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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO AMAPÁ - CRMV-AP 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 

COMUNICADO 
REABERTURA DE INSCRIÇÕES/NOVO CRONOGRAMA 

 
O Instituto QUADRIX comunica a prorrogação de inscrições do Concurso Público do Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Amapá - CRMV-AP, e divulga novo cronograma, conforme a seguir: 
 
1 DA PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO 
O prazo de inscrição no concurso fica prorrogado até o dia 14/06/2021. 
 
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser realizado até o dia 15/06/2021 por meio de PIX, internet bank ou em qualquer agência 
bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes 
bancários. 
 
Para realizar o pagamento via PIX o candidato deverá: 
a) utilizar a função de copiar o código PIX que consta no boleto, acessar o aplicativo de seu banco, ir na opção de pagamento via PIX, 
colar o código gravado e concluir a transação; ou 
b) acessar o aplicativo de seu banco, ir na opção de pagamento via PIX, apontar a câmera do aparelho para a imagem do QRcode que 
consta no boleto e concluir a transação. 
Não será aceito pagamento via PIX realizado com chave padrão, como por exemplo CNPJ, sem a utilização do código individual e 
personalizado para cada candidato que consta no boleto. 
 
Para os candidatos que se inscreveram anteriormente, caso não tenham efetuado pagamento, poderão imprimir a segunda via do 
boleto da 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. 
 
2 DA NOVO CRONOGRAMA 
 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Período de inscrições  até 14/06/2021 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 15/06/2021 

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

28/06/2021 

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

29 e 30/06/2021 

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

01/07/2021 

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

20/07/2021 

Realização das provas objetiva (turno da tarde) 25/07/2021 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 26/07/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 27 e 28/07/2021 

https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx
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Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 11/08/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  12 e 13/08/2021 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  17/08/2021 

Publicação do Edital de convocação para a realização do Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  17/08/2021 

Realização do Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros) 21/08/2021 

Publicação do resultado preliminar do Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros) 23/08/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do Procedimento de heteroidentificação (candidatos 
negros) 

24 e 25/08/2021 

Publicação do resultado definitivo do Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros) 26/08/2021 

Resultado Final  26/08/2021 

 
Brasília/DF, 17 de maio de 2021. 

Diretoria de Concursos 
Instituto QUADRIX 

 


