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SELEÇÃO PÚBLICA Nº 01/2014 PARA CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E
FUNDAMENTAL.

EDITAL NORMATIVO Nº 02/2014 – CRFA 7ª REGIÃO, DE 16 DE JUNHO DE 2014

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 7ª REGIÃO (CRFA 7ª
REGIÃO ), no uso de suas atribuições legais, torna pública a reabertura das inscrições da
Seleção Pública para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro
de pessoal do CRFA 7ª REGIÃO , de acordo com a legislação pertinente e com as
normas constantes neste Edital e seus anexos, conforme a seguir.
1. reabertura do período de inscrições entre 8(oito ) horas do dia 29 de julho de 2014
a 22(vinte de duas) horas do dia 10 agosto de 2014;
2. reabrir o período para solicitação de atendimento e especial e concorrer a vaga
como pessoas com deficiência respectivamente, entre os dias 29 de julho de 2014
a 07 de agosto de 2014;
3. reabrir o período para solicitação de isenção da taxa de inscrição entre os dias 29
de julho de 2014 a 05 de agosto de 2014;
4. divulgar na data provável de 6 de agosto de 2014 o resultado preliminar das
solicitações de isenção da taxa de inscrição e garantir ao candidato o prazo de 2
(dois) dias úteis subseqüentes ao da divulgação preliminar para a interposição de
recursos;
5. alterar a data de pagamento da taxa de inscrição para 11 de agosto de 2014;
6. divulgar na data provável de 13 de agosto de 2014, a listagem contendo o
resultado preliminar da apreciação dos pedidos de atendimento especial e para
concorrer às vagas como pessoas com deficiência, e garantir ao candidato o prazo
de 2 (dois) dias úteis subseqüentes ao da divulgação preliminar para a interposição
de recursos;
7. divulgar na data provável de 19 de agosto , a listagem contento o resultado final
das solicitações de atendimento especial e concorrer a vaga para pessoas com
deficiência;
8. divulgar os locais , datas e horários de aplicação das provas na data provável de
18 de agosto de 2014;
9. Ficam mantidas todas as demais disposições constantes no Edital nº 01/2014Normativo, de 16 de junho de 2014.
Marlene Canarim Danesi
Presidente

