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CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO 001/2013 DO CRECI/AL – 22ª REGIÃO
EXTRATO DO EDITAL DE ABERTURA N.º 001/2013
(

)

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Alagoas (CRECI/AL), no uso de suas atribuições e em
conformidade com a Constituição Federal, Lei Federal n.º 6.530, de 12 de maio de 1978 e demais diplomas legais, juntamente
com a Comissão do Concurso constituída pela Portaria n.º 006/2013, de 28/05/2013, comunicam a quem possa interessar que
realizará CONCURSO PÚBLICO de Provas para provimento de vagas no quadro de pessoal do Conselho Regional de
Corretores de Imóveis de Alagoas (CRECI/AL), a ser realizado pela AMIGA Assessoria Técnica Administrativa e
Informática Ltda. (Amiga Pública), de acordo com as regras e instruções deste Edital e demais normas pertinentes:
1. DO CONCURSO PÚBLICO
1.1 - O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas, pelo regime da Consolidação das Leis de Trabalho CLT, nos empregos atualmente vagos, dentro do prazo de validade de 02 (dois) anos, prorrogável, a critério do CRECI/AL,
por igual período, a contar da data da homologação do resultado do mesmo;
1.2 - O provimento das vagas ocorrerá mediante contrato de trabalho de emprego público, regido pela CLT – Consolidação das
Leis Trabalhistas, dos candidatos aprovados no certame e considerados aptos em exame de aptidão física e mental, que
atenderem os demais requisitos legais e regulamentares pertinentes, sendo certo que tal contrato será precedido de contrato
de experiência no prazo máximo de 90 dias.
1.3 - Os empregos, o código da opção, as vagas, o salário inicial, a carga horária, a habilitação mínima exigida e a taxa de
inscrição são os estabelecidos na tabela do subitem 2.1 de empregos, especificada abaixo.
1.4 - Todas as etapas deste Concurso Público serão realizadas, observando-se o horário local de Maceió/AL.
2. DOS EMPREGOS, VAGAS, VENCIMENTO e JORNADA DE TRABALHO
2.1 - TABELA DE EMPREGOS: CÓDIGO DA OPÇÃO, EMPREGO PÚBLICO, REQUISITOS MÍNIMOS
EXIGIDOS, QUANTITATIVO DE VAGAS, SALÁRIO INICIAL / CARGA HORÁRIA E VALOR DA TAXA DE
INSCRIÇÃO:
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3 - ENSINO MÉDIO
• Ensino Médio Completo.
• Carteira Nacional de
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• Ensino Médio Completo.
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* Vagas reservadas às pessoas portadoras de deficiência, conforme Lei 7.853/1989, Decretos 3.298/1999 e 5.296/2004.
** Além dos salários, os empregados do CRECI/AL tem direito a diversos benefícios, tais como Auxílio Transporte, Auxílio
Alimentação e Plano de Saúde.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 - As inscrições estarão abertas no período de 01 de agosto de 2013 a 01 de setembro de 2013 e poderão ser realizadas em
qualquer horário via internet (obedecido o horário limite para o último dia de inscrição);
3.1.1 - Até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 01 de setembro de 2013, o candidato que
preferir, poderá fazer sua inscrição em tempo integral, através da Internet, no endereço eletrônico
www.amigapublica.com.br/concursos;
O EDITAL 001/2013 encontra-se publicado na íntegra no quadro de aviso do CRECI-AL, bem como disponível nos
endereços eletrônicos:
• www.creci-al.gov.br
• www.amigapublica.com.br/concursos
MACEIÓ/AL, 18 de julho de 2013.
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