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COMUNICADO – HORÁRIO DE APLICAÇÃO DE PROVAS

O Instituto QUADRIX informa, a todos os candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2016 do
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE RORAIMA - CRMV-RR, que as provas objetivas serão
aplicadas neste domingo, conforme segue:

1 DATA E HORÁRIOS DE PROVA

As Provas terão a duração de 4 (quatro) horas e serão aplicadas no dia 17 de abril de 2016.

a) Abertura dos portões: 13 horas (horário oficial de Brasília/DF)

b) Fechamento dos portões e início das provas: 14 horas (horário oficial de Brasília/DF)

c) Término das provas: 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)

Não será permitido o acesso ao local de prova após o horário fixado para o fechamento dos portões.

ATENÇÃO
De acordo com edital do concurso, os horários mencionados obedecerão ao horário oficial
de Brasília/DF.

A  cidade  de  Boa  Vista/RR  possui  1  (uma)  hora  a  menos  em  relação  ao  horário  oficial  de
Brasília/DF.

2 LOCAL DE PROVA

Para consultar o local de prova, os candidatos deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar
os  dados  solicitados,  e  imprimir  sua  confirmação  de  inscrição  em  que  constam  informações  sobre  o  seu
local de prova e a respectiva sala de realização.

No comprovante definitivo de inscrição constarão as informações de dia, horário, endereço do local e sala
de prova.

O candidato somente poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no
endereço eletrônico citado acima.

Será vedada a realização de prova fora do dia e local designado.

No dia de realização da prova, o candidato deve observar todas as instruções contidas no edital normativo
do Concurso Público, e respectivas retificações, o qual não poderá alegar qualquer desconhecimento.

Brasília/DF, 15 de abril de 2016.
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