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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE - CRM-AC 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL Nº 2, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO ACRE - CRM-AC, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao 
Edital nº 1, publicado em 30 de janeiro de 2018, que regulamenta a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro 
de reserva do quadro de pessoal do CRM-AC, conforme a seguir: 
 
a) retificação do subitem 12.1; 
b) retificação do subitem 2.1 do Anexo I (Requisitos e Atribuições dos Cargos);  
c) retificação do Anexo IV (Cronograma estimado de fases); e 
d) informações complementares. 
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados. 
 
1 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 12.1 
O subitem passa a ter a seguinte redação: 
12.1 As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 07 de abril de 2019, no turno da tarde e terão duração de 4 (quatro) horas. 
 
2 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 2.1 DO ANEXO I (REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS) 
O subitem passa a ter a seguinte redação: 
2 ANALISTA ADMINISTRATIVO (CÓDIGO 400) 
2.1 Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de bacharel em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC). Registro no Conselho regional de Administração (CRA). 
 
3 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO IV (CRONOGRAMA ESTIMADO DE FASES) 
Alterar as seguintes datas do cronograma do concurso: 
Realização das provas objetiva e discursiva (previsão: turno da tarde): 07/04/2019 
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva: 08/04/2019 
Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva: 09 e 10/04/2019 
Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva: 29/04/2019 
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva: 30/04 e 02/05/2019 
Publicação do resultado definitivo da prova objetiva e resultado preliminar da prova discursiva: 20/05/2019 
Prazo para interposição de recurso contra o do resultado preliminar da prova discursiva: 21 e 22/05/2019 
Publicação do resultado definitivo da prova discursiva: 04/06/2019 
 
4 DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
4.1 Considerando o teor deste edital, com a alteração da data de aplicação de provas e a alteração do requisito do cargo de ANALISTA 
ADMINISTRATIVO, os candidatos que já efetuaram pagamento de taxa de inscrição e optarem por não continuar participando do concurso público 
poderão requerer o cancelamento da inscrição e a restituição do valor pago referente à taxa de inscrição. Para solicitar a devolução de taxa de 
inscrição o candidato deverá enviar mensagem para o endereço eletrônico contato@quadrix.org.br até o dia 27 de fevereiro de 2019, e informar 
dados pessoas (nome e CPF) e dados bancários (banco, agência e conta). 
4.2 As informações prestadas pelo candidato serão de sua inteira responsabilidade, ainda que feitas com o auxílio de terceiros. 
4.3 A devolução de taxa de inscrição será realizada, de acordo com os dados informados pelo candidato, no dia 08 de março de 2019. 
4.4 Os candidatos que não fizerem a solicitação de cancelamento da inscrição e restituição do valor pago até o dia 27 de fevereiro de 2019 
continuarão participando do concurso público. 
4.5 A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste comunicado será preliminarmente indeferida. 
4.6 Para esclarecimentos adicionais, o candidato poderá enviar mensagem para o endereço de e-mail contato@quadrix.org.br. 
 

LEUDA MARIA DA SILVA DÁVALOS  
Presidente 
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