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RETIFICAÇÃO DO EDITAL 02/2020 – BOA VISTA - RR. 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XIV REGIÃO, DOS 
ESTADOS DO AMAZONAS, ACRE, RONDÔNIA E RORAIMA, no uso de suas 
atribuições conferidas no art. 17 da Lei 2.800, de 18/06/1956 e no Regimento 
Interno aprovado pelo CFQ e demais legislações do Sistema CFQ/CRQ, e de 
acordo com o art. 37, inciso 11, da Constituição Federal de 1988, resolve retificar 
parte do edital nº 02/2020. 
 
ONDE SE LÊ: 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
� Inscrição 13/01/2020 a 31/01/2020. 
� Publicação do resultado da Inscrição e análise curricular e documental: 05/02/2020. 
� Aplicação da prova subjetiva: 10/02/2020. 
� Publicação do resultado da prova e agenda de entrevistas a realizar: 12/02/2020. 
� Realização de entrevistas por competências: 27/02/2020 a 28/02/2020. 
� Publicação do resultado de classificação dos candidatos: 02/03/2020 
� Prazo para interposição de recursos da etapa de entrevistas: 04/03/2020 a 

05/03/2020. 
� Publicação do resultado: 06/03/2020.  
 
*Observação: As datas podem sofrer alterações.  
**Observação: Toda alteração será publicada no painel de avisos do conselho e no site 
www.crq14.com 
 
 
LEIA-SE: 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
� Inscrição 13/01/2020 a 28/02/2020. 
� Publicação do resultado da Inscrição e análise curricular e documental: 06/03/2020. 
� Aplicação da prova subjetiva: 10/03/2020. 
� Publicação do resultado da prova e agenda de entrevistas a realizar: 13/03/2020. 
� Realização de entrevistas por competências: 23/03/2020 a 24/03/2020. 
� Publicação do resultado de classificação dos candidatos: 27/03/2020 
� Prazo para interposição de recursos da etapa de entrevistas: 30/03/2020 a 

31/03/2020. 
� Publicação do resultado: 02/04/2020.  
 
*Observação: As datas podem sofrer alterações.  
**Observação: Toda alteração será publicada no painel de avisos do conselho e no site 
www.crq14.com 
 


