
 

ANEXO II - CREFITO-1 EDITAL Nº 001/2017 - CARGOS 

 

 

 

CARGO SALÁRIO CARGA HORÁRIA 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

R$ 1.479,95 

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS: 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

PLANO DE SAÚDE 

40hs 

 

 

 

 

CARGO SALÁRIO CARGA HORÁRIA 

 

FISCAL FISIOTERAPIA 

R$ 4.438,35 

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS: 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

PLANO DE SAÚDE 

40hs 

 



 

 

 

CARGO SALÁRIO CARGA HORÁRIA 

 

FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL 

R$ 4.438,35 

BENEFÍCIOS FUNCIONAIS: 

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

AUXÍLIO TRANSPORTE 

PLANO DE SAÚDE  

40hs 

 

 

 

 

CARGO/ESPECIALIDADE 
 

PRÉ-REQUISITOS 

 

 ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 

 

CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO TÉCNICO DE ENSINO MÉDIO EXPEDIDO POR 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RECONHECIDA PELO ÓRGÃO 

PRÓPRIO DO SISTEMA DE ENSINO OU CERTIFICADO 

DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE 

ENSINO MÉDIO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

RECONHECIDA PELO ÓRGÃO PRÓPRIO DO SISTEMA DE ENSINO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CARGO/ESPECIALIDADE 
 

PRÉ-REQUISITOS 

 

 

FISCAL 

FISIOTERAPIA 

 

 

DIPLOMA OU CERTIFICADO (ACOMPANHADO DO HISTÓRICO 

ESCOLAR), DO CURSO SUPERIOR DE FISIOTERAPIA 

RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL. 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO 

REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (NADA 

CONSTA). 

02 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA PROFISSÃO; 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA CATEGORIA B, 

DENTRO DA VALIDADE, BEM COMO CERTIDÃO DE PRONTUÁRIO 

DO CONDUTOR EMITIDA PELO DETRAN QUE NÃO RESPONDE A 

PROCESSO DE SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DE CNH E 

PONTUAÇÃO QUE PERMITA O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO 

DE DIRIGIR. 

BAIXA NO REGISTRO PROFISSIONAL JUNTO AO CONSELHO 

REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. 

OBS.: TODOS PRÉ-REQUISITOS SÃO EXIGIDOS ÚNICA E 
EXCLUSIVAMENTE NO MOMENTO DA POSSE. 

 

 

 

 

 



 

 

CARGO/ESPECIALIDADE 
 

PRÉ-REQUISITOS 

 

 

FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL 

 

 

DIPLOMA OU CERTIFICADO (ACOMPANHADO DO HISTÓRICO 

ESCOLAR), DO CURSO SUPERIOR DE TERAPIA OCUPACIONAL 

RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. 

REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E 

TERAPIA OCUPACIONAL. 

CERTIFICADO DE REGULARIDADE JUNTO AO CONSELHO 

REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL (NADA 

CONSTA). 

02 ANOS DE EXPERIÊNCIA NA PROFISSÃO; 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) NA CATEGORIA B, 

DENTRO DA VALIDADE, BEM COMO CERTIDÃO DE PRONTUÁRIO 

DO CONDUTOR EMITIDA PELO DETRAN QUE NÃO RESPONDE A 

PROCESSO DE SUSPENSÃO OU CASSAÇÃO DE CNH E 

PONTUAÇÃO QUE PERMITA O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO 

DE DIRIGIR. 

BAIXA NO REGISTRO PROFISSIONAL JUNTO AO CONSELHO 

REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. 

OBS.: TODOS PRÉ-REQUISITOS SÃO EXIGIDOS ÚNICA E 
EXCLUSIVAMENTE NO MOMENTO DA POSSE. 

 

 

A investidura ao cargo de Fiscal torna incompatível ao exercício da profissão de fisioterapeuta e/ou terapeuta 

ocupacional, sendo necessária a respectiva baixa no CREFITO/COFFITO no momento (antecedente) da 

posse e nomeação, sob pena de eliminação. 

Os pré-requisitos específicos para os cargos somam-se aos requisitos básicos para investidura disposto no 

presente edital. 

 



ANEXO III - CREFITO-1 EDITAL Nº 001/2017 - CONCORRÊNCIAS - OBSERVAÇÕES 

 

 

 

PERNAMBUCO – ÁREA 01 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO - 01 

 

02 (Recife)  

+  

CADASTRO RESERVA (Estado de 

Pernambuco) 

 

ESTADO DE 
PERNAMBUCO	

 

 

1. Os candidatos com melhor classificação e aprovados para o cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

– 01, com local de atuação Estado de Pernambuco, serão lotados na cidade de Recife, para ocupar 

duas vagas de ingresso imediato. 

2. O Cadastro de reserva, para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 01, com local de atuação 

Estado de Pernambuco, será composto pelos candidatos aprovados para o cargo ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO – 01 com local de atuação Estado de Pernambuco, conforme classificação. 

3. O Cadastro de reserva para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 01, com local de atuação Estado de 

Pernambuco, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado 

de Pernambuco, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a 

vaga disponível em Pernambuco, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na 

cidade que for convocado. 

4.  O candidato que não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em 

qualquer regional/cidade/localidade do Estado de Pernambuco será eliminado do concurso e em seu 

lugar será convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 



 

 

PERNAMBUCO - ÁREA 02 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS 
LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL FISIOTERAPIA - 02 CADASTRO RESERVA* ESTADO DE PERNAMBUCO	
 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL FISIOTERAPIA – 02 com local de atuação Estado de 

Pernambuco, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL FISIOTERAPIA – 02 com local 

de atuação Estado de Pernambuco, conforme classificação. 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL FISIOTERAPIA – 02 com local de atuação Estado de Pernambuco, 

servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado de 

Pernambuco, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a vaga 

disponível em Pernambuco, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na cidade 

que for convocado. 

3. O candidato FISCAL FISIOTERAPIA – 02 com local de atuação Estado de Pernambuco, que não 

atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado de Pernambuco será eliminado do concurso e em seu lugar será 

convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERNAMBUCO - ÁREA 03 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS 
LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL - 03 
CADASTRO RESERVA* ESTADO DE PERNAMBUCO	

 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 03 com local de atuação 

Estado de Pernambuco, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL – 03 com local de atuação Estado de Pernambuco, conforme classificação. 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 03 com local de atuação Estado de 

Pernambuco, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado 

de Pernambuco, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a 

vaga disponível em Pernambuco, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na 

cidade que for convocado. 

3. O candidato FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 03 com local de atuação Estado de Pernambuco, 

que não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado de Pernambuco será eliminado do concurso e em seu lugar será 

convocado mediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALAGOAS – ÁREA 4 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO - 04 
CADASTRO RESERVA* ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 04 com local de atuação 

Estado de Alagoas, será composto pelos candidatos aprovados para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

– 04 com local de atuação Estado de Alagoas, conforme classificação. 

2. O Cadastro de reserva para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 04 com local de atuação Estado de 

Alagoas, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado de 

Alagoas, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a vaga 

disponível em Alagoas, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na cidade que for 

convocado. 

3. O candidato ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 04 com local de atuação Estado de Alagoas, que não 

atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado de Alagoas será eliminado do concurso e em seu lugar será 

convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALAGOAS – ÁREA 5 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL FISIOTERAPIA - 05 CADASTRO RESERVA* ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL FISIOTERAPIA – 05 com local de atuação Estado de 

Alagoas, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL FISIOTERAPIA – 05 com local de 

atuação Estado de Alagoas, conforme classificação. 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL FISIOTERAPIA – 05 com local de atuação Estado de Alagoas, 

servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado de Alagoas, 

sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a vaga disponível 

em Alagoas, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na cidade que for convocado. 

3. O candidato FISCAL FISIOTERAPIA – 05 com local de atuação Estado de Alagoas, que não atender 

a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer regional/cidade/localidade 

do Estado de Alagoas será eliminado do concurso e em seu lugar será convocado imediatamente o 

candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALAGOAS – ÁREA 6 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL - 06 
CADASTRO RESERVA* ESTADO DE ALAGOAS 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 06 com local de atuação 

Estado de Alagoas, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL - 06 com local de atuação Estado de Alagoas, conforme classificação 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 06 com local de atuação Estado de 

Alagoas, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado de 

Alagoas, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a vaga 

disponível em Alagoas, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na cidade que for 

convocado. 

3. O candidato FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 06 com local de atuação Estado de Alagoas, que 

não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado de Alagoas será eliminado do concurso e em seu lugar será 

convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 

 



 

 

RIO GRANDE DO NORTE - ÁREA 7 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO - 07 

 

01 (Natal) 

+ 

CADASTRO RESERVA * 

(ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE) 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

1. O candidato com melhor classificação e aprovado para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 

07 com local de atuação Estado do Rio Grande do Norte, será lotado na cidade de Natal para ocupar 

vaga de ingresso imediato.  

2. O Cadastro de reserva para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 07 com local de atuação 

Estado do Rio Grande do Norte, será composto pelos candidatos aprovados para ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO – 07 com local de atuação Estado do Rio Grande do Norte conforme classificação 

3. O Cadastro de reserva para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 07 com local de atuação Estado do 

Rio Grande do Norte, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado 

para assumir a vaga disponível no Rio Grande do Norte, deverá cumprir a permanência mínima 

obrigatória de 3 anos na cidade que for convocado. 

4. O candidato ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – 07 com local de atuação Estado do Rio Grande do 

Norte, que não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado do Rio Grande do Norte será eliminado do concurso e em seu 

lugar será convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 



 

 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE - ÁREA 8 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL FISIOTERAPIA - 08 CADASTRO RESERVA* 
ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL FISIOTERAPIA – 08 com local de atuação Estado do 

Rio Grande do Norte, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL FISIOTERAPIA – 08 

com local de atuação Estado do Rio Grande do Norte conforme classificação 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL FISIOTERAPIA – 08 com local de atuação Estado do Rio Grande 

do Norte, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado do 

Rio Grande do Norte, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir 

a vaga disponível no Rio Grande do Norte, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos 

na cidade que for convocado. 

3. O candidato FISCAL FISIOTERAPIA – 08 com local de atuação Estado do Rio Grande do Norte, que 

não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado do Rio Grande do Norte será eliminado do concurso e em seu 

lugar será convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RIO GRANDE DO NORTE - ÁREA 9 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL - 09 
CADASTRO RESERVA* 

ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 09 com local de atuação 

Estado do Rio Grande do Norte, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL – 09 com local de atuação Estado do Rio Grande do Norte conforme classificação 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 09 com local de atuação Estado do 

Rio Grande do Norte, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do 

Estado do Rio Grande do Norte, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado 

para assumir a vaga disponível no Rio Grande do Norte, deverá cumprir a permanência mínima 

obrigatória de 3 anos na cidade que for convocado. 

3. O candidato FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 09 com local de atuação Estado do Rio Grande do 

Norte, que não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado do Rio Grande do Norte será eliminado do concurso e em seu 

lugar será convocado imediatamente o candidato posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 



PARAÍBA - ÁREA 10 

CARGO - PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO - 10 

01 (João Pessoa) 

+ 

01 (Campina Grande) 

+ 

CADASTRO RESERVA* (ESTADO 

DA PARAÍBA) 

ESTADO DA PARAÍBA 

 

1. O candidato com melhor classificação e aprovado para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

10 com local de atuação Estado da Paraíba, terá preferência quanto a cidade de atuação, podendo 

optar pela vaga de João Pessoa ou Campina Grande. 

2. O candidato com segunda melhor classificação e aprovado para o cargo de ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO 10 com local de atuação Estado da Paraíba, será convocado para a vaga 

remanescente não escolhida pelo candidato melhor colocado. 

3. O Cadastro de reserva para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10 com local de atuação Estado da 

Paraíba será composto pelos candidatos aprovados para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10 com 

local de atuação Estado da Paraíba, conforme classificação. 

4. Caso a primeira vaga para ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10 com local de atuação Estado da 

Paraíba, João Pessoa ou Campina Grande, se torne novamente disponível, por motivo de desistência 

ou qualquer outro, será ocupada pelo melhor classificado e aprovado no cadastro reserva. O candidato 

já alocado na vaga remanescente, não poderá solicitar remanejamento. 

5. O Cadastro de reserva para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10 com local de atuação 

Estado da Paraíba servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do 

Estado da Paraíba, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir 

a vaga disponível no Estado da Paraíba, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos 

na cidade que for convocado.    

6. O candidato para o cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 10 com local de atuação Estado da 

Paraíba que não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado da Paraíba será eliminado do concurso e em seu lugar será 

convocado o candidato imediatamente posterior na ordem de classificação. 



 

 

 

PARAÍBA - ÁREA 11 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL FISIOTERAPIA - 11 

 

01 (João Pessoa) 

+ 

CADASTRO RESERVA* 

ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

1. O candidato com melhor classificação e aprovado para o cargo de FISCAL FISIOTERAPIA – 11 com 

local de atuação Estado da Paraíba, será lotado na cidade de João Pessoa para ocupar vaga de 

ingresso imediato.  

2. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL FISIOTERAPIA – 11 com local de atuação Estado da 

Paraíba, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL FISIOTERAPIA – 11 com local de 

atuação Estado da Paraíba conforme classificação. 

3. O Cadastro de reserva para FISCAL FISIOTERAPIA – 11 com local de atuação Estado da Paraíba, 

servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado da Paraíba, 

sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a vaga disponível 

no Estado da Paraíba, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na cidade que for 

convocado. 

4. O candidato FISCAL FISIOTERAPIA – 11 com local de atuação Estado da Paraíba, que não atender a 

convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer regional/cidade/localidade 

do Estado da Paraíba será eliminado do concurso e em seu lugar será convocado imediatamente o 

candidato posterior na ordem de classificação.    

 



 

 

 

PARAÍBA - ÁREA 12 

CARGO – PREFERÊNCIA VAGAS LOCAL DE ATUAÇÃO 

FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL - 12 
CADASTRO RESERVA* ESTADO DA PARAÍBA 

 

 

1. O Cadastro de reserva para o cargo de FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 12 com local de atuação 

Estado da Paraíba, será composto pelos candidatos aprovados para FISCAL TERAPIA 

OCUPACIONAL – 12 com local de atuação Estado da Paraíba conforme classificação. 

2. O Cadastro de reserva para FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 12 com local de atuação Estado da 

Paraíba, servirá para preenchimento de vagas que possam surgir em qualquer cidade do Estado da 

Paraíba, sendo assim o candidato integrante do cadastro reserva, convocado para assumir a vaga 

disponível no Estado da Paraíba, deverá cumprir a permanência mínima obrigatória de 3 anos na 

cidade que for convocado. 

3. O candidato FISCAL TERAPIA OCUPACIONAL – 12 com local de atuação Estado da Paraíba, que 

não atender a convocação ou não tiver interesse na vaga que possa surgir em qualquer 

regional/cidade/localidade do Estado da Paraíba será eliminado do concurso e em seu lugar será 

convocado o candidato imediatamente posterior na ordem de classificação.    

 

 

 

 

 

 


