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COMUNICADO 
 

Informamos aos candidatos inscritos para o cargo 210 - Auxiliar Administrativo no Concurso Público nº 01/2105 do CRMV-SE que, em virtude de 
erro material na impressão dos cadernos de provas para o referido cargo, por decisão conjunta entre a Comissão de Concurso do CRMV-SE e o 
Instituto QUADRIX, as provas aplicadas em 19 de julho de 2015 serão anuladas, exclusivamente para este cargo, permanecendo válidas todas as 
demais. 
 
A aplicação das provas objetiva para o cargo 210 - Auxiliar Administrativo ocorrerá, conforme critérios definidos no edital normativo, no dia 13 
de setembro de 2015. 
 
O comprovante de inscrição, informando local e sala de aplicação da prova, estará disponível no site 
http://www.quadrix.org.br/concursoPUBLICOCRMVSE.aspx a partir do dia 08 de setembro de 2015. 
 
Todos os candidatos já inscritos para o cargo 210 - Auxiliar Administrativo terão oportunidade de realizar a prova. 
 
Será anulado o edital de retificação nº4, publicado no Diário Oficial da União Nº 139, de quinta-feira, 23 de julho de 2015. Permanecerá válido, 
então, o quadro de disciplinas, pesos e pontos conforme edital nº 2, publicado no Diário Oficial da União Nº 125, de 03 de julho de 2015, 
conforme abaixo: 
 

PROVA/TIPO DISCIPLINA QUESTÕES PESO PONTOS CARÁTER 

PROVA OBJETIVA 

Língua Portuguesa 10 1 10 

ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO 

Noções de Informática 10 2 20 

Ética no Serviço Público 5 1 5 

Legislação 5 1 5 

Conhecimentos Específicos 20 3 60 

 
Os candidatos inscritos para o cargo 210 - Auxiliar Administrativo que optarem por não continuar participando deste Concurso Público poderão 
requerer, no período de 05 a 14 de agosto de 2015, a restituição do valor pago referente à inscrição do certame.  
 
Para solicitar o cancelamento da inscrição e a devolução de taxa de inscrição, o candidato deverá preencher o formulário de cancelamento de 
inscrição (clique aqui) e seguir as orientações descritas no documento. 
 
Os candidatos que não fizerem a solicitação no período informado neste comunicado continuarão participando deste certame. Não serão aceitas 
solicitações posteriores. 
 
O reembolso será realizado em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir de 17 de agosto de 2015. 
 
Cronograma de fases, exclusivamente para os candidatos inscritos para o cargo 210 - Auxiliar Administrativo. 
 

EVENTOS DATAS PROVÁVEIS 

Divulgação do Comprovante Definitivo de Inscrição com informações sobre locais de prova 08/09/2015 

Publicação do Edital de Convocação da Prova Objetiva 08/09/2015 

Aplicação da Prova Objetiva (previsão: turno da tarde) 13/09/2015 

Publicação do Gabarito Preliminar 14/09/2015 

Prazo para interposição de recursos contra a publicação do Gabarito Preliminar 15 e 16/09/2015 

Período de análise dos recursos contra a publicação do Gabarito Preliminar 17 a 27/09/2015 

Publicação do Gabarito Definitivo 28/09/2015 

Publicação do Resultado Preliminar – Prova Objetiva 28/09/2015 

Prazo para interposição de recursos contra a publicação do Resultado Preliminar – Prova Objetiva 29 e 30/09/2015 

Período de análise dos recursos contra a publicação do Resultado Preliminar – Prova Objetiva 1º a 08/10/2015 

Publicação do Resultado Definitivo – Prova Objetiva 09/10/2015 

Publicação do Resultado Final 09/10/2015 

O CRMV-SE efetuará as publicações na imprensa oficial e o INSTITUTO QUADRIX dará publicidade em seu endereço eletrônico. 
 

Para os demais cargos do certame o cronograma de atividades para as demais etapas permanecerá inalterado e de acordo com edital normativo 
publicado em 03 de junho de 2015. 

 
Brasília/DF, 05 de agosto de 2015. 
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