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PROJETO BÁSICO – CONCURSO PÚBLICO CRMV-RJ Nº 01/2021 
ERRATA – 06/08/2021 

 
Em relação ao Projeto Básico – Concurso Público CRMV-RJ nº 01/2021, que tem por objeto a contratação de 
instituição para prestação de serviço técnico-especializado na organização, coordenação, planejamento e 
execução de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos 
efetivos no âmbito do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio de Janeiro (CRMV-RJ), 
incluídos a contratação de todo pessoal (apoio, fiscais e componentes da banca de avaliação de provas) 
responsável pela elaboração, impressão e aplicação de provas, ficam retificados os seguintes itens do 
referido Projeto Básico: 
 
Item 3 - DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  

Inclusão dos subitens 3.5. e 3.6.  
3.5. A instituição contratada ficará responsável pelo procedimento de perícia médica aos candidatos 
aprovados como portadores de deficiência, nos termos da Lei, bem como pelo custo desse procedimento, 
que será informado na Proposta de Preço, além do Valor Global Unitário por Candidato. 
3.6. A instituição contratada ficará responsável pelo procedimento de heteroidentificação complementar à 
autodeclaração dos candidatos negros, nos termos da Portaria Normativa nº 4, de 06/04/2018, do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas, bem como pelo 
custo desse procedimento, que será informado na Proposta de Preço, além do Valor Global Unitário por 
Candidato. 

 
Item 6 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Onde se lê Leia-se 
6.2. O número para cadastro de reserva será 
definido em conjunto com a direção do CRMV-RJ e a 
instituição a ser contratada.  

6.2. O número para cadastro de reserva fica assim 
definido: (a) Cargo Auxiliar Administrativo – 50 
(cinquenta); (b) Cargo Agente Fiscal – 20 (vinte). 

 
Item 12 - DOS PROCEDIMENTOS PARA ENVIO DE PROPOSTA AO CRMV-RJ 

Onde se lê Leia-se 
12.4. O prazo para envio da proposta ao CRMV-RJ é 
até o dia 15/08/2021.  

12.4. O prazo para envio da proposta ao CRMV-RJ é 
até o dia 20/08/2021. 

 
Item 15 - DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS DA CONTRATADA 

Onde se lê Leia-se 
15.9. letra c) As provas objetivas deverão conter 
questões inéditas, de múltipla escolha e devem ser 
elaboradas de modo a avaliar as competências e 
habilidades mentais dos candidatos, abrangendo as 
capacidades de compreensão, de aplicação, análise 
e síntese, privilegiando a reflexão sobre a 
memorização. 

15.9. letra c) As provas objetivas deverão conter 50 
(cinquenta) questões inéditas, de múltipla escolha e 
devem ser elaboradas de modo a avaliar as 
competências e habilidades mentais dos 
candidatos, abrangendo as capacidades de 
compreensão, de aplicação, análise e síntese, 
privilegiando a reflexão sobre a memorização. 

15.9. Inclusão de letra “h” 15.9. letra h) As provas discursivas deverão ser 
elaboradas considerando para o cargo de Auxiliar 
Administrativo – Redação; e para o cargo de Agente 
Fiscal – Questão Discursiva 
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ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO  
Novo Modelo de Proposta de Preço foi anexado ao Projeto Básico – Anexo I 

 
ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO 

Onde se lê Leia-se 
2.2. O número para cadastro de reserva será definido 
em conjunto com a direção do CRMV-RJ e a 
instituição a ser contratada.  

2.2. O número para cadastro de reserva fica assim 
definido: (a) Cargo Auxiliar Administrativo – 50 
(cinquenta); (b) Cargo Agente Fiscal – 20 (vinte). 

11.9. Das provas: 
c) As provas objetivas deverão conter 50 (cinquenta) 
questões inéditas, de múltipla escolha e devem ser 
elaboradas de modo a avaliar as competências e 
habilidades mentais dos candidatos, abrangendo as 
capacidades de compreensão, de aplicação, análise e 
síntese, privilegiando a reflexão sobre a 
memorização.  

11.9. Das provas: 
c) As provas objetivas deverão conter questões 
inéditas, de múltipla escolha e devem ser elaboradas 
de modo a avaliar as competências e habilidades 
mentais dos candidatos, abrangendo as capacidades 
de compreensão, de aplicação, análise e síntese, 
privilegiando a reflexão sobre a memorização. 

Inclusão de letra h 
11.9. Das provas 
h) As provas discursivas deverão ser elaboradas considerando para o cargo de Auxiliar Administrativo – 
Redação; e para o cargo de Agente Fiscal – Questão Discursiva.  

 
Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2021. 

 
Méd. Vet. PAULO CÉSAR AMARAL RIBEIRO DA SILVA 

Presidente da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público CRMV-RJ nº 01/2021 
 

Méd. Vet. ISABELLE CORRÊA ROCHEBOIS CAMPELLO 
Membro da Comissão de Acompanhamento do Concurso Público CRMV-RJ nº 01/2021 
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