
 

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA-5ª REGIÃO 
 

 
RETIFICAÇÃO Nº I DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO 001/2006 DO CONSELHO 

REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 5ª REGIÃO 
 
 

O CREF – 5ª Região, no uso de suas atribuições, retifica o Edital 001/2006 supra citado. 
 
 

Art 1º - Ficam alterados os itens 3.2.1 e 5.11 do Edital 001/2006. 
 
 
Onde se lê no item 3.2.1: 
 
“............ 
3.2.1. No ato da inscrição, o candidato ao cargo de Auxiliar Administrativo deverão optar para qual jurisdição e Estado em que  
deseja concorrer (Piauí ou Maranhão), onde irá desempenhar suas funções. 
                                                                              ............” 
Onde se lê no item5.1.1: 
  
“............ 
5.1.1- DIA:16/07/2006 (Domingo) 
   HORÁRIO: MANHÃ: 09:00 às 12:00 (cargos: Agente de Orientação e Fiscalização e Auxiliar de Serviços Gerais) 
                             TARDE: 14:00 às 17:00 (cargos: Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo) 

LOCAL: O local de realização da prova escrita, apenas na cidade de Fortaleza – CE, mesmo para os cargos a serem 
providos em Teresina/PI e São Luís/MA, para o qual deverá se dirigir o candidato será divulgado com antecedência de pelo 
menos 7 (sete) dias no local de inscrição e no site www.consulplan.net. São de responsabilidade exclusiva do candidato à 
identificação correta de seu local de realização das provas escritas e comparecimento no horário determinado. 
                                                                              ............” 
 
Leia-se: 
“............ 
3.2.1. No ato da inscrição, o candidato ao cargo de Auxiliar Administrativo deverão optar para qual jurisdição e Estado em que  
deseja concorrer (Piauí ou Maranhão), onde irá desempenhar suas funções. Para TODOS OS CARGOS, o candidato 
também deverá optar a cidade escolhida para a realização da prova escrita. 
                       .............” 
“............ 
5.1.1- DIA:16/07/2006 (Domingo) 
   HORÁRIO: MANHÃ: 09:00 às 12:00 (cargos: Agente de Orientação e Fiscalização e Auxiliar de Serviços Gerais) 
                             TARDE: 14:00 às 17:00 (cargos: Auxiliar Administrativo e Assistente Administrativo) 

LOCAL: O local de realização da prova escrita em Fortaleza – CE, Teresina – PI ou São Luís – MA, para o qual 
deverá se dirigir o candidato será divulgado com antecedência de pelo menos 7 (sete) dias no local de inscrição e no site 
www.consulplan.net. São de responsabilidade exclusiva do candidato à identificação correta de seu local de realização das 
provas escritas e comparecimento no horário determinado. 
                                                                              ............” 
 
Art 2º - Revogam-se as disposições em contrário. Esta retificação I entra em vigor na data de sua publicação. 
 
       

Fortaleza (CE), 23 de Maio de 2006. 
 
 

Antônio Ricardo Catunda de Oliveira 
Presidente do Conselho Regional de Educação Física – 5ª Região 


