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EDITAL nº 02/2010 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2010 – CRC-AM, DE 18 DE OUTUBRO DE 2010 
 

RETIFICAÇÃO 
                   

O Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Amazonas – CRC-AM, no uso de suas atribuições 
legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições 
atinentes à matéria, torna pública a retificação do Edital nº 01/2010, de 06 de outubro de 2010, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitem do edital supracitado. 
 
1. Alterar os requisitos do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (Nível Fundamental) do ANEXO I do Edital nº 01/2010 do 

Concurso Público 01/2010 – CRC-AM, que passa a ter a seguinte redação:  
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível fundamental (antigo 1º grau), fornecido 
por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 

 
2. Alterar os requisitos do Cargo de Técnico em Contabilidade (Nível Médio) do ANEXO I do Edital nº 01/2010 do Concurso 

Público 01/2010 – CRC-AM, que passa a ter a seguinte redação:  
 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio (antigo 2º grau), fornecido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Curso técnico em contabilidade. 

 
3. Alterar os itens 6.1., 9.2.1 e 9.3.1. do Edital nº 01/2010 do Concurso Público 01/2010 – CRC-AM, que passam a ter as 

seguintes redações: 
 
6.1. As Provas Objetivas serão realizadas na cidade de Manaus com data prevista para o dia 05/12/2010, em locais que 
serão divulgados na internet, no site: www.quadrix.org.br e www.crcam.org.br; 
 
9.2.1. O período para entrega dos documentos para a prova de títulos será de 28/12/2010 a 04/01/2011. 
 
9.3.1. Os documentos deverão ser encaminhados e postados até o dia 04/01/2011, exclusivamente por via postal (AR), ao 
INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA E RESPONSABILIDADE SOCIAL: Rua General Jardim, 633, 1º andar, Vila 
Buarque, CEP: 01223-904 , São Paulo – SP. 

 
4. Alterar o texto de observação do Item 1.7, abaixo da Tabela de cargos, escolaridades, vagas, salários, jornada de trabalho 

e taxas de inscrição: 
 
* O salário inicial tem como base o mês de setembro de 2010 e os benefícios concedidos atualmente são: vale-
alimentação. 

 
Manaus, 18 de outubro de 2010. 

 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAZONAS 
Julio Ramon Marchiore Teixeira 

Presidente 
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