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COMUNICADO  
 
O Instituto QUADRIX informa que a prova do Concurso Público 2014 da DATAPREV foi aplicada em todo o território nacional para mais de 62 mil 
inscritos, em 1.423 salas e transcorreu dentro dos padrões e procedimentos técnicos que garantem a transparência e credibilidade do concurso. 
Uma situação pontual ocorreu, em razão de falhas verificadas na aplicação do certame, exclusivamente em 7 salas, na cidade de Porto 
Velho/RO. 
 
Em virtude de quebra de protocolos de segurança, previstos em edital, a aplicação das provas foi cancelada exclusivamente na cidade de Porto 
Velho/RO. Apurados os fatos, certificamos ter sido esse o único incidente registrado no curso do certame. 
 
A aplicação das provas objetiva e discursiva na cidade de Porto Velho/RO ocorrerá, conforme critérios definidos no edital normativo, no 
próximo dia 28 de dezembro de 2014. 
 
O comprovante de inscrição, informando local e sala de aplicação da prova, estará disponível no site 
http://www.quadrix.org.br/concursodataprev2014.aspx a partir do dia 22 de dezembro de 2014. 
 
Os candidatos que optarem por não continuar participando deste Concurso Público poderão requerer, no período de 16 a 19 de dezembro de 
2014, a restituição do valor pago referente à inscrição do certame. Para isso, deverão enviar a solicitação por meio do endereço eletrônico 
contato@quadrix.org.br, informando os seguintes dados: nome completo e nº do CPF. O reembolso será realizado em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados a partir de 19 de dezembro de 2014. 
 
Os candidatos que não fizerem a solicitação no período informado neste comunicado continuarão participando deste certame.  
 
O Instituto QUADRIX ressalta que o cronograma de atividades para as demais etapas permanecerá inalterado. 
 

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2014. 
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