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CONSELHO RERIONAL DE QUÍMICA DA 9ª REGIÃO – CRQ-IX  

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2016 
 

EDITAL Nº 005/2016 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA 
 

 
O Presidente do Conselho Regional de Química da 9ª Região – CRQ-IX, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o presente Edital, informando o que segue: 
 
 
1. No preâmbulo do Edital de Abertura, altera-se a data base da recomendação do TCU, conforme segue: 

 
Onde se lê: 
 
... e a recomendação do TCU com data base 18/05/2011... 
 
Leia-se: 
 
... e a recomendação do TCU com data base 18/05/2001... 

 
2. Altera-se o Cronograma de Execução do Concurso, prorrogando o período de inscrição e alterando as datas 
abaixo, passando a ser como segue e não como constou no Edital de Abertura: 
 

PROCEDIMENTOS DATAS 

Período de Inscrições pela internet, através do site www.fundatec.org.br 
22/09 a 

26/10/2016 

Último dia para entrega do Laudo Médico dos candidatos que solicitaram condições especiais 
para o dia de prova 

27/10/2016 

Último dia para efetuar o Pagamento do Boleto Bancário 27/10/2016 

Edital de Publicação das Inscrições Homologadas – Lista Preliminar de Inscritos 03/11/2016 

Edital de Deferimento de Condições Especiais para o dia da Prova. 03/11/2016 

Período de Recursos – Homologação das Inscrições 
04 a 

07/11/2016 

     *As demais datas permanecem inalteradas. 

 

3. Inclui-se no Edital de Abertura o subitem 2.4 – DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS, conforme segue: 

 

2.4 DA RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS  

2.4.1 Ficam reservados aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos Concursos Públicos para 
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal em conformidade 
com o estabelecido na Lei Federal nº 12.990/2014.  

2.4.2 A fixação do número de vagas reservadas aos negros e o respectivo percentual far-se-á pelo total de vagas 
no Edital de Abertura do Concurso Público e efetivar-se-á no processo de nomeação. 

2.4.2.1 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no Concurso Público for 
igual ou superior a 3 (três). 

2.4.3 Quando o número de vagas reservadas aos negros resultar em fração, arredondar-se-á para o número 
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inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número 
inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).  

2.4.4 A observância do percentual de vagas reservadas aos negros dar-se-á durante todo o período de validade 
do Concurso Público e aplicar-se-á a todos cargos oferecidos.  

2.4.5 Os candidatos negros participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação, aos critérios de aprovação, à pontuação e ao 
percentual de acertos mínimos.  

2.4.6 Na hipótese de não preenchimento da cota prevista neste Edital, as vagas remanescentes serão revertidas 
para os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem de classificação.  

2.4.7 Para efeitos deste Concurso Público, considerar-se-á negro aquele que assim se declare expressamente, 
identificando-se como de cor negra ou parda.   

2.4.8 Para efeitos deste Concurso Público, não se fará distinção entre pessoas pretas e pardas, através de 
autodeclaração firmada.  

2.4.9 Os candidatos devem informar que são negros através de preenchimento desta opção na ficha de inscrição. 
As informações fornecidas pelos candidatos são de sua responsabilidade e ficarão nos registros cadastrais de 
ingresso. 

2.4.10 A observância do percentual de vagas reservadas aos negros dar-se-á durante todo o período de validade 
do Concurso Público e aplicar-se-á a todos os cargos oferecidos. 

 

3.1 Os candidatos já inscritos e que tiveram sua inscrição confirmada por pagamento, deverão acessar o link 
disponibilizado no site da Fundatec: Formulário Eletrônico – Cota para Negros, informando se optam ou não em 
concorrer às vagas reservadas aos Negros, no período de 20 a 26/10/2016. 

3.2 Os candidatos que não acessarem o Formulário no período previsto serão homologados sem direito a reserva 
de vagas. 

 

 

Curitiba, 19 de outubro de 2016. 

 

 

DILERMANDO BRITO FILHO 

Presidente do Conselho Regional de Química da 9ª Região – CRQ-IX 
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