d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 
8.2.8.1 A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente 
candidatos não convocados para o procedimento de heteroidentificação. 
8.2.8.2 Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Processo Seletivo e, se houver sido nomeado, 
ficará sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
8.2.9 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas efetivas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas 
reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 
8.2.10 Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro 
posteriormente classificado. 
8.2.11 Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as 
vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a 
ordem de classificação geral por cargo. 
8.2.12 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação 
entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 
8.2.13 O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br. 
8.2.13.1 Do resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação caberá recurso, conforme estabelecido no item 14 deste 
edital, que será analisado por comissão recursal. 
8.2.13.2 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 
8.2.14 O resultado do procedimento de heteroidentificação terá validade apenas para este Processo Seletivo, não servindo para outras 
finalidades. 
8.2.15 O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura ato discriminatório de qualquer natureza.  
8.2.16 A inobservância do disposto no item 8 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 
 
9 DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 

Fase Cargos Prova/tipo Área de conhecimento 
Número  
de itens 

Peso Pontos Caráter 

1 Todos os cargos Prova Objetiva 

Conhecimentos Básicos  40 1 40 

Eliminatório e 
classificatório 

Conhecimentos Complementares  30 1 30 

Conhecimentos Específicos 50 1 50 

 
10 DA PROVA OBJETIVA 
10.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 120 (cento e vinte) itens, valerá 120,00 pontos e 
avaliará as habilidades e os conhecimentos do candidato, conforme item 9 deste edital.  
10.2 Cada área de conhecimento será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que deverão ser respeitados. O 
julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, no cartão-resposta, 
para cada item, duas áreas de marcação: a área designada com a letra C, que deverá ser preenchida pelo candidato caso julgue o item 
CERTO, e a área designada com a letra E, que deverá ser preenchida pelo candidato caso julgue o item ERRADO. 
10.3 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar uma, e somente uma, das duas áreas do cartão-resposta. 
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10.4 Os itens da 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 
programático constante no Anexo II deste edital. 
10.4.1 Cada item da prova objetiva poderá contemplar mais de uma habilidade e mais de um conhecimento relativo à respectiva área 
de conhecimento. 
10.5 A descrição detalhada do conteúdo programático está disposta no Anexo II deste edital. 
10.6 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 
10.6.1 A prova objetiva será corrigida por meio de processamento eletrônico, a partir das marcações feitas pelos candidatos no cartão-
resposta. 
10.6.2 A nota em cada item da prova objetiva será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o 
gabarito oficial definitivo da prova; 0,50 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial 
definitivo da prova; 0,00, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).  
10.6.3 Será aprovado na prova objetiva o candidato que, cumulativamente:  
a) obtiver nota igual ou superior a 16,00 pontos na área de Conhecimentos Básicos;  
b) obtiver nota igual ou superior a 10,00 pontos na área de Conhecimentos Complementares; e 
c) obtiver nota igual ou superior a 17,00 pontos na área de Conhecimentos Específicos. 
10.6.4 O candidato não habilitado na prova objetiva na forma do disposto no subitem anterior, será automaticamente considerado 
reprovado, para todos os efeitos, e não terá classificação alguma no Processo Seletivo. 
10.6.5 A pontuação final de cada candidato na prova objetiva será obtida pela soma das notas obtidas em cada área de conhecimento. 
 
11 DA APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA  
11.1 A prova objetiva será aplicada na data provável de 26 de julho de 2020, no turno da tarde e terá duração de 3 horas e 30 minutos. 
11.1.1 A data de aplicação de prova é sujeita a alteração. 
11.2 Os locais de aplicação da prova serão divulgados no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e no Diário Oficial da União, 
na data provável definida no subitem 4.2 deste edital. 
11.3 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no 
dia e no horário determinados. 
11.4 Não serão dadas, por telefone, fax ou correio eletrônico, informações a respeito de data, local e horário de aplicação de prova. O 
candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem publicados. 
11.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência mínima de 1 (uma) hora do 
horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento 
de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca‐texto e/ou borracha durante a realização da prova. 
11.6 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas listagens oficiais de candidatos inscritos, o 
INSTITUTO QUADRIX procederá à inclusão do candidato, com o preenchimento de formulário específico e mediante a apresentação de 
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, até a data de seu vencimento estabelecida no subitem 4.1.7 deste edital. 
11.6.1 A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional e será analisada pelo INSTITUTO QUADRIX, na 
fase da correção da prova, se for o caso, com intuito de se verificar a efetividade da referida inscrição.  
11.6.2 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 11.6 deste edital, ela será cancelada, independentemente de 
qualquer formalidade, assim como serão considerados nulos todos os atos decorrentes. 
11.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário fixado para o seu início. 
11.8 Serão considerados documentos de identidade: Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças 
Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles 
reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474/1997; Protocolo Provisório de Solicitação de Refúgio emitido pelo 
Departamento de Polícia Federal, por força dos artigos 21 e 22 da Lei nº 9.474/1997; Carteira de Registro Nacional Migratório, de que 
trata a Lei nº 13.445/2017; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277/2018; identificação 
fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; 
Carteira Nacional de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/1997; identidade funcional em consonância com o Decreto nº 
5.703/2006. 
11.8.1 Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no subitem 11.8 deste edital, como: protocolos; 
Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de Habilitação em modelo anterior à Lei nº 
9.503/1997; Carteira de Estudante; Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani); crachás e identidade funcional de natureza 
privada; ou ainda cópias de documentos válidos, mesmo que autenticadas, ou documentos digitais apresentados eletronicamente. 
11.8.2 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento de identidade. 
11.8.3 O candidato não poderá apresentar-se no local de aplicação da prova sem documento de identificação válido, conforme 
subitem 11.8 deste edital; também não poderá aguardar uma possível entrega de documento dentro do local de aplicação da prova. 
11.8.4 À exceção da situação prevista no subitem 11.9 deste edital, o candidato que não apresentar documento de identidade original, 
na forma definida no subitem 11.8 deste edital, não poderá fazer a prova e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
11.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação da prova, documento de identidade original, por motivo 
de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que o candidato será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
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11.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
11.10 Não será aplicada prova, em hipótese alguma, em local, em data e/ou em horário diferente dos predeterminados em Edital ou 
em comunicado. 
11.11 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta, que será o único documento válido para a 
correção da prova objetiva. O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder 
em conformidade com as instruções específicas contidas neste edital, no caderno de prova e no cartão-resposta. Em hipótese alguma 
haverá substituição desse documento por erro do candidato. 
11.12 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido do cartão-resposta. Serão 
consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com o cartão-resposta, tais como: marcação 
rasurada ou emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e/ou mais de uma marcação por item. 
11.13 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar o seu cartão-resposta, sob pena de 
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da correção. 
11.14 Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem 
tenha sido deferido atendimento especial para realização da prova. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por fiscal 
do INSTITUTO QUADRIX devidamente treinado, para o qual deverá ditar suas marcações. 
11.15 O candidato que se retirar da sala de aplicação de prova não poderá retornar a ela, em hipótese alguma, exceto se sua saída for 
acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de membro da coordenação do INSTITUTO QUADRIX. 
11.16 Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
11.17 No dia de realização da prova, não será permitido ao candidato permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos, bipe, telefone 
celular, smartphones, relógio de qualquer espécie, walkman®, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos 
e outros arquivos digitais, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, notebook, tablets, iPod®, palmtop, gravadores, 
pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca‐texto e/ou borracha, entre outros. 
11.17.1 No ambiente de prova, ou seja, nas dependências físicas em que será realizada a prova, não será permitido o uso pelo 
candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados no subitem anterior. 
11.17.1.1 Antes de entrar na sala de prova, o candidato deverá guardar, em embalagem porta-objetos fornecida pelo INSTITUTO 
QUADRIX, telefone celular desligado e, se possível, sem a bateria, ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados 
relacionados no subitem 11.17 deste edital, sob pena de ser eliminado do Processo Seletivo.  
11.17.2 A embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser mantida embaixo da carteira até o 
término da sua prova. A embalagem porta-objetos somente poderá ser deslacrada fora do ambiente de prova.  
11.17.2.1 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos citados no subitem 11.17 e recomenda 
que o candidato não leve nenhum desses objetos no dia da realização da prova. 
11.17.3 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização da prova nem por danos neles causados.  
11.17.4 Não será permitida a leitura de nenhum material impresso ou anotações após o ingresso do candidato na sala de aplicação da 
prova. 
11.18 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de prova portando armas, à exceção dos casos previstos na Lei nº 
10.826/2003, e suas alterações. O candidato que estiver armado e for amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no 
ato da inscrição, conforme subitem 7.5 deste edital. 
11.19 Não será admitido, durante a realização da prova, o uso de boné, lenço, chapéu, gorro ou qualquer outro acessório que cubra as 
orelhas do candidato. 
11.20 Não haverá segunda chamada para a aplicação da prova, em hipótese alguma. O não comparecimento no dia de realização da 
prova no horário determinado implicará a eliminação automática do candidato. 
11.21 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação da prova após 1 (uma) hora de seu início. Nessa 
ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de prova. 
11.22 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova levando o caderno de prova no decurso dos últimos 60 
(sessenta) minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova. 
11.23 A inobservância dos subitens 11.21 e 11.22 deste edital acarretará a não correção da prova e, consequentemente, a eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
11.24 No dia de realização da prova, o INSTITUTO QUADRIX poderá submeter os candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, 
corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não permitido. 
11.25 Terão sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Processo Seletivo o candidato que durante a realização:  
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;  
b) se utilizar de livro, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente 
permitidos ou que se comunicar com outro candidato;  
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no subitem 11.17 deste edital; 
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, com as autoridades presentes ou com os 
demais candidatos;  
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio que não os 
permitidos;  
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f) não entregar o material da prova ao término do tempo destinado para a sua realização;  
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta;  
i) descumprir as instruções contidas no caderno de prova, no cartão-resposta;  
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, por meio de comportamento indevido;  
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros em qualquer fase do Processo 
Seletivo;  
l) não permitir a coleta de sua assinatura;  
m) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;  
n) recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 
o) descumprir as normas deste edital e/ou de outros que vierem a ser publicados. 
11.26 Nos casos de eventual falta de prova/material personalizado de aplicação de prova, em razão de falha de impressão ou de 
equívoco na distribuição de prova/material, o INSTITUTO QUADRIX tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material 
reserva não personalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação. 
11.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o 
candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
11.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de fraude e implicará a eliminação do 
candidato.  
11.29 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em razão do afastamento de 
candidato da sala de prova. 
11.30 O candidato é responsável pela devolução do cartão-resposta devidamente preenchido ao final do tempo de aplicação de prova. 
Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação de prova com esse documento.  
11.31 No dia de aplicação da prova, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de fiscalização e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo da prova e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
11.32 O controle de horário será efetuado conforme critério definido pelo INSTITUTO QUADRIX. 
 
12 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
12.1 A nota final no Processo Seletivo será igual à nota obtida na prova objetiva.  
12.2 Os candidatos aprovados em todas as fases serão ordenados, por cargo, de acordo com os valores decrescentes da nota final. 
12.3 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima, se o 
algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco). 
 
13 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
13.1 Em caso de empate na nota final ou em fases classificatórias, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Processo Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo único, da 
Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);  
b) obtiver a maior nota em Conhecimentos Específicos da prova objetiva; 
c) obtiver a maior nota em Conhecimentos Básicos da prova objetiva;  
d) obtiver a maior nota em Conhecimentos Complementares da prova objetiva;  
e) tiver maior idade; e 
f) tiver exercido a função de jurado (conforme artigo 440 do Código de Processo Penal).   
14.2 Para fazerem jus aos critérios de desempate da função de jurado, os candidatos interessados deverão encaminhar, por meio do 
endereço eletrônico contato@quadrix.org.br, a documentação probatória até o último dia de inscrições. 
 
14 DOS RECURSOS 
14.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar e/ou resultados preliminares disporá de 2 (dois) dias úteis 
para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do gabarito ou resultado preliminar da fase. 
14.1.1 Para interpor recurso contra as fases citadas no subitem anterior, o candidato deverá utilizar o Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, por meio de link específico, no horário 
das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, ininterruptamente, e seguir as instruções ali contidas. 
14.2 Não será aceito recurso por outra via ou meio que não seja o estabelecido nos subitens anteriores. 
14.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e/ou fora das especificações 
estabelecidas neste edital e em outros editais relativos a este Processo Seletivo serão indeferidos. 
14.3.1 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que identifique seu autor, sob 
pena de ser preliminarmente indeferido. 
14.4 Se do exame de recursos resultar anulação de questão, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos. Se 
houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial 
definitivo. Essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
14.4.1 Se houver alteração/anulação de gabarito oficial preliminar de questão integrante de prova adaptada, em razão de erro material 
na adaptação da prova, essa alteração/anulação valerá somente aos candidatos que realizaram a referida prova adaptada, 
independentemente de terem recorrido. 
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14.4.2 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações isso poderá, eventualmente, alterar a classificação inicial 
obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não 
obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
14.5 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 
resultado via telefone, fax ou correio eletrônico. 
14.5.1 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 
14.6 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco haverá recurso de recurso.  
14.7 Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora serão preliminarmente indeferidos. 
14.8 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos adicionais. 
 
15 DA CONTRATAÇÃO 
15.1 A admissão dos candidatos obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação dos candidatos habilitados no cargo, observadas 
as necessidades do CRT-SP. 
15.2 Por ocasião da convocação que antecede a contratação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos originais, 
acompanhados de uma cópia que comprove os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição, estabelecidos no 
presente edital. 
15.2.1 A convocação de que trata o subitem anterior será realizada pelo CRT-SP. O candidato convocado deverá apresentar-se ao CRT-
SP no local, data e horário determinados. 
15.2.2 Os candidatos convocados para a admissão deverão apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho e Previdência 
Social; Cópias autenticadas em cartório de Certidão de nascimento, casamento ou união estável; Título de Eleitor acompanhado do 
comprovante de votação na última eleição; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação para candidatos do sexo masculino; 
Cédula de Identidade – RG ou RNE; 2 (duas) fotos 3 x 4 recentes, Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando 
não haver feito o cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovação de escolaridade e/ou Autorização Legal para o exercício da 
profissão, de acordo com os requisitos para o cargo descrito no anexo I; Certidão de Nascimento dos filhos solteiros menores de 18 
anos; Cartão de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; Termo de Guarda e Certidão de Nascimento do filho menor que estiver sob 
tutela; Comprovante de residência (recente) e outros documentos que o CRT-SP julgar necessários no ato da convocação.  
15.2.3 Não serão aceitos protocolos ou cópias não autenticadas dos documentos relacionados no subitem anterior. 
15.3 Os candidatos serão submetidos a exames médicos que avaliarão sua capacidade para o desempenho das tarefas pertinentes ao 
cargo a que concorrem. 
15.3.1 Os exames médicos, de caráter eliminatório para efeito de admissão, são soberanos e a eles não caberá qualquer recurso. 
15.4 Caso o candidato solicite demissão depois de admitido, será excluído da listagem de aprovados no Processo Seletivo. 
15.5 O candidato aprovado no Processo Seletivo e convocado para a contratação terá o contrato de trabalho regido pelo regime vigente 
à época da contratação, submetendo-se à jornada de trabalho descrita no item 1 deste edital. 
15.6 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em 
especial na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, com todas as suas 
decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
15.7 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, telegrama ou telefone), de acordo com o informado pelo candidato no cadastro do ato da inscrição para a sua 
localização.  
15.8 Após a devida homologação do Processo Seletivo, caso haja alguma alteração cadastral, o candidato deverá comunicar 
diretamente o órgão contratante, por meio do e-mail secretaria@crtsp.gov.br ou pessoalmente na sede do CRT-SP.  
15.9 O candidato que não atender à convocação para a admissão no local, data e horário determinado pelo CRT-SP, munido de toda a 
documentação, ou atendê-la, mas recusar-se ao preenchimento de vaga, será eliminado do Processo Seletivo. 
 
16 DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO DO INSTITUTO QUADRIX 
16.1 A Central de Atendimento ao Candidato do INSTITUTO QUADRIX disponibiliza atendimento para esclarecimento de dúvidas e 
apoio nos procedimentos relacionados à inscrição. 
16.2 O candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar fatos ocorridos referentes ao Processo Seletivo, por meio do 
telefone 0800 878 0700; por e-mail (contato@quadrix.org.br) ou via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br. 
16.3 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de realização da prova e demais fases do Processo 
Seletivo. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do subitem 17.2 deste 
edital. 
16.4 O candidato que desejar relatar ao INSTITUTO QUADRIX fatos ocorridos durante a realização do Processo Seletivo deverá fazê-lo 
junto à Central de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX, postando correspondência para a Caixa Postal 28203, CEP: 01.234-970, São 
Paulo/SP ou enviando e-mail para o endereço eletrônico contato@quadrix.org.br. 
 
17 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo Seletivo contidas nos comunicados, neste edital e em 
outros a serem publicados. 
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17.1.1 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, ou de qualquer outra norma e comunicado posterior 
divulgado, vinculados ao Processo Seletivo. 
17.1.2 O candidato, ao realizar sua inscrição, manifesta ciência quanto à possibilidade de divulgação de informações (tais como nome, 
data de nascimento, notas e desempenho, participação como cotista - se for o caso, entre outras) que são essenciais para o fiel 
cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao certame. Tais informações poderão, eventualmente, ser encontradas na internet, 
por meio de mecanismos de busca. 
17.2 Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este 
Processo Seletivo no Diário Oficial da União e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.  
17.3 Todos os candidatos concorrerão em igualdade de condições, excetuados os casos específicos previstos na legislação vigente para 
atendimento especializado para a realização da prova. 
17.4 O prazo de validade do presente Processo Seletivo é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do 
resultado final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por conveniência 
administrativa. 
17.5 A aprovação e a classificação de candidatos dentro do número referente ao cadastro de reserva estabelecido no quadro do item 1 
deste edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à convocação, limitada ao prazo de validade do presente Processo 
Seletivo e observada rigorosamente a ordem de classificação. 
17.6 O candidato aprovado no presente Processo Seletivo, quando contratado, deverá submeter-se a avaliação médica pré-admissional, 
bem como apresentar-se munido dos documentos exigidos neste edital. A contratação do candidato dependerá de prévia inspeção 
médica e a inobservância do disposto neste subitem implicará impedimento para a contratação, nos termos da legislação vigente. 
17.6.1 A avaliação médica pré-admissional mencionada no subitem anterior é obrigatória, nos termos da legislação vigente. 
17.7 O Processo Seletivo será homologado pelo CRT-SP, publicado no Diário Oficial da União, em até 30 dias corridos da data de 
publicação do resultado final.   
17.8 O candidato deverá manter atualizados seu endereço, telefone e e-mail perante o INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver 
participando do Processo Seletivo, e perante o CRT-SP, se aprovado e enquanto este estiver dentro do prazo de validade. São de 
exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço. 
17.9 O CRT-SP e o INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:  
a) endereço ou telefone desatualizados;  
b) endereço de difícil acesso;  
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do candidato;  
d) correspondência recebida por terceiros; 
e) e-mail desatualizado. 
17.10 O CRT-SP e o INSTITUTO QUADRIX não arcarão com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para a realização da 
prova e/ou mudança de candidato para a investidura no cargo. 
17.11 O CRT-SP e o INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes 
a este Processo Seletivo no que tange ao conteúdo programático. 
17.12 Acarretará a eliminação sumária do candidato do Processo Seletivo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a 
tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas neste edital. 
17.13 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO QUADRIX em conjunto com o CRT-SP. 
17.14 Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objeto de avaliação na prova do Processo Seletivo. 
17.15 É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação, de forma fundamentada, ao presente Edital, em até 5 
(cinco) dias de sua publicação. 
17.15.1 Para formalizar o pedido de impugnação deverá ser enviada mensagem eletrônica para contato@quadrix.org.br contendo a 
indicação do item/subitem que será objeto de impugnação. 
17.16 Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por meio de outro Edital. 

 
GILBERTO TAKAO SAKAMOTO 

Presidente 
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ANEXO I 
REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 200) 
a) Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC).  
b) Descrição sumária das atividades e atribuições: Atendimento aos profissionais e/ou empresas registradas no CRT-SP, identificando a 
necessidade junto ao solicitante, verificando a tomada de ação adequada, instruindo conforme o caso e acompanhando até a 
finalização do processo ou direcionamento à área responsável, visando garantir a resolução da melhor forma aos envolvidos; Efetuar o 
preenchimento de formulários, controles administrativos e de documentos da área periodicamente e conforme a necessidade 
apresentada, visando garantir o registro das informações para disponibilização aos demais colaboradores e sequência de atividades; 
Preencher memorandos e ofícios de acordo com a necessidade apresentada, visando garantir a comunicação; Atualizar e realizar 
cadastros de empresas e profissionais em sistema, inserindo documentações e verificando o andamento, informando o status através 
de resumo, visando garantir a veracidade das informações; Verificar e instruir processos de empresas, identificando a legalidade das 
informações, desvios, atos ilícitos, fora do código de ética ou não previsto, visando a orientação do profissional; Atualizar controles 
administrativos da área de atuação, coletando e conferindo informações, destacando pontos relevantes e reportando ao gestor direto, 
visando garantir informações para andamento dos demais processos; Emitir relatórios gerenciais da área de atuação, atualizando em 
sistema e extraindo informações conforme a necessidade apresentada, visando disponibilizar dados para acompanhamento e análise 
dos gestores envolvidos; Emitir documentos legais e solicitações internas, preenchendo de acordo com os dados necessários, normas e 
critérios definidos e posteriormente encaminhando aos envolvidos, visando garantir a disponibilização de recursos para andamento dos 
demais processos; Controlar estoque de suprimentos, recebendo de fornecedores, disponibilizando conforme solicitações e/ou 
periodicidade estabelecida, registrando em relatório da área, acompanhando indicadores ou utilização e informando a necessidade de 
reposição de itens de acordo com o estoque mínimo estabelecido, visando garantir a disponibilização de recursos ao CRT-SP; Organizar 
o estoque de suprimentos e equipamentos, identificando por fornecedor, data de recebimento e alocando de acordo com a PEPS, a fim 
de facilitar a busca, disponibilização aos solicitantes e evitar desperdício de recursos; Atualizar o inventário de suprimentos e 
equipamentos, verificando quantidade em estoque físico, data de solicitação e utilização por áreas, visando registrar e disponibilizar 
informações sobre os recursos; Prestar suporte a Diretoria-Executiva, Comissão, Grupo de Trabalho e ao Plenário nas atividades; Apoiar 
a execução do relatório de planejamento estratégico, disponibilizando informações conforme solicitações das áreas, visando a 
elaboração pelos responsáveis; Alimentar Portal da Transparência com as informações repassadas pelas áreas internas periodicamente 
e/ou conforme a necessidade via sistema, visando garantir o cumprimento Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012; Controlar 
solicitações e disponibilização de dados no Sistema Eletrônico de Informações ao Cidadão (e-SIC), verificando periodicamente e 
inserindo conforme solicitações, visando garantir o cumprimento da legislação; Operar softwares de edição de imagens, estabelecendo 
a melhor comunicação visual para a divulgação do CRT-SP; Apoiar a execução das atividades de departamento de pessoal, a fim de 
garantir o devido andamento da área; Lançar as informações dos pagamentos em sistema de acordo com relatório interno, a fim de 
disponibilizar informações para controle;  
Controlar os processos de pagamento, documentos de cobrança e documentos fiscais, digitalizando, inserindo em sistema e, 
posteriormente, organizando e efetuando o arquivamento, visando fácil acesso aos envolvidos; Executar e controlar a comunicação de 
despacho e respostas de ofícios elaborados pela Gerência; Controlar e executar o recebimento e envio de correspondência da área de 
atuação, verificando periodicamente, distribuindo aos responsáveis e/ou efetuando o despacho, a fim de garantir a comunicação entre 
as partes; Participar de outras atividades eventuais e correlatas do mesmo nível de complexidade da área de origem ou demais áreas do 
CRT-SP a critério do gestor direto, seguindo instruções e orientações, a fim de contribuir para o cumprimento das demandas e 
obrigações da área; Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
2 FISCAL (CÓDIGO 300) 
a) Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio profissionalizante em Técnico Industrial, 
expedidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional 
dos Técnicos Industriais (CRT). Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tipo “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito 
e Resoluções 168/2004e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício 
do direito de dirigir. 
b) Descrição sumária das atividades e atribuições: Orientar e fiscalizar as áreas de atuação privativas do Técnico Industrial, assim como 
sobre o Código de Ética da profissão e aplicação da legislação, utilizando métodos diretos e indiretos, desenvolvendo planejamento, 
controles e operações; Identificar exercícios ilegais de profissão de Técnico Industrial de pessoas físicas e jurídicas; Elaborar e/ou emitir 
Notificações, Auto de Infração, relatórios de fiscalização e demais documentos necessários, quantificando e analisando qualitativamente os 
processos gerados; Avaliar atestados de capacidade técnica, verificando a veracidade das informações, entrando em contato com o órgão 
responsável quando necessário, visando garantir a certificação da qualificação do profissional; Executar relatório fotográfico das ações de 
fiscalização, salvando imagens em sistema, visando garantir o registro do histórico e utilização no processo fiscal; Efetuar fiscalização 
preventiva conforme cronograma estabelecido; Participar de operações conjuntas com órgãos municipais, estaduais e federais; Realizar 
diligências, conduzindo veículo do CRT-SP ou locomovendo-se de transporte público, para a verificação de denúncias; Participar de Grupos 
de Trabalho, quando necessário; Deslocar-se com veículo do CRT-SP dentro da cidade de contratação ou em todo território Estadual 
(veículo do Conselho ou com companhia de viagens) para realizar fiscalização; Atentar-se a melhoria de métodos de trabalho, 
procedimentos, atividades e rotinas da área, visando contribuir para o melhor desempenho; Participar de treinamentos, atividades 
eventuais e correlatas do mesmo nível de complexidade da área a critério do gestor direto, seguindo instruções e orientações, a fim de 
contribuir para o cumprimento das demandas e obrigações da área; Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas.   
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3 ADVOGADO (CÓDIGO 400) 
a) Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente na Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB). 
b) Descrição sumária das atividades e atribuições: Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como 
estudos jurídicos, nos assuntos de sua competência, por solicitação do Procurador Geral do Conselho, visando apoiar a análise do caso;  
Examinar prévia e conclusivamente minutas de editais de licitação e dos respectivos contratos, convênios, acordos ou instrumentos 
congêneres a serem celebrados e publicados, efetuando ajustes ou aditamentos conforme a necessidade de cada caso, a fim de mitigar 
riscos ao CRT-SP; Acompanhar o andamento de processos judiciais nos quais o Conselho tenha interesse, visando observar o progresso 
e identificar possibilidade de interferência de acordo com o caso; Prestar suporte técnico em contenciosos envolvendo o CRT-SP, 
verificando e disponibilizando informações relevantes e analisando possibilidades de atuação de acordo com o caso, visando garantir a 
defesa do Conselho; Analisar juridicamente recursos administrativos e todos os demais recursos encaminhados ao Departamento 
Jurídico por solicitação da Presidência, Gerência Geral e Gerências do Conselho, a fim de garantir novas perspectivas e possibilidades de 
intervenção no caso; Pronunciar-se sobre a legalidade dos procedimentos administrativos disciplinares, dos recursos hierárquicos e de 
outros atos administrativos submetidos à decisão da Gerência Geral e Gerências do Conselho; Participar das reuniões ordinárias e 
extraordinárias e seminários dos órgãos colegiados do CRT-SP, apresentando temas jurídicos correlatos, orientando os Conselheiros e 
apoiando demais necessidades jurídicas no período, a fim de garantir suporte e atendimento das demandas; Elaborar e/ou revisar 
minutas de Portarias e Deliberações do CRT-SP, a fim de garantir a clareza e objetividade das informações; Colaborar com as áreas do 
Conselho na especificação de sistemas de acompanhamento processual e de processo eletrônico; Participar de reuniões Plenárias do 
CRT em julgamento de processos ético-disciplinares, visando a disponibilização de informações se solicitado pelos participantes; 
Participar de processos jurídicos que envolvam o CRT-SP, solicitando providências junto ao magistrado ou ministério público, 
postulando em juízo, propondo ou contestando ações, acompanhando diariamente o andamento dos processos por meio eletrônico, 
impresso ou comparecendo aos tribunais e adotando as medidas cabíveis, visando o cumprimento da responsabilidade do CRT-SP; 
Orientar e assessorar juridicamente Comissões instituídas e Departamentos do Conselho, indicando as etapas a serem seguidas e 
auxiliando o desenvolvimento dos processos de acordo com a necessidade, visando garantir suporte a área; Avaliar processos de 
cobrança dos profissionais vinculados ao CRT-SP, adequando de acordo com o caso e direcionando aos responsáveis a execução da 
cobrança da Dívida Ativa, visando disponibilizar recursos para andamento do processo de adimplência do contratante; Preparar 
relatórios, planilhas, informações para expedientes e processos sobre matéria própria do CRT-SP, visando embasar tecnicamente e 
contribuir com a tomada de ação estratégica das áreas responsáveis; Emitir manifestações jurídicas de conformidade ou não 
conformidade dos processos de acordo com a legislação vigente e de assuntos de interesse do CRT-SP, sugerindo as alterações 
necessárias para adequação à norma ou possível aderência; Emitir manifestações jurídicas acerca da possibilidade de celebração de 
parcerias e contratos, destacando pontos relevantes, visando disponibilizar informações para análise dos responsáveis; Propor ações, 
em todas as esferas judiciais, de acordo com as atualizações, analisando e orientando a tomada de ação adequada para garantia do 
cumprimento das leis vigentes e do pleno exercício das competências do Conselho; Promover defesas e recursos nos processos judiciais 
onde o Conselho figure como parte, analisando informações disponibilizadas e/ou coletadas, formulando hipóteses e gerando material 
para utilização do responsável, visando garantir embasamento jurídico para o caso; Assessorar a Administração acerca das questões 
que envolvem as contratações e aquisições pretendidas, analisando os editais de licitação em conformidade com a legislação vigente, 
confeccionando e/ou adequando minutas de contratos administrativos presentes; Assessorar a Administração acerca das questões que 
envolvem as contratações e parcerias pretendidas, analisando os editais de chamamento público de acordo com a legislação vigente, 
confeccionando e/ou adequando minutas presentes nos editais e termos de fomento ou cooperação, acordos de colaboração e 
contratos administrativos para formalização das contratações e parcerias; Apoiar no assessoramento preventivo ao Conselho acerca de 
possíveis demandas, em todas as esferas judiciais, visando evitar riscos ao CRT-SP; Atender demandas de processos na qual exista o 
envolvimento do Conselho, acompanhando o andamento, peticionando, administrando o recolhimento de custas e despesas e atuando 
como procurador quando necessário, visando garantir o devido andamento; Prestar suporte à área, quando necessário, atuando na 
gestão e fiscalização de contratos conforme especificidades do objeto, dirigindo veículo do contratante e demais atividades 
direcionadas pelo gestor direto, visando garantir o devido andamento do setor; Participar de outras atividades eventuais e correlatas 
do mesmo nível de complexidade da área a critério do gestor direto, seguindo instruções e orientações, a fim de contribuir para o 
cumprimento das demandas e obrigações da área; Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
 
4 ANALISTA ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 401) 
a) Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).  
b) Descrição sumária das atividades e atribuições: Atualizar controles administrativos da área, coletando e conferindo informações, 
analisando dados, programações, realizando cálculos de acordo com a necessidade, destacando pontos relevantes e reportando ao 
gestor direto, visando garantir a disponibilização de informações para andamento dos demais processos; Elaborar e emitir relatórios 
gerenciais da área, extraindo em sistema, atualizando ou criando apresentações, demonstrando os dados obtidos através de planilhas e 
gráficos, visando compilar e disponibilizar dados para acompanhamento e análise dos gestores envolvidos; Emitir documentos legais e 
solicitações internas, preenchendo de acordo com os dados necessários, normas e critérios definidos e posteriormente encaminhando 
aos envolvidos, visando garantir a disponibilização de recursos para andamento dos demais processos; Disponibilizar informações sobre 
políticas internas e procedimentos administrativos e auxiliar o cumprimento, visando garantir o entendimento de forma clara; Prestar 
suporte a Diretoria-Executiva, Comissão e ao Plenário nas atividades relacionadas a elaboração de deliberações, pautas, atas, 
calendário de reuniões, convocações de conselheiros, lista de presença, organização de arquivos e documentos, correspondências, 
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relatórios, pareceres, atos administrativos, dentre outros inerentes as ações demandadas pela Diretoria-Executiva, Comissão e ao 
Plenário; Atender aos profissionais e/ou empresas registradas no CRT-SP por telefone, e-mail ou pessoalmente, identificando a 
necessidade junto ao solicitante, verificando a tomada de ação adequada, instruindo conforme o caso e acompanhando até a 
finalização do processo ou direcionamento à área responsável, visando garantir a resolução da melhor forma aos envolvidos; Analisar e 
instruir processos de empresas e profissionais quanto à legalidade, identificando desvios, atos ilícitos, fora do código de ética ou não 
previsto, visando a punição ou orientação do profissional; Orientar a execução de atividades da área (sede e unidades) e desenvolver 
planos, projetos e instrumentos conforme a necessidade apresentada, destacando normas e procedimentos técnicos, visando propiciar 
a otimização da execução de atividades de média ou alta complexidade; Emitir parecer sobre solicitações realizadas pelos Técnicos 
Industriais via sistema interno, analisando conforme o caso e aprovando quando de acordo com as especificações determinadas e o 
cumprimento dos requisitos, a fim de disponibilizar ao solicitante; Efetuar Registros de Responsabilidade Técnica, analisando 
informações e documentações, executando baixas, cancelamentos e aprovações em sistema interno, visando o recurso para a utilização 
do profissional; Esclarecer dúvidas de profissionais registrados e interessados, orientando sobre acervo técnico, legislação, Termo de 
Responsabilidade Técnica, certidões e demais necessidades, visando garantir o entendimento do usuário; Atualizar e desenvolver, 
quando necessário, manuais internos de procedimentos e externos para utilização dos profissionais registados no CRT-SP, orientando o 
modo de execução das atividades desejadas clara e objetivamente, visando garantir o entendimento e a execução de forma correta; 
Realizar e atualizar o registro de pessoas físicas e jurídicas, analisando a documentação entregue, efetivações, incorporação de 
informações, baixas e cancelamentos, para garantir o status correspondente à situação atual; Ministrar palestras, cursos e oficinas 
técnicas aos profissionais sobre a utilização do sistema interno, visando garantir a disponibilidade de informações e minimizar o 
número de dúvidas; Realizar rotina diária do financeiro, executando o processamento de contas a pagar e a receber, visando garantir o 
devido andamento da área; Realizar inclusões de pagamentos em sistema e/ou site do banco, disponibilizando para aprovação de 
pagamento; Verificar diariamente o extrato bancário, conferindo as movimentações realizadas e inserindo as informações em sistema 
interno e realizando a conciliação bancária; Digitalizar os processos de pagamento para inserir no sistema; Organizar e arquivar os 
processos de pagamento, documentos de cobrança e documentos fiscais entregues para sua guarda; Realizar a cobrança de 
inadimplentes, identificando em sistema interno e informando as condições para pagamento; Acompanhar e realizar o processo de 
baixa e processamento de arquivo de retorno referentes à pagamentos realizados por profissionais; Auxiliar a gestão de contratos de 
prestadores de serviços, acompanhando prazos, coletando informações sobre a qualidade das atividades desenvolvidas, reportando ao 
gestor direto e disponibilizando dados aos demais setores envolvidos para andamento do processo; Controlar o cumprimento de prazos 
contratuais, organizando e reunindo documentações e rubricas dos aprovadores conforme a ordem cronológica, visando garantir o 
devido andamento do processo; Elaborar editais de licitação, especificando o objeto e parametrizando os critérios de avaliação das 
propostas, visando garantir o atendimento das necessidades; Abrir pregões, elaborando e disponibilizando termos e preços de 
referência, tratando com os fornecedores e acompanhando o andamento, visando garantir a contratação de recursos; Publicar 
informações sobre os processos licitatórios no site do CRT-SP e no Diário Oficial da União, visando o cumprimento da legislação; 
Administrar a condução do processo licitatório, recebendo propostas e documentações de habilitação, ordenando propostas não 
desclassificadas e selecionando licitantes para a participação da fase de lances; Adjudicar o objeto ao licitante vencedor e elaborar ata 
da sessão pública, visando registrar e informar a contratação; Analisar recursos eventualmente apresentados por parte de licitantes, 
reconsiderando o ato impugnado ou promovendo o encaminhamento do processo instruído com a manifestação à decisão da 
autoridade competente; Propor à autoridade competente a homologação, anulação ou revogação do procedimento licitatório, visando 
garantir o andamento correto de acordo com as necessidades do CRT-SP; Acompanhar o fluxo de pagamento contratual, organizando 
informações em sistema interno e identificando a realização com o responsável, a fim de garantir o cumprimento do prazo para 
posterior disponibilização de recursos; Acompanhar aditivos e informações quantitativas de contratos, identificando especificações e 
datas de prorrogação ou finalização, visando garantir o cumprimento das especificações; Gerar ata de registro de preço, inserindo 
dados importantes e disponibilizando aos demais envolvidos, visando garantir informações para entendimento e tomada de decisão 
pelos responsáveis; Realizar controle Patrimonial do CRT-SP, registrando em sistema interno e atualizando informações, a fim de 
garantir o entendimento da utilização dos bens; Prestar suporte as áreas do CRT-SP na execução do relatório de planejamento 
estratégico, disseminando a metodologia utilizada, orientando a construção de relatórios e reportando ao gestor direto para a análise; 
Auxiliar nas demandas de Departamento de Pessoal, como o recolhimento de documentação de admissão e demissão, orientação sobre 
direitos e deveres, controle de frequência e benefícios, entre outras, visando garantir a regularidade e disponibilização de recursos aos 
colaboradores; Alimentar quando necessário o Portal da Transparência com as informações da própria área via sistema, visando 
garantir o cumprimento Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012; Alterar dados processuais via sistema, inserindo e/ou atualizando 
informações do contrato sempre que necessário, visando garantir informações correspondentes ao status; Participar de outras 
atividades eventuais e correlatas do mesmo nível de complexidade da área a critério do gestor direto, seguindo instruções e 
orientações, a fim de contribuir para o cumprimento das demandas e obrigações da área; Desempenhar outras atribuições que lhe 
forem conferidas. 
 
5 CONTADOR (CÓDIGO 402) 
a) Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciência Contábeis, fornecido 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de 
Contabilidade (CRC). 
b) Descrição sumária das atividades e atribuições: Elaborar, acompanhar e controlar o orçamento público da entidade, visando 
garantir a veracidade e disponibilização de informações corretas para divulgação; Coordenar e executar relatórios, balancetes, 
balanços, demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros e prestação de contas anual, a fim de garantir o controle e 
disponibilização das informações aos gestores responsáveis; Analisar documentos contábeis conforme procedimentos definidos e 
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legislações específicas, verificando possíveis divergências, se necessário sinalizando ao superior direto e acompanhando a tomada de 
ação, visando garantir a coerência das informações; Acompanhar atualizações de legislações pertinentes à contabilidade pública, 
tributária aplicada às Autarquias, Trabalhista e ISS para tomadores de serviço no Município de São Paulo, visando garantir o 
cumprimento de acordo com a necessidade do CRT-SP; Elaborar e validar Declaração do Imposto de Renda Retido Na Fonte (DIRF), 
Declaração de Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF), visando garantir o cumprimento das obrigações acessórias; Emitir RAIS 
(Relação Anual de Informação Social) e CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), visando informar aos órgãos 
regulamentares; Controlar o Ativo Imobilizado do CRT-SP, registrando bens utilizados, destacando o valor contábil e os custos, assim 
como manter os registros contábeis de acordo com os bens físicos e a legislação; Desenvolver e gerenciar controles auxiliares de acordo 
com a necessidade da área, visando garantir a disponibilização de informações e a agilidade na execução de processos; Elaborar 
relatórios gerenciais para assessorar a Diretoria Executiva conforme solicitação e/ou necessidade apresentada pela área; Desenvolver 
relatório de prestação de contas anual e pronunciamentos do Tribunal de Contas da União (TCU), visando cumprir com a legislação; 
Elaborar relatórios contábeis e financeiros do CRT-SP conforme orientação do gestor direto, a fim de disponibilizar informações e 
contribuir com o andamento das atividades; Fiscalizar e processar a folha de pagamento, com domínio das suas rotinas; Lançar as 
informações dos pagamentos em sistema, a fim de disponibilizar informações sobre o andamento; Executar e controlar a comunicação 
de despacho e respostas de ofícios feitos pela Gerência; Realizar e acompanhar os registros contábeis e a execução das atividades; 
Efetuar conciliação da movimentação bancária do Conselho, acompanhando a emissão de cheques, ordens de pagamentos, débitos, 
créditos e saldos; Atender auditoria interna e externa, disponibilizando relatórios solicitados, informações sobre os processos adotados 
e registrando não conformidades quando houver e repassando ao gestor direto para análise e decisão da tomada de ação; Representar 
o CRT-SP em repartições públicas municipais, estaduais e federais quando necessário, a fim de garantir a visão interna sobre o tema; 
Planejar e supervisionar a elaboração da proposta orçamentária do CRT-SP, verificando estratégia definida pelo gestor direto, 
analisando alternativas e acompanhando a execução dentro do período vigente para o atendimento das metas definidas; Compor as 
comissões instituídas pelo CRT-SP quando designado, a fim de garantir a comunicação da visão da área; Planejar e promover estudos 
sobre a execução, as políticas e os procedimentos das atividades contábeis pertinentes às diversas áreas do Conselho; Alimentar o 
Portal da Transparência conforme Lei nº 12.527/2011 e Decreto nº 7.724/2012; Participar de outras atividades eventuais e correlatas 
do mesmo nível de complexidade da área a critério do gestor direto, seguindo instruções e orientações, a fim de contribuir para o 
cumprimento das demandas e obrigações da área; Desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas. 
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ANEXO II  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
1 CONHECIMENTOS BÁSICOS  
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros 
textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego de elementos de referenciação, 
substituição e repetição, de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego de tempos e modos verbais. 5 
Domínio da estrutura morfossintática do período. 5.1 Emprego das classes de palavras. 5.2 Relações de coordenação entre orações e 
entre termos da oração. 5.3 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.4 Emprego dos sinais de pontuação. 
5.5 Concordância verbal e nominal. 5.6 Regência verbal e nominal. 5.7 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.8 Colocação dos 
pronomes átonos. 6 Reescrita de frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de trechos 
de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de 
formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1 Aspectos gerais da redação 
oficial. 7.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 7.3 Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.4 Adequação do formato do texto 
ao gênero.  
 
1.2 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de 
informática: tipos de computadores, conceitos de hardware e de software, instalação de periféricos. 2 Edição de textos, planilhas e 
apresentações (ambiente Microsoft Office, versões 2010, 2013 e 365). 3 Noções de sistema operacional (ambiente Windows, versões 7, 
8 e 10). 4 Redes de computadores: conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 5 Programas de 
navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome. 6 Programa de correio eletrônico: MS Outlook. 7 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 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, 
antispyware etc.). 12 Procedimentos de backup. 
 
1.3 RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA: 1 Operações, propriedades e aplicações (soma, subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação). 2 Princípios de contagem e probabilidade. 3 Arranjos e permutações. 4 Combinações. 5 Conjuntos numéricos 
(números naturais, inteiros, racionais e reais) e operações com conjuntos. 6 Razões e proporções (grandezas diretamente 
proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, porcentagem, regras de três simples e compostas). 7 Equações e inequações. 8 
Sistemas de medidas. 9 Volumes. 10 Compreensão de estruturas lógicas. 11 Lógica de argumentação (analogias, inferências, deduções e 
conclusões). 12 Diagramas lógicos. 
 
2 CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES  
2.1 LEGISLAÇÃO E ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: 1 Ética e função pública. 2 Ética no setor público. 3 Lei nº 8.429/1992 e suas 
alterações. 4 Lei nº 9.784/1999 e suas alterações (Processo administrativo). 5 Acesso à Informação: Lei nº 12.527/2011; Decreto nº 
7.724/2012. 6 Decreto nº 9.830/2019. 
 
2.2 NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição. 1.1 Conceito, classificações, princípios fundamentais. 2 Direitos e garantias 
fundamentais. 2.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos. 3 
Administração Pública. 3.1 Disposições gerais, servidores públicos. 
 
3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
3.1 TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 200): Noções Direito Administrativo: 1 Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, 
elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios. 2 Organização administrativa da União: administração direta e indireta. 3 
Agentes públicos: espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função pública. 4 Poderes 
administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 5 Serviços públicos: 
conceito, classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação (concessão, permissão, autorização). 6 
Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do 
Estado. 7 Lei nº 8666/1993. 7.1 Licitações: conceito, objeto, finalidades e princípios, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação, 
modalidades, procedimentos e fases, revogação, invalidação, desistência e controle. Noções de Administração Pública: 1 
Características básicas das organizações formais modernas: tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de 
departamentalização. 2 Processo organizacional: planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação. 3 Gestão de processos. 4 
Gestão da qualidade. 5 Gestão de projetos. Legislação do Sistema CFT/CRTs: Lei nº 5.524/1968 (dispõe sobre o exercício da profissão 
de Técnico Industrial); Decreto nº 90.922/1985 (regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico 
Industrial); Decreto nº 4.560/2002 (altera o Decreto nº 90.922/1985, que regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o 
exercício da profissão de Técnico Industrial); Lei nº 13.639/2018 (cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais). 
 
3.2 FISCAL (CÓDIGO 300): Noções Direito Administrativo: 1 Estado, Governo e Administração Pública: conceitos, elementos, poderes e 
organização; natureza, fins e princípios. 2 Organização administrativa da União: administração direta e indireta. 3 Agentes públicos: 
espécies e classificação; poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função pública. 4 Poderes administrativos: poder 
hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. 5 Serviços públicos: conceito, 
classificação, regulamentação e controle; forma, meios e requisitos; delegação (concessão, permissão, autorização). 6 Controle e 
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responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. 7 
Lei nº 8666/1993. 7.1 Licitações: conceito, objeto, finalidades e princípios, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade, vedação, 
modalidades, procedimentos e fases, revogação, invalidação, desistência e controle. Legislação do Sistema CFT/CRTs: Lei nº 
5.524/1968 (dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 90.922/1985 (regulamenta a Lei nº 5.524/1968, 
que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 4.560/2002 (altera o Decreto nº 90.922/1985, que 
regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Lei nº 13.639/2018 (cria o Conselho 
Federal e Regionais dos Técnicos Industriais). 
 
3.3 ADVOGADO (CÓDIGO 400): ADVOGADO (CÓDIGO 400): Direito Administrativo: 1 Introdução ao Direito Administrativo. 1.1 
Origem, natureza jurídica e objeto do Direito Administrativo. 1.2 Os diferentes critérios adotados para a conceituação do Direito 
Administrativo. 1.3 Fontes do Direito Administrativo. 2 Regime jurídico‐administrativo. 2.1 Conceito. 2.2 Conteúdo: supremacia do 
interesse público sobre o privado e indisponibilidade, pela Administração, dos interesses púbicos. 2.3 Princípios expressos e implícitos 
da Administração Pública. 3 Organização administrativa. 3.1 Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. 3.2 
Administração direta. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Órgão público: conceito; teorias sobre as relações do Estado com os agentes públicos; 
características e classificação. 3.3 Administração indireta. 3.3.1 Conceito. 3.3.2 Autarquias. 3.3.3 Agências reguladoras. 3.3.4 Agências 
executivas. 3.3.5 Fundações públicas. 3.3.6 Empresas públicas. 3.3.7 Sociedades de economia mista. 3.3.8 Consórcios públicos. 3.4 
Entidades paraestatais e terceiro setor. 3.4.1 Serviços sociais autônomos. 3.4.2 Entidades de apoio. 3.4.3 Organizações sociais. 3.4.4 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 4 Atos administrativos. 4.1 Conceito. 4.2 Fatos da administração, atos da 
administração e atos administrativos. 4.3 Requisitos ou elementos. 4.4 Atributos. 4.5 Classificação. 4.6 Atos administrativos em espécie. 
4.7 Extinção dos atos administrativos: revogação, anulação e cassação. 4.8 Convalidação. 4.9 31 Vinculação e discricionariedade. 4.10 
Atos administrativos nulos, anuláveis e inexistentes. 4.11 Decadência administrativa. 5 Processo administrativo. 5.1 Lei nº 9.784/1999. 
5.2 Disposições doutrinárias aplicáveis. 6 Poderes e deveres da Administração Pública. 6.1 Poder regulamentar. 6.2 Poder hierárquico. 
6.3 Poder disciplinar. 6.4 Poder de polícia. 6.5 Dever de agir. 6.6 Dever de eficiência. 6.7 Dever de probidade. 6.8 Dever de prestação de 
contas. 6.9 Abuso do poder. 7 Controle da Administração Pública. 7.1 Conceito. 7.2 Classificação das formas de controle. 7.2.1 
Conforme a origem. 7.2.2 Conforme o momento a ser exercido. 7.2.3 Conforme a amplitude. 7.3 Controle exercido pela Administração 
Pública. 7.4 Controle legislativo. 7.5 Controle judicial. 8 Improbidade administrativa. 8.1 Lei nº 8.429/1992 e suas alterações. 8.2 
Disposições doutrinárias aplicáveis. 9 Agentes públicos. 10 Licitações. 10.1 Legislação pertinente. 10.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas 
alterações. 10.1.2 Lei nº 10.520/2002 e demais disposições normativas relativas ao pregão. 10.1.3 Decreto nº 7.892/2013 (Sistema de 
Registro de Preços). 10.1.4 Lei nº 12.462/2011 e suas alterações (Regime Diferenciado de Contratações Públicas). 10.1.5 Fundamentos 
constitucionais. 10.2 Disposições doutrinárias. 10.2.1 Conceito. 10.2.3 Objeto e finalidade. 10.2.4 Destinatários. 10.2.5 Princípios. 10.2.6 
Contratação direta: dispensa e inexigibilidade. 10.2.7 Modalidades. 10.2.8 Tipos. 10.2.9 Procedimento. 10.2.10 Anulação e revogação. 
10.2.11 Sanções administrativas. 11 Contratos administrativos. 11.1 Legislação pertinente. 11.1.1 Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 
11.1.2 Lei nº 11.107/2005 e Decreto nº 6.017/2007 (Consórcios Públicos). 11.2 Disposições doutrinárias. 11.2.1 Conceito. 11.2.2 
Características. 11.2.3 Vigência. 11.2.4 Alterações contratuais. 11.2.5 Execução, inexecução e rescisão. 11.2.6 Convênios e instrumentos 
congêneres. 11.2.7 Consórcios Públicos. 12 Desapropriação: conceito, características, fundamentos, requisitos constitucionais, objeto, 
beneficiários, indenização e seu pagamento, desapropriação indireta e por zona. 13 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 
Direito Constitucional: 1 Constituição. 1.1 Conceito, objeto, elementos e classificações. 1.2 Supremacia da Constituição. 1.3 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.4 Interpretação das normas constitucionais. 1.4.1 Métodos, princípios e limites. 2 
Princípios fundamentais. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos. 3.2 Habeas corpus, 
mandado de segurança, mandado de injunção e habeas data. 3.3 Direitos sociais. 3.4 Nacionalidade. 3.5 Direitos políticos. 3.6 Partidos 
políticos. 4 Organização do Estado. 4.1 Organização político‐administrativa. 4.2 Estado federal brasileiro. 4.3 A União. 4.4 Estados 
federados. 4.5 Municípios. 4.6 O Distrito Federal. 4.7 Territórios. 5 Administração Pública. 5.1 Disposições gerais. 5.2 Servidores 
públicos. 6 Organização dos poderes no Estado. 6.1 Mecanismos de freios e contrapesos. 6.2 Poder Legislativo. 6.2.1 Estrutura, 
funcionamento e atribuições. 6.2.2 Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 6.2.3 Tribunal de Contas da União (TCU). 6.4 Poder 
Judiciário. 6.4.1 Disposições gerais. 6.4.2 Órgãos do Poder Judiciário. 6.4.2.1 Organização e competências. 6.4.3 Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). 7 Funções essenciais à Justiça. 7.1 Ministério Público. 7.2 Advocacia Pública. 7.3 Defensoria Pública. 8 Defesa do Estado e 
das instituições democráticas. 9. Sistema Tributário Nacional. 10 Finanças públicas. 10.1 Normas gerais. 10.2 Orçamentos. 11 Ordem 
econômica e financeira. 11.1 Princípios gerais da atividade econômica. 11.2 Sistema Financeiro Nacional. 12 Poder constituinte. 12.1 
Características. 12.2 Poder constituinte originário. 12.3 Poder constituinte derivado. 13 Controle da constitucionalidade. 14 
Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. Direito Civil: 1 Lei: vigência, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e 
interpretação. 2 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3 Pessoas naturais e jurídicas: personalidade, capacidade, direitos de 
personalidade. 4 Domicílio. 5 Bens: conceito e espécies. 6 Fatos e atos jurídicos: negócios jurídicos, requisitos, defeitos dos negócios 
jurídicos, modalidades dos negócios jurídicos, forma e prova dos atos jurídicos, nulidade e anulabilidade dos negócios jurídicos, atos 
ilícitos, abuso de direito, prescrição e decadência, caso fortuito e força maior. 7 Direitos reais. 7.1 Espécies. 8 Direito de família: direito 
pessoal, casamento, relações de parentesco, direito patrimonial, regime de bens entre os cônjuges, usufruto e administração dos bens 
de filhos menores, alimentos, bem de família, união estável, tutela e curatela. 9 Direito das sucessões: sucessão em geral, sucessão 
legítima, sucessão testamentária, inventário e partilha. 10 Direito das obrigações: modalidades, transmissão, adimplemento e extinção, 
inadimplemento. 11 Contratos: formação, teoria da imprevisão, evicção, vícios redibitórios, extinção e espécies. 12 Responsabilidade 
civil, inclusive por danos causados ao ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. 13 
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). 14 Registros públicos. 15 Contratos Bancários: depósito bancário, 
mútuo bancário, desconto bancário, abertura de crédito. 25 Contrato de Seguro. 26 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. 
Direito Processual Civil: 1 Lei nº 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil. 2 Normas processuais civis. 3 Jurisdição. 4 Ação. 4.1 
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Conceito, natureza, elementos e características. 4.2 Condições da ação. 4.3 Classificação. 5 Pressupostos processuais. 6 Preclusão. 7 
Sujeitos do processo. 7.1 Capacidade processual e postulatória. 7.2 Deveres das partes e procuradores. 7.3 Despesas, dos honorários 
advocatícios e das multas. 7.4 Procuradores. 7.5 Sucessão das partes e dos procuradores. 8 Litisconsórcio. 9 Intervenção de terceiros. 
10 Poderes, deveres e responsabilidade do juiz. 11 Ministério Público. 12 Advocacia Pública. 13 Defensoria Pública. 14 Atos processuais. 
14.1 Forma dos atos. 14.2 Tempo e lugar. 14.3 Prazos. 14.4 Comunicação dos atos processuais. 14.5 Nulidades. 14.6 Distribuição e 
registro. 14.7 Valor da causa. 15 Tutela provisória. 16 Formação, suspensão e extinção do processo. 17 Processo de conhecimento e do 
cumprimento de sentença. 17.1 Procedimento comum. 17.2 Disposições Gerais. 17.3 Petição inicial. 17.4 Improcedência liminar do 
pedido. 17.5 Contestação, reconvenção e revelia. 17.6 Julgamento conforme o estado do processo. 17.7 Provas. 17.8 Sentença e coisa 
julgada. 18 Processos de execução. 19 Processos nos tribunais e meios de impugnação das decisões judiciais. 19.1 Disposições gerais. 
19.2 Ordem dos processos. 19.3 Incidente de Assunção de Competência. 19.4 Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade. 19.5 
Conflito de competência. 19.6 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. 19.7 Reclamação. 20 Recursos. 21 Recursos para os 
tribunais superiores. 21.1 Recurso ordinário. 21.2 Recursos extraordinário e especial. 21.3 Julgamento dos recursos extraordinário e 
especial repetitivos. 21.4 Agravo em recursos extraordinário e especial. 21.5 Embargos de divergência. 22 Mandado de segurança. 23 
Ação civil pública. 24 Jurisprudência aplicada dos tribunais superiores. Direito Tributário: 1 Definição e conteúdo do direito tributário, 
noção de tributo e suas espécies. 2 O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro, princípios constitucionais tributários, competências 
tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar. 3 Vigência e aplicação da legislação 
tributária no tempo e no espaço. Interpretação e integração da legislação tributária. O fato gerador da obrigação tributária. 4 Obrigação 
tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível. 5 Capacidade tributária. 6 Sujeito ativo da obrigação tributária, 
parafiscalidade. 7 Sujeito passivo da obrigação tributária, direto e indireto. 8 Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por 
infrações. 9. Imunidade e isenção tributária, anistia. 10 Crédito tributário; 10.1 constituição do crédito tributário; 10.2 lançamento: 
definição, modalidade e efeitos do lançamento; 10.3 suspensão do crédito tributário; 10.4 extinção do crédito tributário; 10.5 exclusão 
do crédito tributário. 10.6 Garantias e privilégios do crédito tributário; 11 Preferências e cobrança em falência; 12. Responsabilidade 
dos sócios em sociedade por quotas de responsabilidade limitada; 13 Dívida ativa (Lei nº 6.830/80) e Execução Fiscal; 14 Infrações e 
sanções tributárias. 15. Mandado de segurança tributário; 16 Ação anulatória de débito fiscal; 17 Ação de repetição de indébito 
tributário. Direito do Trabalho: 1 Consolidação das Leis do Trabalho. 2 Súmulas do TST. 3 Conceitos fundamentais. 4 Princípios. 5 
Acordo e Convenção Coletivos de Trabalho. Direito Processual do Trabalho: 1 Procedimentos nos dissídios individuais. 1.1 Reclamação. 
1.2 Jus postulandi. 1.3 Revelia. 1.4 Exceções. 1.5 Contestação. 1.6 Reconvenção. 1.7 Partes e procuradores. 1.8 Audiência. 1.9 
Conciliação. 1.10 Instrução e julgamento. 1.11 Justiça gratuita. 2 Provas no processo do trabalho. 2.1 Interrogatórios. 2.2 Confissão e 
consequências. 2.3 Documentos. 2.4 Oportunidade de juntada. 2.5 Prova técnica. 2.6 Sistemática da realização das perícias. 2.7 
Testemunhas. 3 Recursos no processo do trabalho. 3.1 Disposições gerais. 3.1.1 Efeitos suspensivo e devolutivo. 3.1.2 Recursos no 
processo de cognição. 3.1.3 Recursos no processo de execução. 4 Processos de execução. 4.1 Liquidação. 4.2 Modalidades da execução. 
4.3 Embargos do executado ‐ impugnação do exequente. 5 Jurisprudência do tribunal superior do trabalho. 5.1 Súmulas e orientações 
jurisprudenciais. 6 Prescrição e decadência no processo do trabalho. 7 Competência da justiça do trabalho. 8. Rito sumaríssimo no 
dissídio individual. 9 Comissão prévia de conciliação nos dissídios individuais. 10 Ação rescisória no processo do trabalho. 11 Mandado 
de segurança. 11.1 Cabimento no processo do trabalho. 12 Dissídios coletivos. Legislação do Sistema CFT/CRTs: Lei nº 5.524/1968 
(dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 90.922/1985 (regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 4.560/2002 (altera o Decreto nº 90.922/1985, que regulamenta a Lei nº 
5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Lei nº 13.639/2018 (cria o Conselho Federal e Regionais 
dos Técnicos Industriais). 
 
3.4 ANALISTA ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 401): Administração Geral: 1 Evolução da administração. 1.1 principais abordagens da 
administração (clássica até contingencial). 1.2 Evolução da administração pública no Brasil (após 1930); reformas administrativas; a 
nova gestão pública. 1.3 Governança, governabilidade e accountability na Administração Pública. 1.4 Transparência na Administração 
Pública. 1.5 Processos participativos de gestão pública. 1.6 Qualidade na Administração Pública. 1.7 Gestão por resultado na produção 
de serviços públicos. 1.8 Plano de Reforma do Aparelho do Estado. 2 Processo administrativo. 2.1 Funções de administração: 
planejamento, organização, direção e controle. 2.2 Processo de planejamento. 2.2.1 Planejamento estratégico: visão, missão e análise 
SWOT, matriz GUT e ferramenta 5W2H. 2.2.2 Análise competitiva e estratégias genéricas. 2.2.3 Redes e alianças. 2.2.4 Planejamento 
tático. 2.2.5 Planejamento operacional. 2.2.6 Administração por objetivos. 2.2.7 Balanced scorecard. 2.2.8 Processo decisório. 2.3 
Organização. 2.3.1 Estrutura organizacional. 2.3.2 Tipos de departamentalização: características, vantagens e desvantagens de cada 
tipo. 2.3.3 Organização informal. 2.3.4 Cultura organizacional. 2.4 Direção. 2.4.1 Motivação e liderança. 2.4.2 Comunicação. 2.4.3 
Descentralização e delegação. 2.5 Controle. 2.5.1 Características. 2.5.2 Tipos, vantagens e desvantagens. 2.5.3 Sistema de medição de 
desempenho organizacional. 3 Gestão de pessoas. 3.1 Equilíbrio organizacional. 3.2 Objetivos, desafios e características da gestão de 
pessoas. 3.3 Recrutamento e seleção de pessoas. 3.3.1 Objetivos e características. 3.3.2 Principais tipos, características, vantagens e 
desvantagens. 3.3.3 Principais técnicas de seleção de pessoas: características, vantagens e desvantagens. 3.4 Análise e descrição de 
cargos. 3.5 Capacitação de pessoas. 3.6 Gestão de desempenho. 3.7 Gestão por competências. 4 Gestão da qualidade e modelo de 
excelência gerencial. 4.1 Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade. 4.2 Ferramentas de gestão da qualidade. 5 
Gestão de projetos. 5.1 Elaboração, análise e avaliação de projetos. 5.2 Principais características dos modelos de gestão de projetos. 5.3 
Projetos e suas etapas. 6 Gestão de processos. 6.1 Conceitos da abordagem por processos. 6.2 Técnicas de mapeamento, análise e 
melhoria de processos. 6.3 Noções de estatística aplicada ao controle e à melhoria de processos. 6.4 BPM. 7 Orçamento público. 7.1 
Princípios orçamentários. 7.2 Diretrizes orçamentárias. 7.3 Processo orçamentário. 7.4 Métodos, técnicas e instrumentos do orçamento 
público; normas legais aplicáveis. 7.5 SIDOR e SIAFI. 7.6 Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. 7.7 Despesa pública: 
categorias, estágios. 7.8 Suprimento de fundos. 7.9 Restos a pagar. 7.10 Despesas de exercícios anteriores. 7.11 A conta única do 
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Tesouro. 8 Licitação pública. 8.1 Modalidades, dispensa e inexigibilidade. 8.2 Pregão. 8.3 Contratos e compras. 8.4 Convênios e termos 
similares. 8.5 Lei nº 8.666/1993. 8.6 Lei nº 10.520/2002. Legislação do Sistema CFT/CRTs: Lei nº 5.524/1968 (dispõe sobre o exercício 
da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 90.922/1985 (regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da 
profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 4.560/2002 (altera o Decreto nº 90.922/1985, que regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que 
dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Lei nº 13.639/2018 (cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos 
Industriais). 
 
3.5 CONTADOR (CÓDIGO 402): Contabilidade Geral: 1 Resolução CFC nº 1.374/2011 - NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – Estrutura 
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. 2 Patrimônio: Componentes Patrimoniais – Ativo, Passivo e 
Patrimônio Líquido. 3 Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 4 Contas patrimoniais e de resultado. 5 Teorias, funções e 
estrutura das contas. 6 Apuração de resultados; Sistemas de contas e plano de contas; Demonstrações contábeis; Análise das 
demonstrações contábeis; Lei nº 6.404/1976 e suas alterações. Contabilidade Pública: 1 Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação. 
2 Variações Patrimoniais: Variações Ativas e Passivas, Orçamentárias e Extraorçamentárias. 3 Plano de Contas Único do Governo 
Federal: conceito; Estrutura Básica: ativo, passivo, despesa, receita, resultado diminutivo, resultado aumentativo, estrutura das contas, 
características das contas. 4 Contabilização dos Principais Fatos Contábeis: previsão da receita, fixação da despesa, descentralização de 
créditos, liberação financeira, realização da receita e despesa. 5 Balancete: características, conteúdo e forma. 6 Demonstrações 
Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais; Noções de 
SIAFI – Sistema de Administração Financeira da Administração Pública Federal. 7 Lei nº 4.320/1964 e suas alterações. Legislação do 
Sistema CFT/CRTs: Lei nº 5.524/1968 (dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 90.922/1985 
(regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Decreto nº 4.560/2002 (altera o 
Decreto nº 90.922/1985, que regulamenta a Lei nº 5.524/1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial); Lei nº 
13.639/2018 (cria o Conselho Federal e Regionais dos Técnicos Industriais). 
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ANEXO III 
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

(Candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.135/2007 e pela Lei nº 13.656/2018) 

 
Eu, ___________________________________________________________________________________________________________, 

CPF nº__________________________, RG nº________________________, UF do RG______, Data de nascimento____/____/________, 

venho requerer a isenção da taxa de inscrição do Processo Seletivo 2020 do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de 

São Paulo - CRT-SP de acordo com o item 5 do Edital nº 1 (abertura). 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Declaro que estou amparado pela seguinte legislação: 
 

PARA INSCRITOS NO CADÚNICO 
(....) Decreto Federal nº 6.135/2007 - Isenção de taxa de inscrição para membro de família de baixa renda inscrito no Cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). 
Declaro, para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição, ser membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135/2007 e que, 
em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição em Concurso Público/Processo Seletivo. Declaro estar ciente de que, de 
acordo com o inciso I do artigo 4 do referido Decreto, família é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por 
outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo 
domicílio, definido como o local que serve de moradia à família. Declaro, ainda, saber que, de acordo com o inciso II do artigo 4 do Decreto nº 
6.135/2007, família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou 
a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos. Declaro, também, ter conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos 
rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos programas descritos no inciso IV 
do artigo 4 do Decreto nº 6.135/2007. Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a renda familiar mensal e o total de 
indivíduos na família. Declaro, por fim, que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa de inscrição em Concurso 
Público/Processo Seletivo e estou ciente das penalidades por emitir declaração falsa previstas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 
83.936/1979.  

 
Nome da mãe (sem abreviatura): ___________________________________________________________________________________.  
 
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico: ___________________________________________________________. 
 
Documentos apresentados juntamente com este requerimento: 
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.  
(....) Certidão, ou declaração equivalente, expedida no presente ano pelo órgão competente, que comprove a inscrição no CadÚnico. 
 

PARA DOADORES DE MEDULA ÓSSEA 
(....) Lei nº 13.656/2018 - Isenção de taxa de inscrição para doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da 
Saúde. 
Declaro, para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição, que possuo atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo 
Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM), que comprova a doação de medula óssea. 

  
Documentos apresentados juntamente com este requerimento: 
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.  
(....) Atestado ou laudo emitido por médico de entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, inscrito no Conselho Regional de 
Medicina (CRM), que comprova a doação de medula óssea, com a data da doação.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Estou ciente que, independentemente do local de minha residência, irei realizar a prova em na cidade definida no ato de inscrição. Os 
custos de locomoção e estadia, se for o caso, serão de minha responsabilidade. 
 
É de minha responsabilidade exclusiva o correto preenchimento dessa declaração e o envio da documentação comprobatória na forma 
e prazo estabelecido no Edital nº 1 (abertura). 

 
Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais. 

 
(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 2020. 

 
_______________________________________ 

Assinatura do candidato(a) 
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ANEXO IV  
CRONOGRAMA ESTIMADO DE FASES 

 

 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Publicação do Edital nº 1 (abertura) 23/03/2020 

Período de inscrições  23/03 a 08/06/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 09/06/2020 

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

10/07/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com 
deficiência e das solicitações de atendimento especial 

13 e 14/07/2020 

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

15/07/2020 

Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

21/07/2020 

Realização da prova objetiva (turno da tarde) 26/07/2020 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 27/07/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 28 e 29/07/2020 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 18/08/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  19 e 20/08/2020 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  31/08/2020 

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

 
* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br 
** Datas a serem oportunamente divulgadas em Edital específico. 
 


