Edital 001/2017
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRAS/CARGOS DO CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O CREMERJ - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, faz saber, por meio deste Edital a Resposta aos Recursos Interpostos contra o
Resultado da Avaliação de Afrodescendentes e o Resultado Final após a última etapa do Concurso
Público – Certificação de candidatos afrodescendentes, conforme cronograma do Concurso Público.
1.

Compõe este Edital:
 ANEXO I - Resposta aos Recursos Interpostos contra o Resultado da Avaliação de
Afrodescendentes;
 ANEXO II – RESULTADO FINAL (Ampla Concorrência), após a última etapa do certame;
 ANEXO III – RESULTADO FINAL (PcD), após última etapa do certame;
 ANEXO IV – RESULTADO FINAL (Afrodescendente), após última do certame;

2.

A fundamentação dos recursos interpostos ficará disponível para consulta individualizada pelo
candidato, através do login na página exclusiva de acesso do candidato no site
https://igdrh.selecao.net.br/informacoes/3/.

3.

Na hipótese de o candidato afrodescendente ser aprovado dentro das vagas oferecidas para ampla
concorrência e dentro das vagas destinadas aos afrodescendentes serão chamados de acordo com
a ordem de classificação de cada listagem.

4.

Em caso de desistência de candidato afrodescendente aprovado em vaga reservada, a vaga será
preenchida pelo candidato afrodescendente posteriormente classificado.

5.

Na hipótese de não haver candidatos afrodescendentes aprovados em número suficiente para que
sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla
concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de
classificação no concurso.
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