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ADITIVO DE EDITAL 

 
CONCURSO PÚBLICO  

 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – CRMV – TO 
 

Edital Nº01/2014, de 20 de fevereiro de 2014. 
 

 
O Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Tocantins – CRMV – TO, no uso de suas atribuições e 
prerrogativas legais e de acordo com o Artigo 37 inciso II, da Constituição Federal 1988, torna público e estabelece normas para a abertura 
de inscrições e realização de CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS destinadas a selecionar Candidatos para provimento de vagas em 
cargos efetivos do Quadro Permanente de Pessoal do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS e formação de Cadastro de Reserva, de acordo com a legislação pertinente e com as condições estabelecidas neste aditivo 
de edital e edital nº 001/2014.  
 
1 – DA INSCRIÇÃO 
 
1.1. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente via internet através do site: www.crmvto.org.br e, estarão abertas a partir das 
12h00m do dia 14 de abril, com encerramento às 23h59m do dia 09 de maio de 2014; 
 
1.1.1. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser integral no valor do respectivo cargo pretendido pelo candidato em boleto bancário 
emitido no ato da inscrição, o candidato deverá ficar atento à data e horário de encerramento das inscrições, pois só serão válidas as 
inscrições que forem realizadas até as 23h59m do dia 09 de maio de 2014, e pagas até as 23h59m do dia 12 de maio de 2014, não será 
aceito pagamento da taxa de inscrição através dos Correios, fac-símile, transferência eletrônica, ordem de pagamento, depósito em 
envelope, cheque ou outro meio que não sejam através de boleto bancário. Caso o candidato efetue o pagamento da inscrição fora do 
período estipulado ou por qualquer outro meio que não o especificado neste edital, sua inscrição poderá ser cancelada automaticamente 
e seu nome não constará na lista dos candidatos inscritos.  
  
2 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. Encerrado o prazo para a inscrição, o Presidente da Comissão Especial do Concurso, após análise das mesmas, divulgação a relação 
nominal dos candidatos cujas inscrições foram consideradas aptas. 
 
2.2. Serão divulgadas, até o dia 22 de maio de 2014, no site e no mural do CRMV-TO, as inscrições homologadas. 
 
2.3. O candidato deverá acompanhar a homologação das inscrições, para verificar se sua inscrição foi aceita. Caso não homologado, o 
candidato deverá entrar em contato com o CRMV-TO, através do fone (63) 3214-1077, caso o candidato não se manifeste o mesmo não 
poderá prestar provas. 
 
3 – DAS PROVAS 
 
3.1. DAS PROVAS OBJETIVAS e SUBJETIVAS 
 
 As provas escritas objetivas e subjetivas serão realizadas no dia 1º de junho de 2014, com local e horário a ser amplamente divulgado, 
após o encerramento das inscrições, através do site: www.crmvto.org.br, e no mural do CRMV-TO, na data estipulada, conforme 
Cronograma de Atividades do concurso. 

 
Nível Médio Completo: 

 
 Para os cargos de Assistente Administrativo e Fiscal, será um total de 50 (cinquenta) questões, abrangendo conhecimentos nas áreas 
de: Português = 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico = 05 (cinco) questões e Atualidades e Conhecimentos Gerais e Conceitos Básicos de 
Informática= 10 (dez) questões), Legislação do sistema CFMV/CRMVs = 25 (vinte cinco) questões e, redação podendo somar conforme a 
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nota do candidato até 10 (dez) pontos, totalizando assim 60 (sessenta) pontos. Conforme os conteúdos programáticos constantes no 
ANEXO II deste Edital. 
 
3.1.1. O Gabarito de resposta estará disponível no site: www.crmvto.org.br, e será afixado no mural do prédio do CRMV-TO, no dia 03 
de junho de 2014, a partir das 12 horas. 
 

Observando que todos e demais itens não alterado neste aditivo de edital, permanecem em sua forma original. 
 
 

Palmas – TO, 02 de maio de 2014. 
 
 
 
 

Comissão Especial do Concurso: 
 

 
 

 
Marne Noleto Sales 

Presidente da Comissão 
 
 
 
 

Foi presente: 
 
 
 

Méd. Vet. Marcelo Aguiar Inocente 
CRMV-TO N.º 00561 

Presidente do CRMV-TO 
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CRONOGRAMA DO CONCURSO PÚBLICO 

 
 

EVENTO DATA E/OU PERÍODO 

01 Publicação do edital de abertura 21/02/2014 

02 Período de inscrições 14/04 a 09/05/2014 

03 Divulgação dos nomes dos candidatos inscritos 16/05/2014 

04 Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 19/05/2014 

05 Apresentação de recurso sob as inscrições indeferidas 20/05/2014 

 

06 

Divulgação do julgamento dos recursos sob as inscrições indeferidas e 

Homologação 

 

22/05/2014 

07 Divulgação dos locais das provas objetivas e subjetivas 26/05/2014 

08 Aplicação das provas objetivas e subjetivas 01/06/2014 

09 Divulgação do resultado preliminar dos gabaritos 03/06/2014 

10 Apresentação de recurso sob o gabarito preliminar 04 e 05/06/2014 

11 Divulgação do julgamento dos recursos sob os gabaritos preliminares 06/06/2014 

12 Divulgação do resultado oficial dos classificados e aprovados 19/06/2014 

13 Apresentação de recurso sob o resultado oficial 20 e 23/06/2014 

14 Divulgação do julgamento dos recursos sob o resultado oficial 23/06/2014 

15 Homologação do resultado definitivo do concurso 30/06/2014 
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