
CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS CRECI – 17ª REGIÃO/RN

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO
RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 02/2020

O Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 17º REGIÃO/RN - CRECI-RN, no
uso de suas atribuições legais, considerando o que dispõem o Protocolo de Biossegurança da UFRN, instituído
pela Portaria nº 801/2020-PROGESP, de 11 de agosto de 2020, e as Normas de Concurso Público, torna pública
a retomada do certame objeto do Edital nº 01/2020-CRECI.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este Edital complementa as normas constantes no Edital nº 01/2020-CRECI e estabelece nova data de
aplicação das provas.

2. DO NOVO PERÍODO DE APLICAÇÃO DAS PROVAS

2.1. As provas especificadas no item 9.1. do Edital 01/2020 ocorrerão no dia 07 de fevereiro de 2021.

2.2. O acesso ao local onde se realizarão as provas ocorrerá das 13h20 às 14h (horário oficial local).

2.3. O candidato que chegar após as 14h não terá acesso ao local de realização das provas e estará eliminado
do Concurso. 

2.4. Os portões do local de provas serão fechados rigorosamente às 14h, recomendando ao candidato chegar ao
local com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência para o fechamento dos portões.

2.5. A aplicação das provas observará todas as recomendações definidas no Protocolo de Biossegurança da
UFRN, disponível no sítio eletrônico http://www.  comperve.ufrn.br  /  arquivos/protocolo_bioseguranca_covid_19.pdf  
, de modo a garantir um ambiente seguro e saudável, diante do contexto da pandemia de COVID-19,durante a
aplicação das provas.

3. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS

3.1. O candidato deverá levar caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta na cor preta
e máscara de proteção contra COVID-19 recomendada pelos órgãos de saúde.

3.2.  Não será permitido o acesso do candidato ao local  de aplicação de prova sem a utilização correta de
máscara adequada de proteção contra o COVID-19.

3.3. Será eliminado o candidato que:

a) incorrer nos casos previstos nos itens previstos no Edital nº01/2020; ou

b) não comparecer na data especificada no item 1.1. deste Edital; ou

c) se recusar a utilizar a máscara de proteção contra o COVID-19. 

3.4.  O candidato  fica  ciente  que poderá  passar  por  vistoria  rigorosa a qualquer  momento,  inclusive  com a
utilização de detectores de metais.

Natal (RN), 08 de dezembro de 2020.

Roberto Carlos C. Peres

Presidente do CRECI-RN
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