
 
                                                                                                                                       

  
  

CONCURSO PÚBLICO  
CREMERJ - Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.  
Aditivo 003/2019, de 19 de agosto de 2019 
 

A COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURO PÚBLICO, de acordo com as atribuições que lhes são conferidas, 
torna público o presente Aditivo nº 003/2019 ao Edital nº 001/2019, de 08 de julho de 2019, 
referente ao CONCURSO PÚBLICO para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de 
Nível Superior e de Nível Médio deste Conselho, e os que vierem a vagar e os que forem criados 
durante o prazo de validade deste Concurso Público, conforme especificado a seguir 
(inclusões/modificações em destaque de cor vermelha). 

 
ADITIVO Nº 003/2019 ao EDITAL nº 001/2019, de 08 de julho de 2019. 

 

Art. 1º. Fica PRORROGADO o período de inscrições para até o dia 22 de setembro de 2019, passando 
os itens 3.1 e 3.7.2 a vigerem com as seguintes redações: 
 

3.1. As inscrições serão efetuadas durante o período das 14h00min do dia 09 de julho às 23h59min do 
dia 22 de setembro de 2019, pela internet, através do endereço eletrônico www.idib.org.br.  
 
3.7.2. A taxa de inscrição deverá ser paga até o primeiro dia útil após o fim das inscrições, ou seja, 23 de 
setembro de 2019. 

 
Art. 2º. Fica ALTERADA a data de aplicação das provas objetivas para 20 de outubro de 2019, 
passando o item 12.1.1 e o Anexo VII a disporem do seguinte teor: 
 

11.1. . As provas Objetivas serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, 
com data prevista para o dia 20 de outubro de 2019, em locais e horários que serão divulgados 
oportunamente via internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br. Poderão ser utilizadas cidades 
circunvizinhas à cidade do Rio do Janeiro/RJ, dependendo da necessidade. 
 

ANEXO VII 
 

Provas serão aplicadas no dia 20 de outubro de 2019, nos turnos da manhã (09h) e tarde (15h), 
atendendo ao quadro PREVISTO abaixo: 

 

CARGOS TURNO/HORÁRIO 

AGENTE ADMINISTRATIVO  
(180 HORAS) 

MANHÃ (09h) 

NÍVEL SUPERIOR (TODOS) 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO E ITINERANTE 
(200 HORAS) 

 

WEB DESIGNER 
 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

TARDE (15h) 

 

Poderá a Comissão, conforme a necessidade e conveniência administrativa, alterar os dias e os horários 
de aplicação das provas. 
 
Art. 4º. Permanecem inalteradas as demais disposições constantes no Edital Nº 001/2019. 
 

 

Rio de Janeiro/RJ, 19 de agosto de 2019. 
 

 
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO 


