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EDITAL nº 04/2009 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2009 – CRQ-XIV, DE 04 DE MARÇO DE 2009 
RETIFICAÇÃO 

               
 
 
 

Avelino Pereira Cuvello, presidente do Conselho Regional de Química – XIV Região, no uso de 
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2009, de 04 de março de 
2009, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitem do edital 
supracitado. 

 
 

1. Alterar o item 2.3, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CRQ-XIV, que passa a ter a 
seguinte redação: 

 
2.3. Da Inscrição via Internet 
2.3.1. Período: das 10h de 09/03/2009 às 12h de 15/05/2009, considerando-se o horário de Brasília. 
2.3.2. Site: www.quadrix.org.br 

 
2. Alterar o item 2.3.5, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CRQ-XIV, que passa a ter 

a seguinte redação: 
 

2.3.5. 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 15 de maio de 2009, com o boleto bancário impresso 
(não será aceito pagamento por meio de depósito em conta ou agendamento).  

 
3. Alterar o item 2.3.6, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CRQ-XIV, que passa a ter 

a seguinte redação: 
 

2.3.6. O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com 
data posterior ao dia 15 de maio de 2009. 

 
4. Alterar o item 3.5, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CRQ-XIV, que passa a ter a 

seguinte redação: 
 

3.5. As pessoas portadoras de deficiência, após efetivada a inscrição, via internet, deverão postar até 15 de 
maio de 2009, via SEDEX, ao endereço do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E 
RESPONSABILIDADE SOCIAL: CLN 113, Bloco C, Salas 109 e 110, Asa Norte,  CEP: 70.763-530 – 
Brasília-DF, os seguintes documentos: 

 
5. Alterar o item 4.13, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CRQ-XIV, que passa a ter 

a seguinte redação: 
 

4.13. O comprovante de inscrição estará disponível no site: www.quadrix.org.br, a partir de 21 de maio de 
2009, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
 

6. Alterar o item 6.1, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CRQ-XIV, que passa a ter a 
seguinte redação: 

 
6.1. As provas objetivas ocorrerão nas cidades de Manaus-AM, Boa Vista-RR, Cacoal-RO, Porto Velho-RO 
e Rio Branco-AC, com data prevista para o dia 31/05/2009, em locais que serão divulgados oportunamente 
na internet nos sites: www.crq14.org.br e www.quadrix.org.br. 
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7. Acrescentar, ao Anexo II – Conteúdo Programático – Nível Médio, o contéudo abaixo, referente ao 
cargo de Motorista: 

 
 

MOTORISTA: Legislação de Trânsito: Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97, abrangendo os seguintes tópicos: 
administração de trânsito, regras gerais para circulação de veículos, sinais de trânsito, registro e licenciamento de 
veículos, condutores de veículos, deveres e proibições, as infrações à legislação de trânsito, penalidades e recursos. 
Mecânica de veículos: conhecimentos elementares de mecânica de automóveis, troca e rodízio de rodas, regulagem de 
motor, regulagem e revisão de freios, troca de bomba d’água, troca e regulagem de tensão nas correias, troca e 
regulagem da fricção e troca de óleo. Serviços de eletricidade: troca de fusíveis, lâmpadas, acessórios simples e demais 
componentes que usam eletricidade para seu funcionamento. Lei nº 2.800 de 18/6/1956. Decreto nº. 85.877 de 
7/4/1981. Decreto-lei nº 5.452 de 1/5/1943 (CLT) – Seção dos Químicos: artigos 325 a 351; e todas as alterações e 
atualizações das legislações promovidas até a data de publicação do presente edital. Sites para consulta: 
www.planalto.gov.br, www.cfq.org.br e www.crq14.org.br. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Manaus-AM, 24 de abril de 2009. 

 
Avelino Pereira Cuvello  

Presidente do Conselho Regional de Química – 14ª Região  

Realização:


