SERVIÇOP
PÚBLICO FE
EDERAL
C
CONSELHO
REGIONAL
L DE FARMÁ
ÁCIA DO ESTADO DO
TOCAN
NTINS – CRF
F‐TO
CO
ONCURSO PÚBLICO PA
ARA PROVIM
MENTO DE CARGOS
C
DE
E
PE
ESSOAL DE NÍVEIS FUN
NDAMENTA
AL, MÉDIO E SUPERIOR
R
EDITA
AL N.º 03/201
15, de 20/07//2015 – CRF
F/TO

A Prresidente do
o CONSELHO
O REGIONA
AL DE FARM
MÁCIA DO ESTADO
E
DO TOCANTIN
NS - CRFTO, no uso das suas
atrib
buições que lhe são con
nferidas pelo seu Regime
ento Interno e cumprindo as exigênccias da Con
nstituição Fed
deral
em seu
s Art. 37, inciso II, torn
na público o presente Ed
dital de prorro
ogação do prrazo final pa ra as inscrições no Conccurso
Público, alterand
do o Edital 00
01/2015 de 10
1 de junho d
de 2015 e Anexos, que passam
p
a terr as seguinte
es datas:
26
6/07/2015

Data final para
p
realizaçã
ão das inscr ições

27
7/07/2015

Último dia para
p
pagame
ento de inscrrição.
Último dia para posta
agem dos la
audos médic
cos dos candidatos quue desejam concorrer como
c
deficientes e/ou solicitaram tempo a
adicional parra realização das provas..
Último dia para
p
postage
em do reque rimento de condições
c
especiais paraa realização das
d provas.

30
0/07/2015

Publicação da relação preliminar d
dos candidattos que apre
esentaram a documentação exigida para
fins de conccorrer como pessoa com
m deficiência e/ou dos que
e solicitaram
m tempo adicional.
Publicação da relação preliminar dos candida
atos que opttaram concoorrer às vag
gas destinad
das a
pessoas ne
egras ou pard
das.
Publicação do resultad
do dos requ
uerimentos dos
d
candidattos que soliccitaram condições espe
eciais
para a realiização das provas.
p
Publicação das inscriçõ
ões homologa
adas.
Último dia para conferrência e alte
eração on-lin
ne dos dado
os informadoos, no ato da inscrição, com
exceção do
o nome, do número
n
do ca
adastro de pe
essoa física (CPF) e do ccargo.

31
1/07/2015
a
01
1/08/2015

Prazo para
a recurso con
ntra o resulta
ado preliminar da entreg
ga da docum
mentação dos
s candidatoss que
apresentara
am a documentação exig
gida para fins de concorrrer como defficiente e dos que solicita
aram
tempo adicional.
espostas ao
Prazo para
a recurso contra
c
as re
os requerim
mentos dos candidatos que solicita
aram
condições especiais
e
para realização
o das provas
s.

As demais
d
datass ficam manttidas, conform
me o Edital 0
001/2015 de 10 de junho de 2015 e A
Anexos.

P
Palmas, 20 de
d julho de 2015.
2
Marttha A
Aguiar Franc
co Ramos
Presiidente do CRFTO
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