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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP 

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  
PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 

 

COMUNICADO 
PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÃO / ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA 

 
O Instituto QUADRIX comunica a alteração do cronograma e a prorrogação de inscrições do Processo Seletivo do CONSELHO REGIONAL 
DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP. 
 
As inscrições foram prorrogadas até o dia 09/12/2020. Para garantir sua participação, o candidato poderá realizar o pagamento da taxa 
de inscrição até o dia 10/12/2020 por meio de internet bank ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros 
estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários. 
 
2ª VIA: Para imprimir a segunda via do boleto desta inscrição clique aqui 
 
A inscrição será efetivada somente após a confirmação de pagamento do boleto referente à taxa de inscrição, ou para candidatos que 
solicitaram e tiveram isenção de taxa de inscrição deferida. 
 
NOVO CRONOGRAMA 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Período de inscrições  até 09/12/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 10/12/2020 

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

15/12/2020 

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

16 e 17/12/2020 

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

22/12/2020 

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

02/02/2021 

Realização das provas   
Turno da manhã: cargos de nível superior 
Turno da tarde: cargos de nível médio e nível médio/técnico 

07/02/2021 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 08/02/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 09 e 10/02/2021 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 02/03/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  03 e 04/03/2021 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  08/03/2021 

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

 
Brasília/DF, 03 de novembro de 2020. 

Diretoria de Concursos 
Instituto QUADRIX 

https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx

