CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 03/2012 – CRMV‐SP, DE 28 DE AGOSTO DE 2012
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CRMV‐SP, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a retificação do Edital Normativo nº 01/2012, de 27 de julho de 2012, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.
1. Alterar os itens 4.1.1; 4.1.6; 4.1.6.1; 4.2.2; 5.2.12.2; 5.3.1; 5.3.6; 6.2.1; 8.1; 8.3; 12.6.1; 17.39 do Edital Normativo nº 01/2012,
que passam a ter as seguintes redações:
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 27 de julho de 2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 14 de setembro de 2012.
4.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17 de setembro de 2012.
4.1.6.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 17 de
setembro de 2012.
4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br,
após o acatamento da inscrição, na data provável de 20 de setembro de 2012.
5.2.12.2 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos, para efetivar a sua inscrição no concurso público, deverão
acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e imprimir o respectivo boleto bancário para pagamento da taxa de
inscrição até o dia 17 de setembro de 2012, conforme procedimentos descritos neste edital ou em publicações posteriores.
5.3.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar, na solicitação de inscrição,
os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 17 de setembro de 2012, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central
de Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (Concurso Público – CRMV‐SP), Caixa Postal 28203, CEP: 01.234‐970, São Paulo (SP), laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório) emitido nos últimos 12 (doze) meses, contados até o último dia de inscrição; ou
documentação que comprove e justifique o atendimento especial solicitado.
5.3.6 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional (máximo de 1 hora) para realização das provas, deverá indicar
a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar, até o dia 17 de setembro de 2012, na forma do subitem 5.3.1, justificativa
acompanhada de laudo e parecer emitidos por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional,
conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações.
6.2.1 O candidato com necessidade especial deverá enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e o
requerimento via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 17 de setembro de 2012, para a Central de Atendimento do
INSTITUTO QUADRIX (Concurso Público – CRMV‐SP), Caixa Postal 28203, CEP: 01.234‐970, São Paulo (SP), desde que cumprida a
formalidade de inscrição dentro dos prazos citados no item 4 deste edital.
8.1 A prova objetiva e a prova de redação serão realizadas nas cidades de Campinas (SP), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto
(SP), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP) e Taubaté (SP), considerando o horário de Brasília, terão a duração de 4 (quatro)
horas e serão aplicadas na data provável de 30 de setembro de 2012, no turno da tarde.
8.3 Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, horário e local divulgados no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, e no comprovante definitivo de inscrição que será disponibilizado em 20 de setembro de 2012.
12.6.1 A previsão de entrega dos documentos será no período entre o dia 29 de novembro de 2012 a 04 de dezembro de 2012.
17.39 O resultado final do concurso público será homologado pelo CRMV‐SP, publicado no Diário Oficial da União e divulgado no
endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br na data provável de 04 de janeiro de 2013.
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2. Alterar o Anexo IV (Cronograma de Fases) do edital normativo nº 01/2012, que passa a ter a seguinte redação:
ANEXO IV
CRONOGRAMA DE FASES *

EVENTOS
Publicação do Edital Normativo
Período de inscrições (verifique os horários no subitem 4.1.1)

DATAS PROVÁVEIS
27/07/2012
27/07/12 a 14/09/12

Último dia para pagamento da taxa de inscrição

17/09/12

Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição com informações sobre locais de prova

20/09/12

Publicação do Edital de Convocação da Prova Objetiva e Prova de Redação

20/09/12

Aplicação da Prova Objetiva e Prova de Redação (previsão: turno da tarde)

30/09/12

Publicação do Gabarito Preliminar

01/10/12

Publicação do Gabarito Definitivo

22/10/12

Publicação do Resultado Preliminar – Prova Objetiva

22/10/12

Publicação do Resultado Definitivo – Prova Objetiva

01/11/12

Publicação do Resultado Preliminar – Prova de Redação

14/11/12

Publicação do Resultado Definitivo – Prova de Redação

28/11/12

Publicação do Edital de Convocação da Prova de Títulos

28/11/12

Recebimento dos documentos – Prova de Títulos

29/11/12 a 04/12/12

Publicação do Resultado Preliminar – Prova de Títulos

18/12/12

Publicação do Resultado Definitivo – Prova de Títulos

04/01/13

Publicação do Resultado Final

04/01/13

Dr. Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente

Edital nº 03/2012 ‐ Concurso Público nº 01/2012 – CRMV‐SP

Página | 2

