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EDITAL Nº 05/2009 DO CONCURSO PÚBLICO 01/2009 – CFESS/CRESS, DE 29 DE ABRIL DE 2009 – RETIFICAÇÃO 
                   
 
 
Sâmbara Paula Francelino Ribeiro, Presidente em Exercício do Conselho Federal de Serviço Social – 
CFESS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº 01/2009, de 29 de 
abril de 2009, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitem do 
edital supracitado. 
 
 

1. Alterar o item 2.4, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
2.4.1. Período: das 10h de 04/05/2009 às 12h de 30/06/2009, considerando-se o horário de 
Brasília. 
2.4.2. Site: www.quadrix.org.br 

 
 

2. Alterar o item 2.4.5, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
2.4.5 O pagamento da taxa de inscrição feita pela internet deverá ser efetuado em qualquer banco da 
rede bancária, no horário de expediente bancário, até o dia 30 de junho de 2009, com o boleto 
bancário impresso (não será aceito pagamento por meio de depósito em conta ou agendamento).  
  

 
3. Alterar o item 2.4.6, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

2.4.6 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento 
com data posterior ao dia 30 de junho de 2009. 
. 

 
4. Alterar o item 3.6, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

3.6. Os portadores de necessiades especiais, após efetivada a inscrição via internet, deverão 
postar até 02 de junho de 2009, via SEDEX, ao endereço do INSTITUTO QUADRIX DE 
TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: CLN 113, Bloco C, Salas 105 e 110, Asa 
Norte, CEP 70.763-530 – Brasília-DF. 

 
 

5. Alterar o item 2.5, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
2.5 Da Inscrição Presencial  
2.5.1 Período: 04/05/2009 a 30/06/2009 
Local e Horário: de segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 9h às 17h, no Instituto Quadrix: CLN 
113, Bloco C, Salas 105 a 113, Asa Norte – Brasília-DF. Telefones de atendimento: (61) 3963.4717 / 
4718. 
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6. Alterar o item 3.6, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
 

3.6 As pessoas portadoras de necessidades especiais, após efetivada a inscrição, presencial ou via 
internet, deverão entregar no ato da inscrição ou postar até 30 de junho de 2009, via SEDEX, ao 
endereço do INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: CLN 113, 
Bloco C, Salas 109 e 110, Asa Norte, CEP 70.763-530 – Brasília-DF, os seguintes documentos: 
a) laudo médico original (ou cópia autenticada), expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
antes do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID), bem como à 
provável causa da deficiência de que são portadores; e 
b) requerimento, solicitando vaga especial, constando o tipo de deficiência e a necessidade de prova 
especial, se for o caso (conforme modelo Anexo III deste Edital). Caso o candidato não encaminhe o 
laudo médico e o respectivo requerimento, até o prazo determinado, não será considerado como 
deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção na Ficha 
de Inscrição.  

 
 

7. Alterar o item 4.13, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 
passa a ter a seguinte redação: 

 
4.13 O comprovante de inscrição estará disponível no site: www.quadrix.org.br, a partir de 06 de 
julho de 2009, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
 
8. Alterar o item 6.1, do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – CFESS, que 

passa a ter a seguinte redação: 
 

6.1 As provas objetivas ocorrerão nas capitais das cidades da tabela do item 1.7, com data prevista 
para o dia 12/07/09, em locais que serão divulgados oportunamente no mural do CFESS, dos 
CRESS e na internet, nos sites: www.quadrix.org.br e www.cfess.org.br. 

 
 
9.  Ficam ratificados os demais itens do Edital nº 01/2009 do Concurso Público 01/2009 – 
CFESS/CRESS, publicado no Diário Oficial da União nº 81, de 30 de abril de 2009, Seção 3, 
páginas 235 a 246, bem como as alterações procedidas pelo Edital nº 02/2009, publicado no 
Diário Oficial da União nº 87, de 11 de maio de 2009, Seção 3, páginas 234, pelo Edital Nº 
03/2009, publicado no Diário Oficial da União nº 97, de 25 de maio de 2009, página 169, e 
pelo Edital Nº 04/2009, publicado no Diário Oficial da União nº 102, de 1 de junho de 2009, 
Seção 3, página 119.    

 
 

Brasília-DF, 15 de junho de 2009. 
 

Sâmbara Paula Francelino Ribeiro  
Presidente em Exercício do CFESS 

 
 

Realização:  
 


