
  Concurso Público Edital 001/2011 
 
 

 

No Edital 001/2011 publicado em 14 de fevereiro de 2011, 
 
Onde se lê: 
 
III - Das Inscrições 
3.3. As inscrições serão realizadas no período de 16 de fevereiro a 18 de março de 2011 via Internet.  
3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br e ou 
www.crn5.org.br durante o período de 00h00min do dia 16 de fevereiro  às 23h59min do dia 18 de março  
de 2011, imprimir o edital do concurso, ficar ciente das normas estabelecidas neste edital e seguir as 
orientações contidas na tela.. 

a) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 
b) Imprimir o Boleto bancário; 
c) Pagar a taxa de inscrição em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação 

Nacional impreterivelmente, até a data de vencimento constan te no documento. O 
pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição;  

d) Acessar o site após 72h do pagamento da taxa de inscrição para imprimir o comprovante de 
inscrição, digitando o nº. do CPF e a data do nascimento, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento. 

3.9.2. A isenção deverá ser solicitada mediante preenchimento do formulário de requerimento, disponível 
no site da Concepção, no período de 16 a 28 de fevereiro de 2011.   
 
Leia-se: 
 
III - Das Inscrições 
3.3. As inscrições serão realizadas no período de 18 de fevereiro a 28 de março de 2011 via Internet.  
3.4. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o site www.concepcaoconcursos.com.br e ou 
www.crn5.org.br durante o período de 00h00min do dia 18 de fevereiro  às 23h59min do dia 28 de março  
de 2011, imprimir o edital do concurso, ficar ciente das normas estabelecidas neste edital e seguir as 
orientações contidas na tela.. 

a) Digitar corretamente os dados cadastrais e a opção do cargo; 
b) Imprimir o Boleto bancário; 
c) Pagar a taxa de inscrição em qualquer Agência Bancária vinculada ao Sistema de Compensação 

Nacional impreterivelmente, até a data de vencimento constan te no documento. O 
pagamento após a data de vencimento implica o CANCELAMENTO da inscrição;  

d) Acessar o site após 72h do pagamento da taxa de inscrição para imprimir o comprovante de 
inscrição, digitando o nº. do CPF e a data do nascimento, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento. 

3.9.2. A isenção deverá ser solicitada mediante preenchimento do formulário de requerimento, disponível 
no site da Concepção, no período de 18 a 28 de fevereiro de 2011.   

 


