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EDITAL nº 02/2008 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2008 – CRP-17/RN, DE 26 DE JULHO DE 2008 
RETIFICAÇÃO 

                  
                 
 

Nilza Maria Molina Mendes, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região – CRP-17/RN, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2008, de 26 de julho de 2008, conforme 
a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitem do edital supracitado. 

 
 

1. Alterar o item 2.4.1 do Edital nº 01/2008 do Concurso Público 01/2008 – CRP-17/RN, que passa a ter a seguinte 
redação:  
 

2.4. Da Inscrição via Internet 
2.4.1. Período: das 10h de 30/07/2008 às 12h de 08/10/2008, considerando-se o horário de Brasília. 
2.4.2. Site: www.quadrix.org.br 

 
2. Alterar o item 2.4.5 do Edital nº 01/2008 do Concurso Público 01/2008 – CRP-17/RN, que passa a ter a seguinte 

redação:  
 

2.4.5. O pagamento da taxa de inscrição feita pela internet deverá ser efetuado em qualquer banco da rede bancária, no 
horário de expediente bancário, até o dia 08 de outubro de 2008, com o boleto bancário impresso (não será aceito 
pagamento por meio de depósito em conta ou agendamento).  
 

 
3. Alterar o item 2.4.6 do Edital nº 01/2008 do Concurso Público 01/2008 – CRP-17/RN, que passa a ter a seguinte 

redação:  
 

 
2.4.6. O INSTITUTO QUADRIX, sob nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior 
ao dia 08 de outubro de 2008. 

 
 
 

4. Alterar o item 3.11 do Edital nº 01/2008 do Concurso Público 01/2008 – CRP-17/RN, que passa a ter a seguinte 
redação:  

 
3.11. O comprovante de inscrição estará disponível no site: www.quadrix.org.br, a partir de 13 de outubro de 2008, 
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
 

5. Alterar o item 5.1 do Edital nº 01/2008 do Concurso Público 01/2008 – CRP-17/RN, que passa a ter a seguinte 
redação:  

 
 

5.1. As provas objetivas ocorrerão na cidade de Natal/RN, com previsão para o dia 19/10/2008, em locais que serão 
divulgados oportunamente no mural do CRP-17/RN e na internet, no site: www.quadrix.org.br. 

 
 

6. Alterar o item 7.1 do Edital nº 01/2008 do Concurso Público 01/2008 – CRP-17/RN, que passa a ter a seguinte 
redação:  

 
7.1. As provas de títulos ocorrerão na cidade de NATAL-RN, com previsão para o dia 09/11/2008, em locais que serão 
divulgados oportunamente no mural do CRP-17/RN e na internet, no site: www.quadrix.org.br 

 
 

Natal-RN, 08 de setembro de 2008. 
 

Nilza Maria Molina Mendes 
Presidente do Conselho Regional de Psicologia da  

17ª  Região – CRP-17/RN 
 


