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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, resolve convocar todos os candidatos para as 
provas objetivas e de títulos que serão realizadas, nos termos que se seguem: 
 
1 - DA PROVA OBJETIVA 
 
1.1 Ficam convocados todos os candidatos para as Provas Objetivas que serão realizadas no dia 18 de Maio de 2014, na cidade 

de João Pessoa/PB, e atenderão aos dispositivos do Edital 001/2014 e demais normas a este vinculadas. 
 
1.2 - As provas objetivas terão duração de 03 (três) horas, e serão realizadas nos locais especificados pelas tabelas do item 

3 deste edital. 
 
1.2.1 - No dia 18/05/2014 (Domingo), serão realizadas as provas objetivas para TODOS OS INSCRITOS no turno da 

TARDE, com previsão de início para as 13h (horário local). Os portões serão fechados pontualmente às 13h (horário 
local) e após o fechamento dos mesmos não será permitida a entrada de candidatos. 

 
1.2.2 - Os candidatos deverão comparecer ao local designado para realização das Provas Objetivas com antecedência mínima 

de 30 minutos do horário fixado para o seu início, munidos de caneta esferográfica de tinta preta ponta grossa fabricada 
em material transparente, lápis grafite fabricado em madeira, comprovante de inscrição, e documento de identidade 
original dentro do prazo de validade, o qual deverá estar em perfeitas condições de forma a permitir, com clareza, a sua 
identificação e obedecer as demais regras do item 5 do Edital 001/2014; 
 

2 - DA PROVA DE TÍTULOS 

2.1 -  Após o resultado final das provas objetivas, primeira etapa do PROCESSO SELETIVO, será avaliada a prova de títulos 
somente para os empregos contemplados no ANEXO I, parte integrante do Edital 001/2014; 

2.2 - A aplicação da prova de títulos, de caráter exclusivamente classificatório, terá a sua pontuação aplicada conforme as regras 
expressas neste Edital, em especial no ANEXO I, parte integrante do Edital 001/2014. 

2.3 - Somente os candidatos aprovados e classificados nas provas objetivas serão habilitados para a prova de títulos e 
terão seus documentos analisados e os pontos computados no resultado final. Os títulos não analisados não serão em 
hipótese alguma devolvidos aos candidatos; 

2.4 - Para ter os seus títulos analisados, o candidato deverá: 

a) Preencher todos os campos da parte superior do requerimento, ANEXO II, parte integrante do Edital 001/2014;  

b) O requerimento que deverá estar em sua forma original e em duas vias; 

c) Anexar à primeira via do requerimento cópia autenticada em cartório de todos os documentos que deverão ser 
analisados na prova de títulos. NÃO serão aceitos originais para conferencia e os documentos originais entregues 
NÃO serão devolvidos; 

d) Encadernar em espiral com capa plástica transparente e em tamanho A4; 

e) Numerar manualmente e rubricar no topo direito de todas as folhas, exceto o requerimento; 

f) Relacionar no requerimento, na mesma ordem de encadernação, todos os documentos, indicando a folha inicial, 
final de cada documento, o item da tabela de títulos para o qual se requer a pontuação, instituição ou órgão 
emissor e total de laudas do documento; 

g) Assinar e reconhecer firma no requerimento; 

h) Anexar ao encadernado a segunda via para servir de protocolo no momento da entrega; 

i) Entregar em envelope aberto e confirmar se o mesmo foi lacrado no momento da entrega. 

 

2.5 - O requerimento de que trata o item anterior está disponível no ANEXO II, parte integrante do Edital 001/2014 e seu 
preenchimento é de exclusiva responsabilidade do candidato. O prazo para entrega de títulos não será prorrogado; 
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2.6 - O conteúdo dos envelopes entregues por conta deste PROCESSO SELETIVO é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
candidato tanto quanto aos documentos quanto ao atendimento às normas contidas nos editais e formulários. 

2.7 - Os títulos deverão ser entregues ao Chefe de Sala, no mesmo dia, horário e local da aplicação da PROVA OBJETIVA, em 
envelope aberto, identificado e endereçado de acordo com o indicado no subitem 3.2.4.2 do edital 001/2014, com o título 
“PROVA DE TITULOS”. Obrigatoriamente, as cópias dos títulos a serem entregues deverão ser autenticadas em cartório.  

2.8 - Será atribuída nota zero ao candidato que não entregar os títulos na FORMA, prazo e local determinados neste item. 

2.9 - Serão publicados na Internet, no endereço eletrônico www.amigapublica.com.br/concursos e no Quadro de Avisos do 
Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, o Resultado Preliminar da Prova de Títulos, e depois de 
transcorrido o prazo para interposição de recursos e julgamento dos mesmos, o Resultado Final da Prova de Títulos; 

2.10 - Para melhor visualização, as listas que divulgarão os resultados da Prova de Títulos serão apresentadas em ordem 
alfabética, porém, quando da divulgação do Resultado Final do Concurso, o que definirá a ordem de apresentação será a 
classificação final do candidato para cada emprego; 

2.11 - As listas que divulgarem os resultados das Provas de Títulos constarão das seguintes informações: número de inscrição, 
nome do candidato e pontuação aferida na respectiva prova. Podendo, inclusive, apresentar outras informações que sejam 
julgadas como necessárias pela Comissão do PROCESSO SELETIVO, pela Instituição Organizadora, ou outra autoridade 
competente. 

 
 
3 - DOS LOCAIS DE PROVA  
 
3.1 - Indicação dos locais de provas para os candidatos de todos os cargos as provas ocorrerão na cidade de João Pessoa/PB 

conforme tabela abaixo:  
 

TODOS OS NÍVEIS 
Candidatos: 

De: ADAILTON CANDEIA DO NASCIMENTO FILHO    
Até: ROGÈRIO COSTA DE MEDEIROS 

Local de Prova: 
CENTRAL DE AULAS - UFPB - BLOCO F  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CASTELO BRANCO - JOÃO PESSOA/PB  

 

Fechamento dos Portões às 13:00 (TARDE) 

Salas:0001 a 0011 

 
TODOS OS NÍVEIS 

Candidatos: 
De: ROMÊNIA LAUDICEA DUARTE DO NASCIMENTO    

Até: ZULINEIDE DINIZ TÔRRES 
Local de Prova: 

CENTRAL DE AULAS - UFPB - BLOCO E  
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CASTELO BRANCO - JOÃO PESSOA/PB  

 

Fechamento dos Portões às 13:00 (TARDE) 

Salas:0012 a 0013 

 
 
4 - Os casos omissos e/ou duvidosos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, cuja decisão será 

sempre colegiada e posteriormente submetida à homologação do Presidente do CRO/PB. 
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5 - Fica alterada a redação do item 7 e subitens do Edital 001/2014 que passará a ter a mesma redação do item 2 deste edital. 
 
6 - Este edital retificará no que couber o edital 001/2014 revogando as disposições em contrário. 

 
 

JOÃO PESSOA/PB, 02 de maio de 2014. 
 

 
ABRAÃO ALVES DE OLIVEIRA 

Presidente do CRO-PB 
CRO/PB-697 

 

Comissão do Processo Seletivo 
(Portaria n.º 007/2014, de 16 de janeiro de 2014) 

 

MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS 
CRO/PB-1181 

Presidente 
 
 

FRANCISCO NOGUEIRA DE ALMEIDA 
CRO/PB-955 

Membro 
ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ 

Membro 

 


