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O Presidente do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba (CRO/PB), no uso de suas atribuições
e em conformidade com a Constituição Federal, Lei Federal n.º 4.324/1964, Lei Federal n.º 5.081/1966 e
demais diplomas legais, juntamente com a Comissão Fiscalizadora constituída pela Portaria n.º 007/2014,
de 16/01/2014.

Em função de requerimento feito pela instituição organizadora do certame, mediante as seguintes
considerações:
 Que no dia 11 de maio, data PREVISTA para realização das provas
objetivas deste conselho irá ocorrer na mesma data as provas do
Concurso da Receita Federal do Brasil;
 Que segundo os coordenadores, existe uma previsão que gira em
torno de 100 mil candidatos para o concurso da Receita Federal;
 Que os estabelecimentos quais poderiam comportar as provas do
CRO estão de sobreaviso por conta do referido concurso;
 Que em se tratando de um concurso de grande vulto como este da
Receita, não haverá condições de logística e nem de espaço físico
prejudicando a possibilidade de realização das provas do CRO-PB na
mesma data;
 Que devido a esta prova, boa parte do pessoal técnico de
coordenação e aplicação de prova não estará disponível no dia 11/05;
 Que esta mudança não trará nenhum prejuízo ao certame ou aos
candidatos, visto que, o edital de convocação para as provas e
consequente fixação da data da prova só será publicado após o
encerramento das inscrições;
 Que devido ao questionamento de diversos candidatos quanto o
conflito de datas de prova, é prudente, para assegurar uma ampla
concorrência, que a referida data seja alterada;
 Que mudança da previsão da data de aplicação de prova não vicia ou
macula o certame.
Torna público que:

1. -

Fica alterado o subitem 5.1.3 do Edital 001/2014 do Processo Seletivo do Conselho Regional de
Odontologia, passando a ter a seguinte redação:
“A aplicação das provas objetivas está prevista para o
domingo, dia 18 de maio de 2014, no TURNO DA
TARDE, com previsão de início para as 13h (horário
local), podendo a data ser alterada por Edital próprio,
de acordo com a conveniência do CRO/PB.”

2. -

Fica alterado o subitem 8.1 do mesmo edital mencionado acima, passando a ter a seguinte redação:
“O Resultado Final deste PROCESSO SELETIVO está
previsto para ser publicado no dia 17/06/2014, o que
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ocorrerá através da internet, no endereço eletrônico
www.amigapublica.com.br/concursos, no Quadro de
Avisos do Conselho Regional de Odontologia da
Paraíba - CRO/PB, e também através de publicação no
Diário Oficial do Estado de Paraíba. A data prevista
neste subitem poderá ser alterada por motivos de ordem
técnica e também por conveniência administrativa do
CRO/PB

3. -

O
Edital
001/2014
será
republicado
na
internet
no
endereço
http://www.amigapublica.com.br, com as devidas alterações impostas por este Edital.

eletrônico:

4. -

As demais regras do Edital 001/2014 permanecem inalteradas.

5. -

Toda e quaisquer informações e/ou esclarecimentos sobre o referido Processo Seletivo deverão ser
solicitados à instituição Amiga Publica utilizando-se dos meios informados no site
http://www.amigapublica.com.br/concursos.
JOÃO PESSOA/PB, 09 de abril de 2014.
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