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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2011– ALTERAÇÃO 002/2011   
 

O Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, autarquia especial, criada pelo Decreto-Lei n.º 9.295, de 
27 de maio de 1946, dotada de personalidade jurídica de direito público, por seu Presidente, contador 
PAULO CÉSAR CAETANO DE SOUZA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve proceder às 
devidas alterações no edital do Concurso Público – Edital 001/2011, conforme se apresentam. 

 

Art. 1º ALTERAR o cronograma de datas, PRORROGANDO O PRAZO FINAL DE INSCRIÇÕES, para todos os itens do edital nos quais 
se enquadrem, passando a constar o seguinte teor: 
 

Item Atividade Data - Período 

01. Site do Concurso www.crcpr.ieses.org 

02. Início do Período de Inscrições segunda-feira, 24 de outubro de 2011 

03. Término do Período de Inscrições sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 

04. Início do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  segunda-feira, 24 de outubro de 2011 

05. Término do Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição  domingo, 6 de novembro de 2011 

06. Divulgação da decisão dos pedidos de isenção domingo, 13 de novembro de 2011 

07. Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção quarta-feira, 16 de novembro de 2011 

08. Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de pedido de isenção quinta-feira, 17 de novembro de 2011 

09. Divulgação da decisão sobre pedidos de revisão dos indeferimentos de pedido de isenção. sexta-feira, 18 de novembro de 2011 

10. Prazo limite de Pagamento da Taxa de Inscrição sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 

11. Data limite para solicitação de condições especiais de prova sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 

12. Data limite de entrega dos pedidos para concorrer a vagas reservadas a PPD sexta-feira, 16 de dezembro de 2011 

13. Divulgação da relação de inscrições deferidas  quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 

14. Divulgação da decisão sobre pedidos de condições especiais de prova quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 

15. Divulgação da decisão sobre pedidos para concorrer a vagas reservadas a PPD quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 

16. Divulgação do ato de indeferimento de inscrições  quarta-feira, 11 de janeiro de 2012 

17. Início do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova  quinta-feira, 12 de janeiro de 2012 

18. Término do Pedido de revisão quanto ao indeferimento de inscrições, de condições especiais de prova  sexta-feira, 13 de janeiro de 2012 

19. Divulgação da decisão dos pedidos de revisão  quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 

20. Expedição do Documento de Confirmação de Inscrição - Locais da prova objetiva quarta-feira, 18 de janeiro de 2012 

21. Data das provas objetivas e discursiva domingo, 22 de janeiro de 2012 

22. Divulgação das provas objetivas e seus gabaritos segunda-feira, 23 de janeiro de 2012 

23. Início do Pedido de revisão de questões da prova objetiva segunda-feira, 23 de janeiro de 2012 

24. Término do Pedido de revisão de questões da prova objetiva quarta-feira, 25 de janeiro de 2012 

25. Divulgação da decisão dos pedidos de revisão de questões e do gabarito definitivo da prova objetiva quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 

26. Divulgação dos Boletins Individuais de Desempenho – avaliação Prova, dos pontos e classificação quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012 

27. Início do Pedido de revisão dos resultados (BDI)  quinta-feira, 1 de março de 2012 

28. Término do Pedido de revisão dos resultados (BDI)  sexta-feira, 2 de março de 2012 

29. Julgamento dos pedidos de revisão (BDI) e convocação para a prova prática quarta-feira, 7 de março de 2012 

30. Divulgação dos resultados das provas práticas e resultados finais quarta-feira, 21 de março de 2012 

31. Início do Pedido de revisão dos resultados das provas práticas e resultados finais quinta-feira, 22 de março de 2012 

32. Término do Pedido de revisão dos resultados das provas práticas e resultados finais sexta-feira, 23 de março de 2012 

33. Homologação dos resultados finais quarta-feira, 28 de março de 2012 

 
Art. 2º DETERMINAR a alteração das referidas datas no corpo do Edital 001/ 2011. 
 
Art. 3º Ficam mantidos incólumes os demais itens do Edital 001/ 2011. 
 
 
 

 Curitiba (PR), 18 de novembro de 2011. 

 

Contador Paulo César Caetano de Souza 

Presidente do CRCPR 


