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CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP 
PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA  

PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR 
EDITAL Nº 2, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 
O Presidente em exercício do CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRT-SP, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital nº 1, publicado em 23 de março de 2020, que regulamenta a realização de 
Processo Seletivo para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRT-SP, conforme a seguir: 
 
a) alteração no cronograma e subitens, de acordo com a retificação a seguir: 
 

EVENTOS 
DATAS  

PROVÁVEIS * 

Período de inscrições  até 09/12/2020 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição 10/12/2020 

Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

15/12/2020 

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às pessoas com 
deficiência e das solicitações de atendimento especial 

16 e 17/12/2020 

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e das solicitações de 
atendimento especial 

22/12/2020 

Publicação do Edital de convocação para a realização da prova e divulgação do comprovante definitivo de inscrição com 
informações sobre os locais  

02/02/2021 

Realização das provas   
Turno da manhã: cargos de nível superior 
Turno da tarde: cargos de nível médio e nível médio/técnico 

07/02/2021 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 08/02/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 09 e 10/02/2021 

Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva e do resultado preliminar da prova objetiva 02/03/2021 

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva  03 e 04/03/2021 

Publicação do resultado definitivo da prova objetiva  08/03/2021 

Procedimento de heteroidentificação (candidatos negros)  ** 

Resultado Final  ** 

 
* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio de comunicado oficial no endereço eletrônico 
http://www.quadrix.org.br 
** Datas a serem oportunamente divulgadas em Edital específico. 
 
4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada até as 23 
horas e 59 minutos do dia 09 de dezembro de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. 
4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de dezembro de 2020. 
4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data posterior ao dia 10 de 
dezembro de 2020. 
5.11 O candidato não contemplado com a isenção do pagamento de taxa de inscrição, caso tenha interesse, poderá efetivar a inscrição 
no Processo Seletivo, na forma e prazo estabelecidos no item 4 deste edital, imprimir o boleto bancário e realizar o pagamento 
integral até o dia 10 de dezembro de 2020. 

http://www.quadrix.org.br/
http://www.quadrix.org.br/
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4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da 
inscrição, na data provável de 02 de fevereiro de 2021. 
6.6 A solicitação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via 
upload, da documentação comprobatória citada no subitem anterior deverá ser realizado até as 18 horas do dia 10 de dezembro de 
2020, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para 
envio de arquivos será de no máximo 1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o 
envio de outros arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 
6.9 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado preliminar 
das solicitações para concorrer às vagas reservadas na data provável de 15 de dezembro de 2020. 
6.9.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas, o 
INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 22 de dezembro de 2020. 
7.7 A solicitação de atendimento especial deverá ser realizada no ato da inscrição e o envio, via upload, da documentação 
comprobatória citada neste item deverá ser realizado até as 18 horas do dia 10 de dezembro de 2020, em arquivos com extensão 
“.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e com tamanho de até 300KB. A capacidade de espaço total para envio de arquivos será de no máximo 
1MB (1024KB). Após atingir a capacidade de espaço total 1MB (1024KB) não será permitido o envio de outros arquivos. Após a 
conclusão do upload, não será permitida a exclusão de arquivos já enviados. 
7.12 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado 
preliminar das solicitações de atendimento especial na data provável de 15 de dezembro de 2020. 
7.12.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de atendimento especial, o INSTITUTO 
QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais 
solicitações, na data provável de 22 de dezembro de 2020. 
 
b) alteração na data e turno de aplicação de provas, considerando minimizar aglomerações em cumprimento aos Protocolos de 
Biossegurança, de acordo com a retificação dos seguintes subitens: 
4.3.6 O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que não haja conflito no turno de aplicação da prova. 
4.3.6.1 Para o candidato que realizar mais de uma inscrição para o mesmo turno de aplicação de provas, será considerada válida 
somente a última inscrição efetivada, sendo entendida como efetivada a inscrição paga. Caso haja mais de uma inscrição paga em um 
mesmo dia, será considerada a última inscrição efetuada no sistema de inscrição. Para o candidato isento que realizar mais de uma 
inscrição para o mesmo turno de aplicação de provas, será considerada válida somente a última inscrição efetivada no sistema de 
inscrição. 
4.3.6.2 Ocorrendo a hipótese do subitem anterior, não haverá restituição parcial ou integral, sob qualquer circunstância, dos valores 
pagos a título de taxa de inscrição. 
11.1 A prova objetiva terá duração de 3 horas e 30 minutos e será aplicada na data provável de 07 de fevereiro de 2021, no turno da 
manhã para cargos de nível superior; e no turno da tarde para cargos de nível médio e nível médio/técnico.  
 
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inalterados. 
 

JOSÉ AVELINO ROSA 
Presidente 
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