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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIÃO - CRT-04  
(Curitiba/PR e Florianópolis/SC) 

CONCURSO PÚBLICO PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA  
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 

EDITAL Nº 6, DE 6 DE MAIO DE 2022 
 

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIÃO - CRT-04, no uso de suas atribuições legais, torna 
pública a retificação ao Edital nº 1, publicado em 6 de novembro de 2021, que regulamenta a realização de Concurso Público para 
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRT-04, conforme a seguir: 
 
1 Alterar o requisito do cargo ASSISTENTE FINANCEIRO (CÓDIGOS 300/301), que passa a ter a seguinte redação: 
a) Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso nível médio profissionalizante em Técnico em Administração ou 
Técnico em Contabilidade, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no 
respectivo Conselho de Classe; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Economia, 
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e adimplente no respectivo Conselho 
de Classe. 
 
2 Alterar o requisito do cargo ANALISTA FINANCEIRO (CÓDIGOS 404/405), que passa a ter a seguinte redação: 
a) Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em Ciências Contábeis, Gestão 
Financeira ou Economia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Registro ativo e 
adimplente no respectivo Conselho de Classe. 
 
3 Considerando a decisão tomada pelo CRT-04, após o encerramento do prazo de inscrições, o cronograma de fases do Anexo V será 
alterado, de acordo com as seguintes informações: 
ANEXO V - CRONOGRAMA DE FASES 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Reabertura de Período de inscrições 16/05 a 13/06/2022 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 14/06/2022 

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

20/06/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com 
deficiência e das solicitações de atendimento especial 

21 e 22/06/2022 

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

24/06/2022 

Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

26/07/2022 

Realização das provas (turno da tarde) 31/07/2022 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 01/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 02 e 03/08/2022 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 23/08/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  24 e 25/08/2022 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  14/09/2022 

Publicação de edital de convocação para entrega de documentos de avaliação de títulos 04/10/2022 
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Prazo para envio dos documentos de avaliação de títulos 05 a 07/10/2022 

Publicação do resultado preliminar da avaliação de títulos 17/10/2022 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da avaliação de títulos 18 e 19/10/2022 

Publicação do resultado definitivo da avaliação de títulos 24/10/2022 

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

 
4 Informações complementares 
4.1 Considerando os termos do Edital nº 3, publicado em 24 de janeiro de 2022, os candidatos que realizaram inscrição e pagamento de 
taxa para cargos da jurisdição do Paraná ou para o cargo 403 Analista de Comunicação, cidade de lotação: Florianópolis/SC e que ainda 
não realizaram o cancelamento de inscrição e devolução do valor pago, deverão solicitá-lo acessando o endereço eletrônico 
concursos.quadrix.org.br, das 10 horas do dia 16 de maio de 2022 às 10 horas do dia 14 de junho de 2022 (horário oficial de 
Brasília/DF), no campo da inscrição, clicar em "cancelamento" e informar os dados solicitados. 
4.2 A devolução de taxa de inscrição será realizada até o dia 29 de junho de 2022, de acordo com os dados informados pelo candidato. 
4.3 Considerando o prazo de cancelamento de inscrição e devolução do valor pago, estabelecido no Edital nº 3, publicado em 24 de 
janeiro de 2022, e, considerando este novo prazo, de acordo com este edital, após as às 10 horas do dia 14 de junho de 2022 não serão 
mais aceitos pedidos de devolução. 
4.4 O INSTITUTO QUADRIX e o CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIÃO - CRT-04 não se responsabilizarão por 
solicitação de devolução da taxa de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
4.5 As informações prestadas no formulário on-line serão de inteira responsabilidade do candidato, ainda que feitas com o auxílio de 
terceiros. 
4.6 Os candidatos que solicitarem a devolução da taxa de inscrição terão a inscrição automaticamente cancelada. 
4.7 As solicitações fora do prazo ou realizadas de forma diversa do estabelecido neste edital serão preliminarmente indeferidas. 
4.8 Para esclarecimentos adicionais, o candidato poderá enviar mensagem para o endereço de e-mail contato@quadrix.org.br. 
 

Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados. 
 

WALDIR APARECIDO ROSA 
Presidente 

 

https://concursos.quadrix.org.br/
mailto:contato@quadrix.org.br

