
   
Concurso Público Edital 001/2012 

  

 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E  TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO, 
BAHIA E SERGIPE – CREFITO-7 , no uso de suas atribuições legais e considerando o Edital 001/2012 publicado 
em 13 de fevereiro de 2012. 
 
RESOLVE 
 

1. Alterar o CAPÍTULO VII - DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESC RITA 
 
Onde se LÊ: 
 

7.1. As provas escritas serão realizadas nas cidades de Salvador/BA e Aracaju/SE, no dia 15 de abril de 
2012. 
7.1.1 O edital de convocação para a aplicação das provas escritas, contendo data, local e horário, será publicado 
nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e www.crefito7.org.br 
7.1.2. A partir do dia 09 de abril de 2012 , o candidato deverá acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br e 
imprimir as informações para conhecimento da data, do horário, do local e da sala de realização das provas. 
 
LEIA-SE : 
 

 

7.1. As provas escritas serão realizadas nas cidades de Salvador/BA e Aracaju/SE, no dia 06 de maio de 
2012. 
O concurso será realizado nos turnos matutino e vespertino, podendo o candidato, se assim desejar, 
inscrever-se cumulativamente para um cargo do nível superior e outro cargo do nível médio. 
7.1.1 O edital de convocação para a aplicação das provas escritas, contendo data, local e horário, será publicado 
nos sites: www.concepcaoconcursos.com.br e www.crefito7.org.br 
7.1.2. A partir do dia 30 de abril de 2012 , o candidato deverá acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br e 
imprimir as informações para conhecimento do horário, do local e da sala de realização das provas. 
 

2. Prorrogar até o dia 05 de abril de 2012 , o período das inscrições do Concurso Público, Edital Nº 
01/2012. 

3. Prorrogar para o dia 15 de março de 2012  a divulgação do resultado das solicitações de isenções 
de pagamento. 

4. Permanecem inalteradas as demais disposições do referido Edital. 
 

Salvador, 05 de março de 2012. 
 

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupaci onal da 7ª. Região – CREFITO7 
 
.  


