
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020  

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 09/2020 AO EDITAL  

DE ABERTURA Nº 01/2020- CRECI/RJ 

 
O Presidente do CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DA 1ª 

REGIÃO- CRECI/RJ, no uso de suas atribuições legais, torna público o prosseguimento do 

Concurso Público e o cronograma atualizado, conforme segue: 

 

Em razão da possibilidade de prosseguir com as atividades suspensas em decorrência do  

Coronavírus (COVID-19) e observando todos os protocolos sanitários, conforme orientações 

vigentes da vigilância sanitária, a aplicação das Provas Objetivas, de Redação e Discursiva será 

realizada no dia 07 de fevereiro de 2021, para os candidatos com inscrições homologadas, 

conforme Edital N° 06/2020 e Lista Definitiva, publicados no dia 23/11/2020 no site 

www.inqc.org.br  seguindo abaixo, o cronograma alterado, passando a ser conforme segue: 

 

Cronograma provável– CRECI- RJ/ 2020-2021 
 

Atividade Período 
Publicação do Edital de Abertura 07/10/2020 

Período de inscrições 08/10 a 09/11/2020 

Período de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição e análise (CadÚnico)  

08 a 10/10/2020 

Divulgação da lista de candidatos isentos 14/10/2020 

Período de recursos contra isenção da taxa  15 e 16/10/2020 

Respostas aos recursos isenção da taxa 20/10/2020 

Último dia para efetuar o pagamento do boleto 
bancário e envio dos laudos médicos para 
candidatos PcD 

10/11/2020 

Lista preliminar de candidatos inscritos 16/11/2020 

Período de recursos das inscrições 17 e 18/11/2020 

Inscrições Homologadas – Lista definitiva de 
inscritos  

23/11/2020 

Convocação para as Provas Objetivas e de 
Redação/Discursiva 

28/01/2021 

Aplicação das Provas Objetivas e Provas de 
Redação/Discursiva 

07/02/2021 

Divulgação do gabarito das Provas Objetivas 08/02/2021 

Período de recursos sobre o gabarito  09 e 10/02/2021 

Respostas aos recursos sobre o gabarito, 
divulgação da lista provisória de resultados (notas) 
e prazo de recursos sobre os resultados (notas) 

24/02/2021 

Período de recursos sobre os resultados (notas) 25 e 26/02/2021  

Divulgação da lista definitiva resultados (notas) da 
Prova Objetiva e selecionados para correção da 
Prova de Redação/Discursiva e respostas aos 
recursos sobre os resultados (notas) da Prova 
Objetiva 

03/03/2021 

http://www.inqc.org.br/


Divulgação das notas das Provas de 
Redação/Discursiva 

05/03/2021 

Periodo de recursos sobre a Prova de 
Redação/Discursiva 

08 e 09/03/2021 

Respostas aos recursos da Prova 
Redação/Discursiva e lista de resultados após 
recursos Prova Redação/Discursiva e divulgação da 
data de envio dos Títulos para os candidatos 
selecionados 

16/03/2021 

Período de envio dos títulos 17 a 23/03/2021 

Divulgação das notas da Prova de Títulos 07/04/2021 

Período de recursos sobre a Prova de Títulos  08 e 09/04/2021 

Divulgação dos resultados dos recursos sobre as 
Provas de Títulos, Lista de Classificação Final e 
homologação dos cargos sem Prova Prática  

16/04/2021 

Convocação para as Provas Práticas dos cargos de 
Designer Gráfico e Editor de Vídeo 

16/04/2021 

Aplicação das Provas Práticas para Designer 
Gráfico e Editor de Vídeo 

24 e/ou 25/04/2021 

Divulgação dos resultados das Provas Práticas 03/05/2021 

Período de recursos sobre as Provas Práticas 04 e 05/05/2021 

Divulgação dos resultados dos recursos das Provas 
Práticas, Lista de Classificação Final e 
homologação dos cargos de Designer Gráfico e 
Editor de Vídeo 

11/05/2021 

 

Em caso de alteração e necessidade de novo distanciamento controlado no município do Rio de 

Janeiro, conforme monitoramento semanal realizado pelo Governo do Estado do RJ, as provas 

poderão ser suspensas, com prévia publicação, a ser realizada no site www.inqc.org.br 

 

 
 

Rio de janeiro, 20 de janeiro de 2021 

. 

 

 

Presidente– CRECI/RJ. 

 

http://www.inqc.org.br/

