
 
 

 

Avenida Universitária, 750 - Ed. Diamond Center - Salas 810,811,812,813 - Bairro: Fátima CEP: 64049-494 - Teresina-PI  
CNPJ: 21.310.708/0001-19 - Fone: (86) 3216.6030  Site: www.crefito14.org.br / Email: crefito14@crefito14.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERRATA Nº 01/2020 DO EDITAL DE 

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2020 DO 

CONSELHO REGIONAL DE 

FISIOTERAPIA E TERAPIA 

OCUPACIONAL DA 14ª REGIÃO – 

CREFITO-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crefito14.org.br/
mailto:crefito14@crefito14.org.br


 
 

 

Avenida Universitária, 750 - Ed. Diamond Center - Salas 810,811,812,813 - Bairro: Fátima CEP: 64049-494 - Teresina-PI  
CNPJ: 21.310.708/0001-19 - Fone: (86) 3216.6030  Site: www.crefito14.org.br / Email: crefito14@crefito14.org.br 

No subitem 1.1.1 do Edital Nº 02/2020: 

  

ONDE SE LÊ:  

1.1.1 A comissão de seleção será composta por: 

 

a) 01 (um) Presidente, que será o Coordenador Geral do CREFITO-14; 

b) 01 (um) ou mais membros da Diretoria do CREFITO-14, a ser (em) convocados 

no ato de nomeação da Comissão de Seleção;  

c) 01 (um) profissional de fisioterapia ou terapia ocupacional, alheio aos quadros do 

CREFITO-14, a ser nomeado pelo Presidente do CREFITO-14, na forma prevista 

no item 1.1.3, abaixo, de notório saber e reputação ilibada, e que terá a função de 

contribuir com a avaliação dos candidatos, bem como contribuir para a 

transparência e lisura do processo de seleção. 

 

LEIA-SE:  

1.1.1 A comissão de seleção será composta por: 

 

a) 01 (um) Presidente, que será o Coordenador Geral do CREFITO-14; 

b) 01 (um) ou mais membros da Diretoria do CREFITO-14, a ser (em) convocados 

no ato de nomeação da Comissão de Seleção;  

c) O (A) Presidente da Comissão de Ética em Fisioterapia ou da Comissão de Ética 

em Terapia Ocupacional do CREFITO-14; 

d) 01 (um) profissional de fisioterapia ou terapia ocupacional, alheio aos quadros do 

CREFITO-14, a ser nomeado pelo Presidente do CREFITO-14, na forma prevista 

no item 1.1.3, abaixo, de notório saber e reputação ilibada, e que terá a função de 

contribuir com a avaliação dos candidatos, bem como contribuir para a 

transparência e lisura do processo de seleção. 

 

No subitem 2.2 do Edital Nº 02/2020: 

 

ONDE SE LÊ:  

2.2 O (a) agente fiscal aprovado (a), uma vez convocado, nomeado e efetivamente contratado 

estará, pelo tempo em que desempenhar suas funções, impedido (a) de exercer a atividade de 

fisioterapia ou de terapia ocupacional, bem como de participar do quadro societário de 

pessoas jurídicas que prestem serviços relacionados a essas atividades. 
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LEIA-SE:  

2.2 O (a) candidato aprovado (a), uma vez convocado, nomeado e efetivamente contratado 

estará, pelo tempo em que desempenhar suas funções, impedido (a) de exercer a atividade de 

fisioterapia ou de terapia ocupacional, bem como de participar do quadro societário de 

pessoas jurídicas que prestem serviços relacionados a essas atividades. Assim, o candidato 

aprovado e convocado, antes de sua efetiva nomeação, deve proceder à baixa definitiva de seu 

registro junto ao CREFITO-14, requisito este do qual o candidato, mediante sua inscrição, 

declara ciência e anuência. 

 

No subitem 9.1 do Edital Nº 02/2020: 

 

ONDE SE LÊ:  

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos será cabível recurso endereçado à Comissão de 

Seleção, uma única vez, no prazo improrrogável de 18/01/2021 a 20/01/2021. 

 

LEIA-SE:  

9.1 Da classificação preliminar dos candidatos será cabível recurso endereçado à Comissão de 

Seleção, uma única vez, no prazo improrrogável do dia 26/01/2021, decidindo a comissão de 

seleção no prazo improrrogável de 01 (um) dia útil, com publicação do resultado após 

recursos no primeiro dia útil subsequente. 

 

 

 

NOS ANEXOS DO EDITAL Nº 02/2020:  

Passa a integrar o edital nº 02/2020 do CREFITO-14 o anexo IV, contendo o cronograma do 

Processo Seletivo nº 01/2020 do CREFITO-14, abaixo transcrito:  

 

ANEXO IV  

CRONOGRAMA 

 

Período Atividade 

27/11/2020 a 

04/12/2020 
Inscrições 

09/12/2020 Publicação de inscrições deferidas 

10 a 11/12/2020 Interposição de recurso contra indeferimento de inscrições 

15/12/2020 Resultado de recursos contra indeferimento de inscrições 
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16/12/2020 
Publicação de relação final de inscrições deferidas, após 

recursos 

17 a 23/12/2020 Análise de currículos  

24/12/2020 Resultado Parcial da Análise de Currículos 

28/12/2020 
Interposição de recurso contra o resultado parcial da análise 

de currículos 

30/12/2020 
Resultado de recursos contra o resultado parcial da análise de 

currículos  

31/12/2020 Divulgação de datas e horários de entrevistas dos candidatos 

18 a 22/01/2021 Realização de entrevistas 

25/01/2021 Publicação de resultado após entrevistas 

26/01/2021 Interposição de recursos contra o resultado após entrevistas 

28/01/2021 Resultado de recursos contra o resultado após entrevistas 

29/01/2021 Resultado final 

 

 

 

Teresina, 27 de novembro de 2020. 

 

 

 

_______________________________________ 

Rodrigo Amorim Oliveira Nunes 

Presidente do CREFITO-14 
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