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CONSELHO NACIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – CONTER 

CONSELHOS REGIONAIS DOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – CRTRs 
CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO Nº 01/2017  

PARA CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR 
 

COMUNICADO 
 

1 DA SOLICITAÇÃO DE TROCA DE CARGO DE INSCRIÇÃO 
1.1 Diante da retificação de edital publicada em 10 de julho de 2017, os candidatos inscritos, e que já efetuaram o pagamento  de taxa de inscrição, 
poderão solicitar a mudança de opção de cargo, devendo, para tanto, acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, no campo da 
inscrição, clicar em "alteração de cargo", das 10 horas do dia 17 de julho de 2017 às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2017  (horário oficial 
de Brasília/DF), devendo o candidato seguir as instruções dispostas no sistema. Não serão aceitos pedidos de alteração após o período estabelecido. 
1.2 A alteração será permitida para cargos do mesmo nível de escolaridade. 
1.3 Para solicitação de mudança para cargos de nível de escolaridade distintos, o candidato deverá enviar mensagem para o endereço de e-mail 
contato@quadrix.org.br, dentro do prazo estipulado no subitem 1.1, e seguir as instruções que lhe forem informadas.  
1.4 Para o candidato que já tenha efetuado o pagamento da taxa de inscrição, não havendo mais interesse em participar do concurso ou em realizar a 
mudança de opção de cargo, é facultada a solicitação de devolução da taxa de inscrição, de acordo com informações dispostas no item 2 a seguir. 
 
2 DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
2.1 Para solicitar a devolução de taxa de inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, no campo da 
inscrição, clicar em "cancelamento", das 10 horas do dia 17 de julho de 2017 às 23 horas e 59 minutos do dia 21 de julho de 2017 (horário oficial de 
Brasília/DF), devendo o candidato, para tanto, informar os dados solicitados. Não serão aceitos pedidos de devolução após o período estabelecido. 
2.2 O prazo para devolução do valor, de acordo com os dados informados pelo candidato, será até o dia 28 de julho de 2017. 
 
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
3.1 A solicitação fora do prazo ou realizada de forma diversa do estabelecido neste comunicado será preliminarmente indeferida. 
3.2 O Instituto Quadrix não se responsabilizará por solicitação de devolução da taxa de inscrição ou mudança de opção de cargo não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados. 
3.3 As informações prestadas no formulário on-line serão de inteira responsabilidade do candidato, ainda que feitas com o auxílio de terceiros. 
3.4 Para esclarecimentos adicionais, o candidato poderá enviar mensagem para o endereço de e-mail contato@quadrix.org.br.  
 
 

Brasília/DF, 13 de julho de 2017 
 

Diretoria de Concursos 
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