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O Presidente do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Alagoas  - CORE-AL faz saber que realizará, por 
meio da empresa RHS Consult Ltda - EPP, sob supervisão da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento nomeada por meio da Portaria 
CORE Nº 01 de 04 de Janeiro de 2021, em datas, locais e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público regido de acordo 
com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e  as demais Leis e regulamentos pertinentes  
em vigor, destinado ao provimento de vagas existentes para os cargos descritos na Tabela I, especificada no Capítulo 1 do Concurso Público 
deste edital. 
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital. 

 
INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

 
1. DO CONCURSO PÚBLICO 
 
1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento das vagas existentes e daquelas que vagarem e/ou forem criadas, nos cargos 
indicados no presente edital, dentro do prazo de validade de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois) anos, a contar da data 
da homologação do certame, a critério do CORE-AL. 
1.1.1. Os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ou aquele que estiver 
vigente à época da contratação, e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações previstas em lei, reguladas em acordo coletivo de 
trabalho e em normas administrativas internas do CORE-AL. 
1.2. As vagas oferecidas são para o Estado de Alagoas. 
1.2.1. O CORE-AL poderá alterar a lotação do candidato, na contratação ou a qualquer momento após o vínculo empregatício, de acordo com 
a necessidade do CORE-AL, desde que no âmbito do Estado de Alagoas. 
1.3. Os cargos, as vagas, o salário inicial, a carga horária, os requisitos mínimos exigidos e a taxa de inscrição são os estabelecidos na Tabela 
I de Cargo, especificada abaixo. 
1.4. A contratação dos candidatos aos cargos deste Concurso ocorrerá sob o Regime de Dedicação Exclusiva ao CORE-AL. 
1.5. Serão concedidos, ao candidato contratado, os seguintes benefícios: Vale Transporte e Vale Alimentação, Plano de Saúde e Dentário 
com Coparticipação. 
1.6. As atribuições/descrições dos cargos estão descritas no Anexo II, deste Edital. 
1.7. Todas as etapas constantes neste Edital serão realizadas observando-se o horário oficial de Brasília/DF. 
  

TABELA I – CARGO, VAGAS, SALÁRIO INICIAL, CARGA HORÁRIA, REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS E TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

ENSINO MÉDIO 

Código Cargo 
Total 
de 
Vagas 

Vagas 
para 
ampla 
concorrên
cia 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 
com 
deficiência 

Vagas 
reservad
as às 
pessoas 
negras 

Salário 
inicial  

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

011 
Auxiliar 
Administrativo 

2 2 0 0 
R$ 

1.514,00 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 55,00 

021 Fiscal 1 1 0 0 
R$ 

1.699,00 
40 horas 
semanais 

Ensino médio completo. R$ 55,00 

 
 

ENSINO SUPERIOR 

Código Cargo 
Total 
de 
Vagas 

Vagas 
para 
ampla 
concorrên
cia 

Vagas 
reservadas 
às pessoas 
com 
deficiência 

Vagas 
reservada
s às 
pessoas 
negras 

Salário 
inicial  

Carga 
horária 

Requisitos mínimos 
exigidos 

Taxa de 
Inscrição 

131 Contador 1 1 0 0 
R$ 

2.535,00 
40 horas 
semanais  

Ensino superior na área 
de Contabilidade. 

R$ 65,00 

 
 
2. DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO  
 
2.1. Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá ler este edital em sua íntegra, tendo conhecimento e estando de acordo com as exigências nele 
contidas, principalmente, as especificadas a seguir, que devem ser comprovadas à época da contratação: 
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2.1.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses conforme disposto nos 
termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal e do Decreto Federal nº 70.436/72; 
2.1.2. Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
2.1.3. No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar, nos termos do Decreto nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86; 
2.1.4. Ser eleitor(a) e estar quite com a Justiça Eleitoral; 
2.1.5. Possuir documentação comprobatória, no ato da contratação, dos REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para o cargo, conforme 
especificado na Tabela I, do Capítulo 1, e a DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA determinada no item 13.5 do Capítulo 13 deste edital; 
2.1.6. Ter aptidão física e mental e não possuir deficiência física incompatível com o exercício do cargo. 
2.1.7. Não ter sido punido(a), em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio 
público de qualquer esfera de governo, condenado em processo criminal por prática de crimes contra a administração pública, capitulados nos 
títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492/86 e na Lei nº 8.429/92; 
2.1.8. Não ter sido dispensado(a) do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Alagoas por infração disciplinar. 
2.1.9. Não estar, no ato da contratação, incompatibilizado(a) para nova contratação em novo cargo; 
2.1.10. Não possuir antecedentes criminais; 
2.1.11. Não estar com idade de aposentadoria compulsória; 
2.1.12. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis 
previstos na Constituição Federal. 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1. As inscrições serão realizadas via Internet, no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br, iniciando-se no dia 14 de junho de 2021 e 
encerrando-se no dia 28 de setembro de 2021, observado o horário oficial de Brasília/ DF e os itens estabelecidos no Capítulo 2. Das 
Condições para Inscrição, deste Edital. 
3.2. Após o preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line, o(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição a 
título de ressarcimento de despesas com material e serviços, de acordo com o valor definido na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital. 
3.3. Objetivando evitar ônus desnecessários, o(a) candidato(a) deverá recolher o valor da taxa de inscrição somente se atender a todos os 
requisitos exigidos para o cargo pretendido. 
3.4. A inscrição do(a) candidato(a) implicará no completo conhecimento e a tácita aceitação das normas legais pertinentes e condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e as condições previstas em Lei, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.5. O(a) candidato(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição através de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária, com 
vencimento para o dia 05 de Outubro de 2021. Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento de agências bancárias na localidade 
em que se encontra o(a) candidato(a), o boleto deverá ser pago antecipadamente. 
3.5.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br, até a data de encerramento do prazo de 
pagamento e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de 
inscrição on-line. 
3.5.2. Após o encerramento do período de pagamento, não haverá possibilidade de impressão do boleto para pagamento, seja qual for o 
motivo alegado. 
3.5.3. A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição. 
3.5.4. O comprovante de inscrição é o boleto bancário devidamente quitado e deverá ser mantido em poder do(a) candidato(a) e apresentado 
no local de realização da Prova Objetiva se necessário ou se seu nome não constar na lista de convocação para prova. É de inteira 
responsabilidade do(a) candidato(a) a manutenção sob sua guarda do comprovante do pagamento da taxa de inscrição, para posterior 
apresentação, se necessário. 
3.6. O candidato deverá efetuar apenas uma inscrição neste Concurso Público. 
3.6.1. Em caso de mais de uma inscrição e ocorrendo a aplicação das provas no mesmo período, o(a) candidato(a) deverá optar somente por 
uma inscrição por período, sendo considerado como ausente para a(s) outra(s) inscrição(ões) do referido período de aplicação, mesmo que a 
aplicação das provas ocorra na mesma sala. 
3.6.2. Ocorrendo a hipótese do item 3.6.1, não haverá restituição parcial ou integral dos valores pagos a título de taxa de inscrição. 
3.7. Não serão aceitas inscrições recebidas por depósito em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, transferência ou depósito em conta 
corrente, por depósito “por meio de envelope” em caixa rápido, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer 
outra via que não a especificada neste Edital, bem como fora do período de inscrição estabelecido. 
3.8. Não será aceito, como comprovante de pagamento da inscrição, comprovante de agendamento bancário. 
3.9. Salvo nos casos de anulação ou cancelamento do certame, não haverá devolução, parcial ou integral, da importância paga, ainda que 
superior ou em duplicidade, nem isenção total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 
3.10. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos de alteração de opção de cargo sob hipótese alguma, portanto, antes de efetuar o 
pagamento da taxa de inscrição, o(a) candidato(a) deve verificar atentamente a opção preenchida. 
3.10.1. É vedada a transferência do valor pago a título de inscrição para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outros 
processos ou concursos. 
3.11. A RHS Consult Ltda - EPP. e o CORE-AL não se responsabilizam por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. Assim é recomendável que o(a) candidato(a) realize sua inscrição e respectivo pagamento 
com a devida antecedência. 
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3.12. A partir do dia 16 de Junho de 2021, o(a) candidato(a) deverá conferir no endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br, se os dados da 
inscrição, efetuada via Internet, e se o valor da inscrição foi recebido pela RHS Consult Ltda - EPP., ou seja, se a inscrição está confirmada. 
3.12.1. Em caso negativo, o(a) candidato(a) deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da RHS Consult Ltda - 
EPP., através do e-mail atendimento@rhsconsult.com.br, para verificar o ocorrido, bem como interpor recurso nos termos deste Edital. 
3.13. A apresentação dos documentos e das condições exigidas para participação no referido Concurso Público será feita por ocasião da 
contratação, sendo que a não apresentação implicará a anulação de todos os atos praticados pelo(a) candidato(a). 
3.14. As informações prestadas na ficha de inscrição on-line são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), ainda que realizada com o 
auxílio de terceiros, cabendo ao CORE-AL e à RHS Consult Ltda - EPP, o direito de excluir do Concurso Público aquele que prestar 
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório. 
3.15. O(a) candidato(a) que desejar concorrer à vaga na condição de deficiente, obrigatoriamente, no ato da inscrição, informar em 
campo específico da Ficha de Inscrição, e proceder conforme estabelecido no Capítulo 5 deste Edital. 
3.16. O(a) candidato(a) que necessitar de condições especiais para realização das provas deverá encaminhar, por meio de correspondência 
com AR (Aviso de Recebimento) ou Sedex, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, declaração constante no Anexo IV e Anexo V 
deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a), especificando a condição especial para a realização da prova e Laudo 
Médico original ou cópia Autenticada com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, identificando no envelope: nome, cargo ao qual 
está concorrendo e nome do Concurso Público: CORE-AL - Concurso Público 01/2021 – “Cond. Especial”, à RHS Consult Ltda - EPP., 
localizado à Rua Ituaçú, 26, Parque Industrial, São Paulo - SP, CEP: 08.110-110. 
3.16.1. O(a) candidato(a) que não o fizer durante o período estabelecido no item anterior, não terá a prova e as condições especiais 
providenciadas, seja qual for o motivo alegado e não irá concorrer as vagas destinadas aos candidatos PNE’Es. 
3.16.2. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido. 
3.16.3. Para efeito do prazo de recebimento da solicitação por correspondência com AR ou SEDEX, estipulado no item 3.16 deste Capítulo, 
será considerado 5 (cinco) dias corridos após a data de término das inscrições. 
3.16.4. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompanhante (maior de 
18 anos), que também se submeterá às regras deste Edital e Anexos e ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas. 
3.16.4.1. A candidata lactante deverá declarar a referida condição na ficha de inscrição online e encaminhar sua solicitação à RHS 
Consult Ltda - EPP, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, por correspondência com AR ou SEDEX, conforme 
estabelecido no item 3.16. 
3.17. O(a) candidato(a) que necessitar de condições especiais para a realização da prova por motivo de crença religiosa, deverá encaminhar 
solicitação à RHS Consult Ltda - EPP., nos termos do item 3.16 deste Capítulo. 
3.18. O(a) candidato(a) que solicitar condição especial para a realização das provas deverá, a partir de 29 de julho de 2021, acessar o site 
www.rhsconsult.com.br, para verificar o resultado da solicitação pleiteada. 
3.19. São de exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a), sob as penas da lei, as informações fornecidas no ato da inscrição. 
3.20. De acordo com o Decreto Estadual nº 55.588/10, as pessoas travestis e transexuais poderão solicitar a inclusão e uso do nome social 
para tratamento neste Concurso Público. Para tanto, além da indicação do nome social na ficha de inscrição on-line, o formulário de inclusão e 
uso do nome social, deverá enviar via correio por AR ou Sedex, pedido para tanto, com explicativo e tratativa desejada no dia da prova,e 
enviado até o dia subsequente ao término da inscrição, juntamente com uma cópia simples do RG do candidato, por correspondência com AR 
(Aviso de Recebimento) ou Sedex, à RHS Consult Ltda - EPP., localizado à Rua Ituaçú, 26, Parque Industrial, São Paulo – SP, CEP: 
08.110-110, identificando o nome do Concurso para o qual está concorrendo no envelope: Concurso Público nº 01/2021 – CORE-AL - Ref.: 
“SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DE NOME SOCIAL”. 
3.20.1. Nas publicações e divulgações oficiais de convocação, resultados e classificações será considerado o nome civil do candidato. 
 
4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

1. Os candidatos interessados e que atenderem às condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593, de 02 de outubro de 2008 e no Decreto 
Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007 poderão pleitear a isenção do pagamento do valor da inscrição, nos termos que seguem. 
2. Poderá solicitar a isenção do pagamento do valor da inscrição o candidato que: 
a.  Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o Decreto Federal nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007; e. 
b. For membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3. O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo: 
a. Indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, com a data do seu cadastramento, bem como todos os outros 
dados solicitados para cadastramento do CadÚnico, através da emissão da declaração digital de cadastro no CadÚnico, através do site 
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php  
b. Declaração de que atende a condição estabelecida no inciso b do item 2, declaração esta, feita pelo próprio candidato em Word (AnexoVII ou 
VIII) e devidamente assinada e enviada nas formas legais deste edital; 
4. Para o atendimento da solicitação, os dados constantes do requerimento devem estar exatamente como estão registrados no Cadastro Único. 
Divergências em informações como Número de Identificação Social (NIS) data de nascimento, nome completo e nome da mãe completo (como 
ausência de qualquer sobrenome, ausência de preposições, letras trocadas e abreviações causam indeferimento da solicitação). 
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5.  Os candidatos interessados em obter isenção do pagamento do valor da inscrição na condição de hipossuficiente deverão efetuar a inscrição 
e imprimir o Boleto Bancário com o valor total da inscrição, guardando- o para o caso de ter seu pedido de isenção indeferido. 
6. No período de 14/06/2021 a 15/06/2021, impreterivelmente, o candidato deverá acessar o site e enviar via e-mail a documentação solicitada 
para comprovação de sua opção para obtenção da isenção de taxa.  
7. O candidato que for solicitar a isenção usando o CadUnico, deverá efetuar solicitação formal em word (Anexo VII ou VIII), preenchendo, 
obrigatoriamente, o seu nome completo, endereço residencial, número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico, uma cópia do 
cartão frente e verso, uma cópia do RG devidamente autenticada, assinar a declaração e enviar via e-mail conforme especificado os prazos 
legais deste edital.  
8. O candidato que for solicitar a isenção usando do cadastro de membro de família de baixa renda, deverá efetuar declaração formal em Word 
(anexo VII ou VIII), que atende a condição estabelecida no inciso b do item 2, assinar a declaração, juntar cópias devidamente autenticadas da 
sua carteira de trabalho e carteira de trabalho dos respectivos moradores de sua residência, comprovando assim ser membro de família de baixa 
renda. A declaração falsa está sujeita a exclusão do processo do concurso público. 
9. Ressalva, que a empresa RHS CONSULT LTDA, poderá realizar diligencia nas residências para comprovação da declaração enviada, até a 
data limite de inscrição. 
10. Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância de qualquer disposição deste Capítulo, bem como de exigências do sistema de cadastro 
único, implicará o indeferimento do pedido de isenção do candidato. 
11. A RHS CONSULT LTDA. consultará o órgão gestor do CadÚnico a fim de conceder a isenção, fornecendo as informações prestadas pelo 
candidato no requerimento de isenção na condição de hipossuficiente. 
12. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer 
momento, por crime contra a fé pública, o que poderá acarretar sua eliminação do concurso. 
13. Antes de efetuar a solicitação de isenção do pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar- se de que possui todas 
as condições e pré-requisitos, bem como que está devidamente inscrito no cargo desejado, sendo vedada a alteração de sua opção 
inicial de cargo após a solicitação. 
14. Após preenchimento correto do formulário de solicitação de isenção de taxa, e formulação da declaração o candidato deverá enviar o 
formulário devidamente preenchido e assinado, assim como cópia dos seus documentos digitalizados, via e-mail para o e-mail 
isenta@rhsconsult.com.br, com o assunto de FORMULARIO DE ISENÇÃO DE TAXA CORE-AL, no período de 14/06/2021 até 15/06/2021.  
15. O horário final de recebimento será às 18h00, horário de Brasília, do dia 15/06/2021 Será contado como horário final o horário de 
recebimento do e-mail na caixa de entrada do e-mail isenta@rhsconsult.com.br . Solicitações enviadas para qualquer e-mail divergente do 
especificado neste item, serão automaticamente INDEFERIDOS por estarem em discordância com o especificado no Edital de Abertura. 
16. O requerimento de solicitação de isenção de taxa possuí modelo disponibilizado pela banca nos Anexos VII e VIII deste edital.  

 
5. DA INSCRIÇÃO PARA CANDIDATOS (AS) COM DEFICIÊNCIA 
 
5.1. Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de se inscreverem neste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo 
pretendido sejam compatíveis com a deficiência que possuem, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado 
pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e pelo Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018. 
5.2. Em obediência ao disposto no Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004 e pelo 
Decreto Federal nº 9.508, de 24/09/2018, aos candidatos com deficiência habilitados, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das 
vagas existentes ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público. 
5.3. São consideradas pessoas com deficiência as que apresentem, em certo grau, uma deficiência constante do Artigo 4º do Decreto Federal 
n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004 e pelo Decreto Federal nº 9.508, de 
24/09/2018. 
5.4. Será eliminado (a) da lista de deficientes o (a) candidato (a) cuja deficiência, declarada na inscrição, não se constate, devendo o (a) 
mesmo(a) constar apenas da lista de classificação geral de aprovados. 
5.4.1. Será eliminado (a) do Concurso Público o (a) candidato (a) cuja deficiência declarada na inscrição seja incompatível com o cargo 
pretendido. 
5.5. Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres. 
5.6. As pessoas com deficiência participarão deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que 
se refere ao conteúdo das provas, avaliação e critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à nota mínima 
exigida para todos os demais candidatos. 
5.7. As vagas destinadas às pessoas com deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no Concurso Público ou 
na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação. 
5.8. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) com deficiência que necessite de tratamento diferenciado nos dias do Concurso Público deverá 
requerê-lo, indicando as condições diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
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5.9. O (a) candidato (a) que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá declarar a condição na Ficha de 
Inscrição, bem como proceder conforme o item 5.10 deste Capítulo. 
5.10. O (a) candidato (a) com deficiência, até o dia útil subsequente ao término das inscrições, deverá encaminhar, via Sedex ou 
correspondência com Aviso de Recebimento (AR), à RHS Consult Ltda - EPP., aos cuidados do Departamento de Planejamento de 
Concursos, localizado à Rua Ituaçú, 26, Parque Industrial, São Paulo – SP, CEP: 08.110-110, identificando o nome do Concurso Público no 
envelope: CORE-AL– CONCURSO PÚBLICO 01/2021, os documentos a seguir: 
a) Declaração constante no Anexo IV e Anexo V, deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo(a) candidato(a), especificando 
a condição especial para a realização da prova; e  
b) Original ou cópia autenticada do Laudo Médico, com data de emissão posterior à data de publicação deste Edital, atestando a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 
Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação da sua prova, informando 
o seu nome, número do RG e do CPF. 
5.10.1. Os candidatos que solicitarem a prova em braille deverão levar, para esse fim, no dia da aplicação das provas, reglete e punção. 
5.10.2. O (a) candidato (a) com deficiência auditiva poderá solicitar, na declaração constante no Anexo IV e Anexo V deste Edital, a 
autorização para utilização de aparelho auricular, sujeito a inspeção e aprovação da Comissão Multidisciplinar, com a finalidade de garantir a 
lisura do Concurso Público. 
5.10.2.1. O (a) candidato (a) com deficiência auditiva e mudez, que necessitar de tradutor intérprete de libras, deverá solicitar o profissional 
através de declaração, conforme modelo constante do Anexo IV e Anexo V do presente edital. 
5.10.3. O (a) candidato (a) com deficiência que necessitar de tempo adicional de 1 (uma) hora para a realização das provas, deverá enviar a 
documentação indicada nas alíneas “a” e “b” do item 5.10, acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência com a 
devida solicitação prescrita e informar contato e CRM do especialista para futuras solicitações de veracidade e conferência da deficiência 
especificada. 
5.10.4. A comprovação da tempestividade do envio da documentação tratada nas alíneas do item 5.10 e subitem 5.10.3 será feita pela data da 
postagem. 
5.10.5. Aos deficientes visuais (amblíopes) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas neste sistema, com tamanho de 
letra correspondente a corpo até o 24. 
5.10.6. As condições específicas e ajudas técnicas previstas acima não excluem outras que se fizerem necessárias. 
5.10.7. O atendimento às condições solicitadas ficará sujeito à análise de viabilidade e razoabilidade do pedido e será divulgado conforme 
disposto no item 3.18 e seus subitens, do Capítulo 3 deste edital. 
5.11. O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido. 
5.12. O (a) candidato (a) que não atender, dentro do período das inscrições, aos dispositivos mencionados no item 5.10 e respectivas 
alíneas e subitens, não terá a condição especial atendida ou não será considerado pessoa com deficiência, seja qual for o motivo 
alegado. 
5.13. O (a) candidato (a) com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes deste Capítulo não poderá 
interpor recurso em favor de sua situação. 
5.14. Os candidatos, que no ato da inscrição se declararem pessoas com deficiência, se aprovados no Concurso Público, terão seus nomes 
divulgados na lista geral dos aprovados e em lista à parte. 
5.15. Após a investidura do (a) candidato (a), a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação, licença-saúde 
ou aposentadoria por invalidez. 
 
6. DAS VAGAS DESTINADAS AOS (ÀS) CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS) 
 
6.1.  Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do Concurso Público, 20% (vinte por 
cento) serão providas na forma da Lei nº 12.990/2014.  
6.1.1. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número 
inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração 
menor que 0,5, nos termos do § 2º do artigo 1º da Lei nº 12.990/2014.  
6.1.2. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos que se auto declararem negros nos cargos com número de vagas igual 
ou superior a 3 (três).  
6.1.3. Para concorrer às vagas reservadas, o(a) candidato(a) deverá, no ato da inscrição on-line, optar por concorrer às vagas reservadas aos 
negros, declarando-se, dessa forma, negro(a), conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística –IBGE. 
6.1.3.1. Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao(à) candidato(a) desistir de concorrer pelo sistema de reserva 
de vagas para candidatos negros. Para tanto, deverá entrar em contato por meio do e-mail atendimento@rhsconsult.com.br. 
6.1.3. 2. A relação com os nomes dos candidatos que se declararam negros será por meio da publicação no Diário Oficial da União e divulgado 
na Internet nos endereços eletrônicos www.core-al.org.br e www.rhsconsult.com.br, juntamente com o edital de resultado final. 
6.1.3.3. O(a) candidato(a) disporá de 2 (dois) dias, a partir da divulgação da relação citada no item anterior, para contestar o indeferimento de 
sua inscrição ou da condição declarada. Após o período, não serão aceitos pedidos de revisão. 
6.1.4. A declaração do(a) candidato(a) goza da presunção relativa de veracidade; terá validade somente para este concurso público; e será 
confirmada mediante procedimento de heteroidentificação, por ocasião da contratação. 
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6.1.5. As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do(a) candidato(a), na forma do art. 2º da Portaria 
Normativa nº 4/2018. 
6.1.6.  O(a) candidato(a) que, no ato da inscrição, não declarar a opção de concorrer às vagas reservadas para pessoas negras, conforme 
determinado no subitem 6.1.3, deixará de concorrer às vagas reservadas às pessoas negras e não poderá interpor recurso em favor de sua 
situação. 
6.1.7.  O(a) candidato(a) que se declarar negro(a) participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere à prova aplicada, ao seu conteúdo, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos e todas as demais normas de regência do Concurso Público. 
6.1.8.  O(a) candidato(a) que se declarar negro(a) concorrerá concomitantemente às vagas reservadas às pessoas com deficiência e às vagas 
destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no Concurso Público. 
6.2. O candidato que se autodeclarou negro no ato de inscrição, na forma estabelecida na Lei nº 12.990/2014, caso aprovado e classificado em 
todas as fases do Concurso Público, será convocado para submeter-se ao procedimento de heteroidentificação, em cumprimento a Portaria 
Normativa nº 4/2018, promovido por uma comissão designada para tal fim, sob responsabilidade do CORE-Al. 
6.2.1. Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 
6.2.2. Será convocada para o procedimento de heteroidentificação, no mínimo, a quantidade de candidatos equivalente a 3 (três) vezes o 
número de vagas reservadas às pessoas negras previstas neste edital ou 10 (dez) candidatos, o que for maior, resguardadas as condições de 
aprovação estabelecidas neste edital. 
6.2.3. Os candidatos habilitados dentro do quantitativo previsto no subitem anterior deste edital serão convocados para participarem do 
procedimento de heteroidentificação. 
6.2.4. O procedimento de heteroidentificação será promovido sob a forma presencial ou telepresencial, mediante utilização de recursos de 
tecnologia de comunicação. 
6.2.5. A avaliação no procedimento de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada 
pelo candidato. 
6.2.5.1. Serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 
6.2.6. Não serão considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões 
referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e 
municipais. 
6.2.7. Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, conforme previsto no artigo 2, parágrafo único, da Lei nº 12.990/2014, e no 
artigo 11 da Portaria Normativa nº 4/2018 e ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência e independente de 
alegação de boa-fé; 
b) se recusar a seguir os procedimentos necessários para realização do procedimento de heteroidentificação; 
c) prestar declaração falsa; 
d) não comparecer ao procedimento de heteroidentificação. 
6.2.7.1. A eliminação de candidato por não confirmação da autodeclaração não enseja o dever de convocar suplementarmente candidatos não 
convocados para o procedimento de heteroidentificação. 
6.2.7.2. Na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do Concurso Público e, se houver sido nomeado, ficará 
sujeito à anulação da sua admissão ao serviço ou emprego público, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o 
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 
6.3. Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas efetivas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas 
reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista de candidatos negros aprovados. 
6.4. Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida pelo candidato negro posteriormente 
classificado. 
6.5. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas 
remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação geral por cargo. 
6.6. A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o 
número total de vagas e o número de vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros. 
6.7. O resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação será publicado nos endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e 
www.coreal.org.br. 
6.7.1. Do resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação caberá recurso, conforme estabelecido no Capítulo 12 deste Edital, que 
será analisado por comissão recursal. 
6.7.1.1. Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 
6.8. O resultado do procedimento de heteroidentificação terá validade apenas para este Concurso Público, não servindo para outras 
finalidades. 
6.9. O enquadramento ou não do candidato na condição de pessoa negra não se configura ato discriminatório de qualquer natureza. 
6.10. A inobservância do disposto no Capítulo 6 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito das vagas reservadas. 
 
 
7. DAS PROVAS 
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7.1. A Prova Objetiva será aplicada a todos os candidatos com inscrições deferidas e será elaborada com base no Conteúdo Programático, 
Anexo III deste Edital, sendo que constará das seguintes provas e respectivo número de questões: 
 
7.2. AS PROVAS OBJETIVAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR constarão de 50 (cinquenta) questões, sendo 10 (dez) de Língua 
Portuguesa, 10 (dez) de Informática e 30 (trinta) Conhecimentos específicos e 1 (uma) questão discursiva. 
 
7.3. AS PROVAS OBJETIVAS PARA OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO constarão de 40 (quarenta) questões, sendo 10 (dez) de Língua 
Portuguesa, 05 (cinco) de Raciocínio logico, 05 (cinco) de Informática e 20 (vinte) Conhecimentos específicos. 

 
 

CARGOS / NÍVEL 
SUPERIOR 

DISCIPLINAS   
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 

VALOR TOTAL 

CONTADOR 
Língua Portuguesa  10 2,00 20,00 
Informática  10 2,00 20,00 
Conhecimentos Específicos 30 2,00 60,00 

Total   50  100.00 
 

CARGOS / NÍVEL 
MÉDIO E TÉCNICO 

DISCIPLINAS   
Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 

QUESTÃO 
VALOR TOTAL 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO  

FISCAL 

Língua Portuguesa  10 2,00 20,00 
Raciocínio Logico 05 2,00 10,00 
Informática 05 2,00 10,00 
Conhecimentos Específicos 20 3,00 60,00 

Total   40  100.00 
 

7.4. Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de cada uma de suas questões. 
7.5. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO NA PROVA OBJETIVA: Será aprovado na Prova Objetiva o candidato que atender 

CUMULATIVAMENTE, às seguintes condições: 
 

a) não zerar nenhuma disciplina da grade de provas; 
b) obter nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos em cada disciplina, ou seja, se a disciplina vale 20 pontos, obter no mínimo 10 
pontos nesta disciplina e assim em todas as disciplinas que contemplam sua grade de prova. 
c) obter nota igual ou maior a 50 (cinquenta) pontos do total. 
 

8. Para o Cargo de Nível superior a prova objetiva valerá 80% do total da nota, ou seja, se o candidato acertar todas as questões e 
gabaritar a prova objetiva, o mesmo obterá 80 pontos, ou seja, 100% do total de pontos da prova objetiva. 

9. Para o Cargo de Nível superior, terá 01 (uma) questão discursiva, que valerá até 20 pontos. 
10. Para o Cargo de Nível Superior será somado a Prova Objetiva + a Prova Dissertativa, totalizando assim 100% da nota total. 

 
 

11. DA PROVA DISSERTATIVA PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR – CONTADOR. 
 

11.1 A prova dissertativa para o cargo de Contador será aplicada na mesma data, horário e local da prova objetiva. 
11.1.1. Ao(à) candidato(a) só será permitida a participação na prova dissertativa na respectiva data, horário e local a serem divulgados de 
acordo com as informações constantes neste edital e no edital de convocação para prova objetiva. 
11.1.1.1. Será de responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de prova. 
11.1.1.2. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização da prova dissertativa em outro dia, horário ou fora do local designado. 
11.2. Somente serão avaliadas as provas dissertativas dos candidatos ao cargo de Contador, habilitados e com as 20 (vinte) maiores e 
primeiras pontuações da Prova Objetiva, acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do último candidato com a 20ª 
(vigésima) maior pontuação, os candidatos com deficiência inscritos na forma do Capítulo 5 e habilitados na forma do Capítulo 9 deste Edital, 
com a 1ª (primeira) maior pontuação da Prova Objetiva em sua lista específica, acrescido dos candidatos empatados com a mesma pontuação, 
além dos candidatos negros inscritos na forma do Capítulo 6 e habilitados na forma do Capítulo 9 deste Edital, com as 4 (quatro) maiores e 
primeiras pontuações da Prova Objetiva em sua lista específica, acrescidos dos candidatos empatados com a mesma pontuação do último 
candidato com a 4ª (quarta) maior pontuação.  
11.2.1. Os demais candidatos aprovados nas provas objetivas para o cargo de Contador e que não tiveram as provas dissertativas avaliadas, 
conforme previsto no item 11.2, serão excluídos do Concurso Público. 
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11.3. A Prova dissertativa para o cargo de Contador consistirá na elaboração de um texto dissertativo, com base em uma situação problema ou 
um tema formulado pela banca examinadora. O tema abordado na prova dissertativa será elaborado com base no Programa de 
Conhecimentos Específicos do respectivo cargo, que está devidamente explanado deste Edital. 
11.4. Para a realização da prova dissertativa, o(a) candidato(a) receberá uma folha de resposta específica no qual redigirá a resposta com 
caneta de tinta azul ou preta.  
11.4.1. A prova dissertativa deverá ser escrita à mão, em letra legível, não sendo permitida a interferência e ou a participação de outras 
pessoas, salvo em caso de candidato(a) que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o(a) candidato(a) será 
acompanhado(a) por um fiscal da RHS Consult Ltda - EPP, devidamente treinado que deverá ditar, especificando integralmente o texto, 
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de acentuação e pontuação. 
11.5. A prova dissertativa não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em outro local que seja o cabeçalho da folha de texto definitivo, 
qualquer palavra ou marca que identifique, sob pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado 
à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova dissertativa. 
11.5.1. O texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova dissertativa. A folha para rascunho é de preenchimento 
facultativo, e não vale para finalidade de avaliação. 
11.6. A prova dissertativa terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos. 
11.6.1. Será considerado habilitado(a) na Prova Dissertativa o(a) candidato(a) que obtiver um total de pontos igual ou superior a 10 (dez). 
11.7. O(a) candidato(a) deverá redigir dentro da quantidade mínima e máxima de linhas de acordo com o estabelecido no caderno de 
questões. Não será considerado texto escrito fora do local apropriado, que não atingir a quantidade mínima de linhas e/ou que ultrapassar a 
extensão máxima estabelecida. 
10.8. O texto da prova dissertativa será avaliado conforme segue: 
 
A) TEMA: adequação quanto ao tema/ problema apresentado (0 a 5 pontos) 
 
B) MODO DE ORGANIZAÇÃO/FORMATO DO TEXTO: adequação do formato do texto (0 a 5 pontos) 
 
C) COERÊNCIA E COESÃO: clareza na estruturação das frases e das orações. Estruturas sintáticas completas. Uso adequado de pontuação. 
Organização das ideias e das informações; conclusões apropriadas em relação ao sentido global do texto e uso adequado dos mecanismos de 
coesão referencial e sequencial. (0 a 5 pontos) 
 
D) DOMÍNIO DE ESTILO FORMAL DA LÍNGUA: concordância, regência, emprego de tempos verbais, marcas de oralidade, grafia e 
acentuação gráfica; (0 a 5 pontos) 
 
11.9. A nota da prova dissertativa será somada a nota da prova escrita objetiva, caso o candidato tenha sido habilitado na prova objetiva. 
11.10. Durante a realização da prova dissertativa, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem 
a utilização de livros, manuais, impressos ou quaisquer anotações. 
11.11. Será atribuída nota ZERO à prova dissertativa nos seguintes casos: 
a) Fugir a proposta apresentada; 
b) Apresentar textos sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenho, números e palavras soltas ou forma em verso); 
c) For assinada fora do local apropriado; 
d) Apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificação do candidato; 
e) For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade; 
f) Estiver em branco; 
g) Apresentar letra ilegível; 
h) Não atingir a quantidade mínima de linhas estabelecida no caderno de questões e superar o número máximo de linhas permitida. 
11.12. A folha para rascunho no caderno de provas é de preenchimento facultativo. Em hipótese alguma o rascunho elaborado pelo candidato 
será considerado na correção da prova dissertativa pela banca examinadora. 

 
 

8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS 
 
8.1. As provas objetivas serão realizadas no município de Maceió/AL, na data prevista de 07 de novembro de 2021, em locais e horários a 
serem comunicados oportunamente através de Edital de Convocação para as Provas Escritas a ser publicado através da Internet nos 
endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e www.coreal.org.br, observado o horário oficial de Brasília/DF.  
8.1.1. Caso o número de candidatos inscritos exceda à oferta de lugares existentes nos colégios da cidade de Maceió/AL, a RHS Consult Ltda 
- EPP., reserva-se do direito de alocá-los em cidades próximas à determinada para aplicação das provas e/ou, ainda, dividir aplicação das 
provas em mais datas, não assumindo, entretanto, qualquer responsabilidade quanto ao transporte e alojamento desses candidatos. 
8.1.2. Não será enviado Cartão Informativo para o endereço ou e-mail do(a) candidato(a). O(a) candidato(a) deverá, a partir do dia 10 de 
setembro de 2021, informar-se, pela internet, nos endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e www.coreal.org.br, em que local e 
horário irá realizar a prova. Será de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) o acompanhamento e consulta para verificar o seu local de 
prova. 
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8.1.3. Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas, exceto na condição do(a) 
candidato(a) com deficiência, que demande condição especial para a realização das provas e/ou esteja concorrendo às vagas reservadas para 
pessoas com deficiência, que, nesse caso, deverá entrar em contato com a empresa realizadora do Concurso Público, através do e-mail 
atendimento@rhsconsult.com.br. 
8.2. Ao(à) candidato(a) só será permitida a participação nas provas, na respectiva data, horário e local a serem divulgados de acordo com as 
informações constantes no item 8.1 deste Capítulo. 
8.3. Não será permitida, em hipótese alguma, a realização das provas em outro dia, horário ou fora do local designado. 
8.4. Os eventuais erros referentes a nome, número de documento de identidade, sexo ou data de nascimento, deverão ser comunicados no dia 
da realização das provas escritas para que o fiscal da sala faça a devida correção em Ata da Sala de Prova. 
8.4.1. O(a) candidato(a) que não solicitar as correções dos dados pessoais nos termos do item anterior deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão. 
8.5. Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de cargo e/ou condição de candidato(a) com deficiência, o(a) candidato(a) deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da RHS Consult Ltda - EPP., pelo e-mail 
atendimento@rhsconsult.com.br, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data de aplicação das Provas Escritas. 
8.5.1. A alteração da condição de candidato(a) com deficiência somente será efetuada na hipótese de que o dado expresso pelo(a) 
candidato(a) em sua ficha de inscrição tenha sido transcrito erroneamente nas listas afixadas e disponibilizado no endereço eletrônico 
www.rhsconsult.com.br, desde que o(a) candidato(a) tenha cumprido todas as normas e exigências constantes no Capítulo 5 deste Edital. 
8.5.2. O(a) candidato(a) que não entrar em contato com o SAC, no prazo mencionado no item 8.5 deste Capítulo, será o único responsável 
pelas consequências ocasionadas pela sua omissão. 
8.6. O(a) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de: 
a) Comprovante de inscrição (boleto bancário correspondente à inscrição, com o respectivo comprovante de pagamento); 
b) Original de um dos documentos de identidade a seguir: Cédula Oficial de Identidade; Carteira e/ou cédula de identidade expedida pela 
Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Carteira de Trabalho e 
Previdência Social; Certificado de Reservista; Passaporte; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por Lei 
Federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) e Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei 
n.º 9.503/97). 
c) caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2 e borracha macia. 
d) Máscara de proteção cobrindo nariz e boca (medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19). 
e) Álcool em gel individual (medida de proteção para evitar a infecção do novo coronavírus (COVID-19). 
8.6.1. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do(a) candidato(a) com clareza. 
8.6.2. O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade. 
8.6.3. Caso o(a) candidato(a) esteja impossibilitado (a) de apresentar, no dia de realização das provas, documento de identidade original, por 
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no 
máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital 
em formulário próprio. 
8.6.3.1. A identificação especial também será exigida do(a) candidato(a), cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à 
fisionomia e/ou à assinatura do portador. 
8.6.4. Não serão aceitos como documentos de identidade: documentos eletrônicos (digitais), certidões de nascimento, carteiras de motorista 
(modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados. 
8.6.5. Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticadas. 
8.7. Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do(a) candidato(a). 
8.8. No dia da realização das provas, na hipótese de o(a) candidato(a) não constar nas listagens oficiais relativas aos locais de prova 
estabelecidos no Edital de Convocação, a RHS Consult Ltda - EPP., procederá à inclusão do(a) referido(a) candidato(a), através de 
preenchimento de formulário específico mediante a apresentação do comprovante de inscrição. 
8.8.1. A inclusão de que trata o item 8.8, será realizada de forma condicional e será confirmada pela RHS Consult Ltda - EPP., na fase de 
Julgamento das Provas Objetivas, com o intuito de se verificar a pertinência da referida inclusão. 
8.8.2. Constatada a improcedência da inscrição de que trata o item 8.8, a mesma será automaticamente cancelada sem direito a reclamação, 
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes. 
8.8.3. No dia da realização das provas, não será permitido ao(à) candidato(a):  
8.8.3.1. Entrar ou permanecer no local de exame portando arma(s), mesmo que possua o respectivo porte; 
8.8.3.2. Entrar ou permanecer no local de exame com aparelhos eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, 
receptor, relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, walkman etc.) ligados ou semelhantes, boné, gorro, chapéu, óculos 
de sol, fones de ouvido, bem como protetores auriculares. 
8.8.3.3. Entrar ou permanecer no local de exame sem utilizar a máscara de proteção cobrindo nariz e boca. 
8.8.4. Na ocorrência do funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das provas escritas, o(a) candidato(a) 
será automaticamente eliminado(a) do Concurso Público.  
8.8.4.1. Os equipamentos eletrônicos deverão ser desligados e acondicionados em invólucros lacrados específicos para esse fim, que serão 
fornecidos aos candidatos pelo fiscal de sala. O aparelho celular deverá ter a bateria removida pelo(a) próprio(a) candidato(a). 
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8.8.4.2. O invólucro lacrado contendo os equipamentos eletrônicos desligados deverá permanecer sob a carteira do(a) candidato(a) até a 
entrega da folha de respostas ao fiscal, ao término da prova. O invólucro lacrado apenas poderá ser aberto pelo(a) candidato(a) após a saída 
do colégio de prova. 
8.8.5. O descumprimento dos itens 8.8.3.1, 8.8.3.2, 8.8.3.3 e 8.8.4 implicará na eliminação do candidato.  
8.8.6. A RHS Consult Ltda - EPP. e o CORE-AL não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos 
ocorridos durante a realização das provas.  
8.8.7. Durante a realização das provas, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou pessoa 
estranha ao Concurso Público, nem a utilização de livros, códigos, manuais, revistas, impressos, quaisquer anotações, calculadora, celulares 
ou qualquer outro aparelho eletrônico. 
8.9. Quanto às Provas Escritas: 
8.9.1. Para a realização das provas objetivas, o(a) candidato(a) deverá ler as questões no caderno de questões e marcará suas respostas na 
Folha de Respostas, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A Folha de Respostas é o único documento válido para correção. 
8.9.1.1. Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que uma delas esteja 
correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis, ou aquelas respondidas a lápis.  
8.9.1.2. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas 
leitoras óticas, prejudicando o desempenho do (a) candidato (a). 
8.9.1.3. A Folha de Respostas será identificada, em campo específico, pelo (a) próprio(a) candidato(a) com sua assinatura. 
8,9,1,3 Para o Cargo de Nível Superior, será disponibilizado folha oficial e folha rascunho para a prova dissertativa. 
8.9.2. É de responsabilidade do (a) candidato (a) a leitura das orientações contidas na capa do caderno de questões e nas folhas de respostas, 
bem como a conferência do material entregue pela RHS Consult Ltda - EPP., para a realização da prova. 
8.10. Ao terminar a prova, o (a) candidato (a) entregará ao fiscal a folha de respostas.  
8.11. A totalidade das Provas terá a duração de 3 (três) horas para realização total da prova. 
8.11.1. Após o período de 1 (uma) hora, o (a) candidato(a), ao terminar a sua prova, poderá levar o caderno de questões, deixando com o 
fiscal da sala a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção. Em nenhuma outra situação será fornecido o Caderno 
de Questões. 
8.12. Iniciadas as provas, nenhum (a) candidato (a) poderá retirar-se da sala antes de decorrida 1h00 (uma hora). 
8.12.1. O início da prova será definido em cada sala de aplicação. 
8.13. As Folhas de Resposta dos candidatos serão personalizadas, impossibilitando a substituição. 
8.14. Será automaticamente excluído (a) do Concurso Público o (a) candidato (a) que: 
8.14.1. Apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados; 
8.14.2. Não apresentar o documento de identidade exigido no item 8.6, alínea “b”, deste Capítulo; 
8.14.3. Não comparecer a qualquer das provas, seja qual for o motivo alegado; 
8.14.4. Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes, do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 
8.12, deste capítulo; 
8.14.5. For surpreendido em comunicação com outro (a) candidato (a) ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de 
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadora ou similar;  
8.14.6. For surpreendido portando equipamentos eletrônicos como agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, 
relógios digitais, relógios com banco de dados, telefone celular, fone de ouvido, walkman e/ou equipamentos semelhantes, ou ainda boné, 
gorro, chapéu, óculos de sol, bem como protetores auriculares; 
8.14.7. For surpreendido indo ao banheiro portanto qualquer tipo de aparelho eletrônico. 
8.14.8. Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
8.14.9. Não devolver a Folha de Resposta cedida para realização das provas; 
8.14.10. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos examinadores, executores e 
seus auxiliares, ou autoridades presentes; 
8.14.11. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos; 
8.14.12. Ausentar-se da sala de provas, a qualquer tempo, portando as folhas de respostas; 
8.14.13. Não cumprir as instruções contidas no caderno de questões de provas e nas folhas de respostas; 
8.14.14. Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso 
Público. 
8.15. Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o(a) candidato(a) utilizado 
processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele(a) será automaticamente eliminado(a) do Concurso Público. 
8.16. No caso de candidata lactante, serão aplicadas as regras previstas na Lei Federal nº 13.872/19, cujo tempo despendido na amamentação 
de filhos de até 06 (seis) meses, não será compensado durante a realização da prova. 
8.16.1. A candidata lactante poderá ausentar-se da sala de prova, acompanhada de uma fiscal, nos horários de amamentação, consistente a 
cada intervalo de 2 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, por filho. 
8.16.2. Na sala reservada para amamentação, ficarão somente a candidata lactante, a criança e uma fiscal, sendo vedada a permanência de 
babás ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata. 
8.16.3. Excetuada a situação prevista no item 3.16.4 do Capítulo 3 deste Edital, não será permitida a permanência de qualquer acompanhante 
nas dependências do local de realização da prova, podendo ocasionar, inclusive, a não participação da candidata no Concurso Público. 
8.17. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento do(a) 
candidato(a) da sala de prova. 
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8.18. A condição de saúde do(a) candidato(a) no dia da aplicação da prova será de sua exclusiva responsabilidade. 
8.19. Ocorrendo alguma situação de emergência o(a) candidato(a) será encaminhado(a) para atendimento médico local ou ao médico de sua 
confiança. A equipe de Coordenadores responsáveis pela aplicação das provas dará todo apoio que for necessário. 
8.20. Caso exista a necessidade do(a) candidato(a) se ausentar para atendimento médico ou hospitalar, o(a) mesmo(a) não poderá retornar ao 
local de sua prova, sendo eliminado(a) do Concurso Público. 
8.21. Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela RHS Consult Ltda - EPP., o direito de excluir da sala e eliminar do 
restante das provas o(a) candidato(a) cujo comportamento for considerado inadequado ou que desobedecer a qualquer regulamento constante 
deste Edital, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas. 
8.22. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação. 
8.23. As instruções dadas pelos Fiscais e Coordenadores, assim como as contidas na prova, deverão ser respeitadas pelos candidatos. 
8.24. O(a) candidato(a) não poderá ausentar-se da sala ou local de prova, salvo em caso de extrema necessidade, desde que 
acompanhado(a) por Fiscal Credenciado e autorizado pelo Fiscal da Sala e, nesse caso, não poderá levar consigo qualquer tipo de bolsa, 
estojo ou qualquer objetos constante no item 8.14.6 deste capítulo, sob pena de exclusão do concurso.  
8.25. Ao final da prova, os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último (a) candidato (a) termine sua prova, 
devendo todos assinarem ata de prova, atestando a idoneidade de sua fiscalização, e se retirando todos da sala ao mesmo tempo, sob pena 
de eliminação do certame. 
8.26. Os gabaritos da prova objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e www.coreal.org.br e no átrio do 
CORE-AL, em data a ser comunicada no dia da realização das provas. 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS (AS) CANDIDATOS (AS) 
 
9.1. A nota final de cada candidato (a) será IGUAL: 
a) ao total de pontos obtidos na prova objetiva e para o Nível Superior à soma da nota objetiva + a nota da prova Discursiva; 
9.2. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, da Nota Final, em lista de classificação por opção de cargo. 
9.3. Serão elaboradas 3 (três) listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos, incluindo os candidatos com deficiência 
e negros, uma com a relação apenas dos candidatos com deficiência e outra com a relação apenas dos candidatos que se declararam negros. 
9.4. O resultado provisório do Concurso Público será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na Internet nos endereços eletrônicos 
www.rhsconsult.com.br, e www.coreal.org.br, cabendo recurso nos termos do Capítulo 12. Dos Recursos deste Edital.  
9.5. Após o julgamento dos recursos, eventualmente interpostos, será divulgada a lista de Classificação Final, não cabendo mais recursos. 
9.6. A lista de Classificação Final será divulgada nos endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e www.core-al.org.br.  
9.6.1. Serão publicados no Diário Oficial da União apenas os resultados dos candidatos que lograram classificação no Concurso Público. 
9.6.2. O resultado geral final do Concurso Público poderá ser consultado nos endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e 
www.coreal.org.br, pelo prazo de 3 (três) meses, a contar da data de sua publicação. 
9.7. No caso de igualdade na classificação final, dar-se-á preferência sucessivamente ao (à) candidato (a) que:  
9.7.1. Tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme artigo 27, parágrafo 
único, do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03; 
9.7.2. Obtiver maior número de acertos na prova de Conhecimentos Específicos; 
9.7.3. Obtiver maior número de acertos na prova de Língua Portuguesa; 
9.7.4. Obtiver maior número de acertos na prova de Informática; 
9.7.5. Obtiver maior número de acertos na prova de Raciocínio Logico (Quando Houver) 
9.7.6. Candidato que tiver maioridade, assim considerando “dia, mês e ano de nascimento”, e desconsiderando “hora de nascimento”.; 
9.7.7. Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados os critérios acima, o desempate dar-se-á através do sistema de sorteio 
pela Loteria Federal, sendo a data escolhida do sorteio a do primeiro dia útil após a APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA, salvo na condição de 
não existir sorteio pela loteria federal neste dia, será obtido como dia útil o primeiro sorteio após a data da APLICAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA. 
9.7.7.1. Os candidatos empatados serão ordenados de acordo com seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o 
resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria Federal imediatamente anterior ao dia da efetiva realização da Prova Objetiva, segundo os 
critérios a seguir: 
a. Se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem será crescente; 
b. Se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será decrescente. 
9.8. A classificação no presente Concurso Público, além do número de vagas constante neste Edital, não gera aos candidatos direito à 
contratação para o cargo, cabendo ao CORE-AL o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não 
havendo obrigatoriedade de admissão de todos os candidatos aprovados no Concurso Público, respeitada sempre, a ordem de classificação, 
bem como não lhes garante escolha do local de trabalho. 
 
10. DOS RECURSOS 
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10.1. O (a) candidato(a) que desejar interpor recurso em face dos atos previstos no presente Edital disporá de 1 (UM) dia útil para fazê-lo, com 
início às 08:h00 do primeiro dia seguinte à publicação do evento até as 18:00 do mesmo dia, conforme segue: 
a) Divulgação do edital de abertura; 
b) Divulgação do indeferimento de inscrição; 
c) Divulgação do indeferimento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas com deficiência; 
d) Divulgação do indeferimento da concorrência nas vagas reservadas às pessoas que se declararam negras; 
e) Divulgação do indeferimento da solicitação de condição especial; 
f) Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva; 
g) Divulgação das notas da prova objetivas; 
h) Divulgação da classificação. 
10.1.1. Todos os recursos deverão ser interpostos em até 1 (um) dia útil, a contar da divulgação, por edital, de cada evento. 
10.1.2. Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados não serão apreciados. 
10.2. Para recorrer, o(a) candidato(a) deverá utilizar o endereço eletrônico da empresa realizadora do certame www.rhsconsult.com.br , 
acessar a área do CORE-AL – Edital Nº 01/2021 (Concurso Público) e seguir as instruções ali contidas. 
10.3. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo pré-estabelecido e que possuírem fundamentação e argumentação 
lógica e consistente que permita sua adequada avaliação. 
10.4. Não serão aceitos recursos interpostos por fax, internet, telegrama ou outro meio que não seja o especificado no item 10.2. 
10.5. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  
10.6. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento. Em caso de recurso referente ao gabarito, o (a) candidato (a) poderá 
interpor um recurso por questão. 
10.6.1. O recurso deverá ser individual, devidamente fundamentado e conter a identificação do Concurso, nome do (a) candidato (a), número 
de inscrição, cargo, o questionamento e o número da questão (se for o caso). 
10.7. Recebido o recurso, a RHS Consult Ltda - EPP. decidirá pelo provimento ou não do ato recorrido, dando-se ciência da referida decisão 
ao interessado por meio do endereço eletrônico www.rhsconsult.com.br na área do CORE-AL – Edital Nº 01/2021 (Concurso Público). 
10.8. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recursos de recursos e recurso de gabarito oficial definitivo. 
10.9. Se do exame de recursos contra questões de a Prova Objetiva resultar sua anulação, a pontuação correspondente à questão será 
atribuída a todos os candidatos que ainda não tiveram acumulado a mesma na sua pontuação final da prova objetiva, independentemente de 
terem recorrido ou não. 
10.9.1. Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, haver alteração da classificação inicial 
obtida pelo (a) candidato(a) para uma classificação superior ou inferior ou ainda poderá ocorrer desclassificação do(a) candidato(a) que não 
obtiver nota mínima exigida para aprovação. 
10.10. Depois de julgados todos os recursos apresentados, será publicado o resultado final do respectivo Concurso Público, com as alterações 
ocorridas em face do disposto no item 10.9.  
10.11. A Banca Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos 
adicionais. 
 
11. DA CONTRATAÇÃO 

 
11.1. A contratação dos candidatos obedecerá rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada a necessidade 
do CORE-AL e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal. 
11.2. A aprovação e a classificação final, além do número de vagas constante neste Edital, geram, para o (a) candidato(a), apenas a 
expectativa de direito à contratação.  
11.3. O CORE-AL reserva-se o direito de proceder às contratações dos candidatos classificados até o número de vagas estabelecido no 
Capítulo 1 deste Edital, de acordo com o interesse e as necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso Público. 
11.3.1. Os candidatos aprovados e classificados além da quantidade de vagas estabelecida no Capítulo 1 neste Edital ficarão em cadastro 
reserva, reservado ao CORE-AL o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, 
dentro do prazo de validade do Concurso Público. 
11.4. A convocação para contratação será realizada por meio de envio de telegrama no endereço, devendo o (a) candidato(a) apresentar-se ao 
CORE-AL no prazo estabelecido.  
11.4.1. A contratação será de caráter experimental nos primeiros 90 (noventa) dias, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
11.5. Os candidatos, no ato de contratação, deverão apresentar os originais e cópia simples dos documentos discriminados a seguir: Carteira 
de Trabalho e Previdência Social (as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha de qualificação 
civil; Certidão de Nascimento (quando solteiro) ou Casamento (quando casado); Título de Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por 
meio do site https://www.tre-al.jus.br/; Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de 
Identidade – RG ou RNE; 2 (duas) fotos 3x4 recentes; Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de firma anterior, informando não haver feito o 
cadastro; Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da data da apresentação); Comprovantes 
de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional, se exigido pelo 
cargo; Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos, quando possuir; Certidão de Nascimento dos Filhos entre 14 e 24 anos com 
Declaração Escolar Universitária ou Ensino Médio ou Escola Técnica de 2º grau para dedução de IRRF; Caderneta de Vacinação dos filhos 
menores de 7 anos; Certidão negativa de Distribuições/ Antecedentes Criminais (dos últimos 5 anos) com data de emissão de até 60 
(sessenta) dias da apresentação; Certidão expedida pelo órgão competente, se o(a) candidato(a) foi servidor(a) público(a), afirmando que não 
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sofreu qualquer penalidade no desempenho do serviço público; e outros documentos necessários, solicitado pelo CORE-AL, no momento da 
convocação. 
11.5.1. No ato da contratação, o (a) candidato(a) deverá declarar, sob as penas da lei, se exerce ou não, outro cargo, função ou emprego 
público remunerado, em outro órgão público da administração pública direta ou indireta de qualquer ente federativo, e se é aposentado(a) por 
regime próprio de previdência social em âmbito municipal, estadual ou federal. 
11.5.2. Caso haja necessidade, o CORE-AL poderá solicitar outras declarações, documentos complementares e diligências. 
11.5.3. Não serão aceitos, no ato da contratação, protocolos ou cópias dos documentos exigidos. As cópias somente serão aceitas se 
estiverem acompanhadas do original. 
11.6. Obedecida à ordem de classificação, os candidatos convocados e que comprovarem os requisitos mínimos da forma definida neste 
Edital, serão submetidos a exame-médico, que avaliará sua capacidade física e mental no desempenho das tarefas pertinentes ao cargo a que 
concorrem. 
11.6.1. As decisões do Serviço Médico indicado pelo CORE-AL, de caráter eliminatório para efeito de contratação, são soberanas, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa do (a) candidato(a). 
11.6.2. O candidato com deficiência, aprovado no concurso, será submetido à perícia médica oficial do CORE-AL, na ocasião da contratação. 
11.7. O não comparecimento ao exame médico admissional, bem como à assinatura do contrato de trabalho, nas datas agendadas pelo 
CORE-AL caracterizarão sua desistência e consequente eliminação do concurso. 
11.8. O descumprimento de prazos estabelecidos neste Edital e aqueles determinados pelo CORE-AL acarretarão na exclusão do (a) 
candidato (a) deste concurso. 
11.9. O (a) candidato (a) que não comparecer ao CORE-AL, no prazo estabelecido ou, ainda, que manifestar sua desistência por escrito será 
considerado desclassificado, perdendo os direitos decorrentes de sua classificação no concurso. 
11.10. O (a) candidato (a) que não comprovar os requisitos mínimos será eliminado (a) deste Concurso Público, não cabendo recurso. 
11.11. O (a) candidato (a) classificado (a) no Concurso Público que não aceitar a vaga para a qual foi convocado será eliminado a) do 
concurso. 
11.12. No caso de desistência do a) candidato (a) selecionado (a), quando convocado (a) para uma vaga, o fato será formalizado pelo(a) 
mesmo(a) através de Termo de Desistência. 
11.13. O (a) candidato (a) classificado (a) se obriga a manter atualizado o endereço perante ao CORE-AL, conforme o disposto nos itens 12.8 
e 12.9 do Capítulo 12 deste Edital. 
11.14. Não poderá ser admitido (a) o (a) candidato (a) habilitado (a) que fizer, em qualquer documento, declaração falsa, inexata para fins de 
contratação, não possuir os requisitos mínimos exigidos ou não comprovar as condições estabelecidas no capítulo 2 deste Edital, na data 
estabelecida para apresentação da documentação. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
12.1. Todas as convocações, avisos, resultado provisório e outras informações referentes exclusivamente às etapas do presente Concurso 
Público serão publicados, por meio de extrato, no Diário Oficial da União e divulgados, integralmente, na Internet nos endereços eletrônicos 
www.rhsconsult.com.br, e www.core-al.org.br. É de responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar todas as publicações referentes ao 
Concurso Público. 
12.2. Serão divulgados apenas os resultados dos candidatos que lograrem classificação no Concurso Público. 
12.3. O CORE-AL e a RHS Consult Ltda - EPP., se eximem das despesas com viagens e estadia dos candidatos em quaisquer das fases do 
Concurso Público. 
12.4. A aprovação no Concurso Público não gera direito à contratação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final. 
12.5. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial 
na ocasião da contratação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do (a) candidato (a), com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 
12.6. Caberá ao CORE-AL a homologação dos resultados finais do Concurso Público. 
12.7. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento 
que lhe disser respeito, até a data da respectiva providência ou evento, circunstância que será mencionada em Edital ou aviso a ser publicado 
no Diário Oficial da União, bem como divulgado na Internet, nos endereços eletrônicos www.rhsconsult.com.br, e www.core-al.org.br. 
12.8. O(a) candidato(a) se obriga a manter atualizado o endereço perante a RHS CONSULT LTDA - EPP., SITUADA À RUA ITUAÇU, 26, - 
PQ. INDUSTRIAL -SÃO PAULO - SP, CEP 08110-110, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto ao 
Departamento de Recursos Humanos do CORE-AL, situado à RUA AV. DA PAZ, 2014 - CENTRO, MACEIÓ - AL, BRASIL CEP. 57020 – 440, 
aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos, pessoalmente (munido de documento de identificação original com foto). 
12.9. É de responsabilidade do(a) candidato(a) manter seu endereço e telefone atualizados, até que se expire o prazo de validade do Concurso 
Público, para viabilizar eventuais contatos. 
12.10. O CORE-AL e a RHS Consult Ltda - EPP., não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao (a) candidato (a) decorrentes de: 
12.10.1. Endereço não atualizado. 
12.10.2. Endereço de difícil acesso. 
12.10.3. Correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do (a) candidato (a). 
12.10.4. Correspondência recebida por terceiros. 
12.11. As despesas relativas à participação do (a) candidato (a) no Concurso Público e à apresentação para contratação e exercício correrão 
às expensas do próprio(a) candidato(a). 
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12.12. O CORE-AL, por decisão motivada e justificada, poderá revogar ou anular o presente Concurso Público, no todo ou em parte, bem 
como alterar os quantitativos de vagas constantes na Tabela I, do Capítulo 1 deste Edital. 
12.13. O CORE-AL e a RHS Consult Ltda - EPP., não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações 
referentes a este Concurso Público. 
12.14. Todos os cálculos de notas descritos neste edital serão realizados com duas casas decimais, arredondando-se para cima sempre que a 
terceira casa decimal for maior ou igual a cinco. 
12.15. A legislação indicada no ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO inclui eventuais alterações posteriores, ainda que não 
expressamente mencionadas. Considerar-se-á, para efeito de aplicação e correção das provas, a legislação vigente até a data de publicação 
deste Edital. 
12.16. Não serão admitidas inscrições de candidatos que possuam com qualquer dos membros do quadro societário da empresa contratada 
para aplicação e correção do presente certame a relação de parentesco definida e prevista nos artigos 1591 a 1595 do Código Civil, 
valorizando-se assim os princípios de moralidade e impessoalidade que devem nortear a Administração Pública. Constatada a tempo será a 
inscrição indeferida pela Comissão Organizadora e, posterior à homologação será o (a) candidato(a) eliminado(a) do Concurso Público, sem 
prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa. 
12.17. A realização do Concurso Público será feita sob exclusiva responsabilidade da RHS Consult Ltda - EPP., não havendo o envolvimento 
na realização e avaliação de suas etapas, de recursos humanos do CORE-AL. 
12.18. Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público do CORE-AL e pela RHS Consult Ltda - EPP., 
no que tange a realização deste Concurso Público. 
 
 
 
Maceió, 09 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

MANOEL BAIA SIQUEIRA NETO 
Diretor-Presidente 

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no  
Estado de Alagoas – CORE - AL 
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ANEXO I - CRONOGRAMA 

Este cronograma poderá ser alterado sem aviso prévio, ficando a critério da Prefeitura e da organizadora ajustá-lo se 

necessário em função de disponibilidade de imprensa, locais de prova, problemas técnicos e operacionais. 

 

AS DATAS DESCRITAS NESTE CRONOGRAMA SÃO DE CUNHO ORIENTADOR, PASSÍVEL DE 

ALTERAÇÃO A CRITÉRIO DA ORGANIZADORA. 
DATA 

1) Publicação do Edital. 09/06/2021 

2) Período de Inscrições. 14/06 até 28/09/2021 

3) Período de Envio de Laudos e Pedidos Especiais - Pessoa com Deficiência - 

Atendimento Especial. 
14/06 até 28/09/2021 

4) Período de Solicitação de Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição. 
14/06 até 15/06/2021 

18h00 horas. 

5) Resultado das Solicitações do Pedido de Isenção de Taxa de Inscrição 23/06/2021 

6) Recurso contra o Resultado dos Pedidos de Isenção de Taxa de Inscrição 24/06/2021 

7) Resposta aos Recursos contra o Resultado dos Pedidos de Isenção de Taxa e Edital 

de Deferimento e Indeferimento Final dos Pedidos de Isenção de Taxa de Inscrição. 
30/06/2021 

8) Última data para Pagamento do Boleto. 05/10/2021 

9) Publicação das Inscrições Deferidas – Lista Geral. 

10) Publicação das Inscrições Deferidas – Lista Pessoa com Deficiência. 

11) Publicação do Resultado da Análise da Solicitação de Atendimento Especial. 

07/10/2021 

12) Período para Interposição de Recursos – Inscrições Deferidas – Solicitação de Análise 

de Atendimento Especial. 
08/10/2021 

13) Respostas aos Recursos Inscrições Deferidas – Solicitação de Análise de 

Atendimento Especial. 
15/10/2021 

14) Convocação para Prova Objetiva – Publicação dos Locais de Prova. 27/10/2021 

15) Prova Objetiva. 07/11/2021 

16) Publicação do Gabarito Preliminar. 09/11/2021 

17) Período de Recurso contra o Gabarito Preliminar. 10/11/2021 
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18) Resposta aos Recursos – Gabarito Preliminar. 

19) Publicação Gabarito Oficial. 

20) Resultado Preliminar. 

30/11/2021 

21) Período de Recurso contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva. 01/12/2021 

22) Respostas aos Recursos contra o Resultado Preliminar. 

Resultado Oficial. 

Homologação. 

03/12/2021 
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EDITAL N° 001/2021 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2020. 

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES E DESCRIÇÕES DOS CARGOS 
 

QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 

01 
CONTADOR 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO: Formação em Ensino Superior completo de Ciências Contábeis, e em 
situação regular junto ao Conselho de Classe, devidamente Registrado.  
 
DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS GERAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO CARGO: 
Língua portuguesa; 
Redação própria; 
Noções de Microinformática: aplicativos do Windows, office, outlook, internet e sistemas de softwares específicos; 
Legislação de contabilidade pública, trabalhista, tributária e Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Noções de legislação de licitações, das diretrizes orçamentarias; 
Matemática financeira; 
Noções de elaboração de contratos; 
Noções de processo de protocolo; 
Organização e planejamento de atividades; 
Criação de procedimentos de tarefas; 
Controle de processos administrativos; 
Técnicas administrativas; 
Técnicas de metodologia e elaboração de projeto. 
 
DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO CARGO: 
Funcionamento e estrutura organizacional do CORE-AL; 
Normas internas; 
Setores, cargos, relações de responsabilidade e funcionários do CORE-AL; 
Regimento Interno; 
Manual de normas e procedimentos administrativos, financeiros e contábeis do sistema Confere/Cores; 
Finalidades institucionais do CORE-AL; 
Legislação especifica da categoria profissional dos representantes comerciais; 
Conhecimento do papel da entidade na sociedade; 
Conhecimento dos projetos e programas; 
Organograma do CORE-AL; 
Todos os projetos de sua área e interconexões.  
 
DESCRIÇÃO GERAL DO CARGO 
Executar rotinas da área de recursos humanos; 
Executar e/ou orientar os procedimentos de recrutamento e seleção; 
Executar e/ou orientar rotinas de admissão e demissão de pessoal; 
Dar suporte e orientação a área de treinamento de pessoal; 
Orientar funcionários sobre direitos e deveres; 
Controlar frequência de funcionários;  
Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale transporte, vale refeição, plano de saúde); 
Zelar pela completa atualização dos dados dos funcionários; 
Confeccionar e administrar a folha de pagamento, efetuando registro de novos funcionários; 
Controlar e gerar relatórios de cartão de ponto de todos os funcionários e estagiários; 
Manter atualizadas as carteiras de trabalho e os registros de todos os funcionários; 
Controlar e emitir todos os documentos e guiais relacionadas as rotinas de pessoal; 
Controlar contratos e pagamentos de estagiários; 
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QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
Gerar relatórios mensais relacionados as atividades da área; 
Efetuar recolhimento dos tributos mensais, bem como os relatórios anuais – RAIS E DIRF; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior.  
Executar os registros e operações, atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais, para 
possibilitar controle contábil e orçamentário; 
Supervisionar os trabalhos de contabilização de documentos, analisando-os e orientando seu processamento, 
para assegurar a observância do plano de contas adotado; 
Controlar e acompanhar o recolhimento dos tributos municipais, estaduais e federais, bem como a escrituração 
de todos os livros comerciais e fiscais; 
Representar o CORE-AL em repartições públicas municipais, estaduais e federais quando necessário; 
Fazer analise e conciliação de contas, conferindo os saldos apresentados, localizando os possíveis erros para 
assegurar a correção das operações contábeis;  
Proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza; 
Preparar e assinar balancetes, balanços, e demonstrativos de constas, aplicando as normas contábeis, 
apresentando resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira da entidade; 
Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da instituição, apresentando dados 
estatísticos e pareceres técnicos, para fornecer os elementos contábeis necessários ao relatório anual da 
presidência; 
Assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis, administrativos e orçamentários, dando pareceres a 
luz da ciência e das práticas contábeis; 
Identificar as necessidades de informações da entidade, estruturando plano de contas atualizando procedimentos 
contábeis/fiscais e de suporte; 
Administrar fluxo de documentos, classificando-os;  
Gerar livros diário/ razão/ balancete; 
Planejar e supervisionar a elaboração da proposta de orçamento do CORE-AL; 
Compartilhar o controle contábil com o inventário físico dos bens patrimoniais; 
Registrar a movimentação de ativo; 
Realizar o controle físico com o contábil; 
Zelar pela guarda e segurança dos equipamentos de trabalho e documentação; 
Zelar pelo bom funcionamento e organização do ambiente de trabalho; 
Preparar obrigações acessórias, administrando o registro dos livros nos órgãos apropriados, disponibilizando 
informações cadastrais aos bancos e fornecedores, preparando declarações acessórias ao fisco, órgãos 
competentes e contribuintes;  
Atender a auditoria externa; 
Consolidar demonstrações contábeis; 
Preparar as notas explicativas das demonstrações contábeis; 
Fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros; 
Desenvolver trabalhos contábeis mais complexos, efetuando levantamentos e separação de contas para 
preparação e fechamento de balanços e balancetes, demonstrativos, posição e relatórios; 
Realizar a prestação de contas do exercício conforme instrução normativo TCU; compor as comissões instituídas 
pelo CORE-AL; 
Executar outras atividades correlatas. 
 

02 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO: Formação em Ensino Médio completo.  
 
DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS GERAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO CARGO: 
Língua portuguesa – redação de memorandos, cartas, ofícios, atas e resoluções; 
Matemática; 
Redação própria; 
Digitação; 
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QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
Noções de Microinformática: aplicativos do Windows, office, outlook, internet e sistemas de softwares específicos; 
Legislação (Lei nº 9.784/99, Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e correlatos; 
Noções de elaboração de contratos; 
Noções de processo de protocolo; 
Organização e planejamento de atividades; 
Controle de processos administrativos; 
Técnicas administrativas; 
Técnicas de atendimento ao público. 
 
DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO CARGO: 
Funcionamento e estrutura organizacional do CORE-AL; 
Normas internas; 
Manual de normas e procedimentos administrativos, financeiros e contábeis do sistema Confere/Cores; 
Finalidades institucionais do CORE-AL; 
Legislação especifica da categoria profissional dos representantes comerciais; 
Conhecimento do papel da entidade na sociedade; 
Organograma do CORE-AL; 
 
DESCRIÇÃO GERAL DO CARGO 
Realizar atividades relacionadas com atendimento ao público, tais como: encaminhar para os setores, efetuar 
registros profissionais, emitir boletos de pagamentos, negociar débitos, inscrever e acompanhar processos 
envolvendo inscrição de pessoas físicas e jurídicas. 
Acompanhar vencimentos e prazos de validades, transferências cancelamentos, baixas, registros ativos, inativos 
e secundários.  
Levantar situações profissionais de qualquer natureza quando constar de processos em trâmite no CORE-AL; 
Organizar processos, verificando os documentos necessários a sua composição e efetuando o registro; 
Receber e expedir correspondências eletrônicas; 
Realizar a entrega de documentos e o recebimento de materiais e malotes; 
Tirar cópias de documentos; 
Realizar atividades de apoio administrativo, tais como: efetuar e receber ligações telefônicas e ainda fornecer 
informações por telefone, enviar e receber fax, anotar recados e arquivar documentos em geral.  
Colaborar e/ou organizar eventos desenvolvidos pelo CORE-AL e realizar contatos telefônicos com os 
representantes comerciais para a divulgação dos eventos; 
Elaborar e preparar relatórios e planilhas, coletando informações em arquivos e outras fontes; 
Executar tarefas nos sistemas operacionais do CORE-AL, incluindo o Portal da Transparência, quando autorizado; 
Elaborar tarefas e gráficos ilustrativos; 
Proceder a inventários de materiais e de bens móveis permanentes; 
Realizar levantamentos de dados referentes a assuntos administrativos, a fim de serem utilizados pelos órgãos 
competentes; 
Conferir, redigir e elaborar correspondências, memorandos, ofícios, relatórios e outros trabalhos administrativos; 
Organizar o processo de arquivos de documentos de acordo com a ordem numérica, alfabética, por assunto ou 
cronológica, a fim de manter o controle e facilitar sua localização.  
Organizar e controlar as publicações expedidas, em estoque e arquivo inativo do conselho; 
Realizar o controle de estoque de material, anotando os dados em formulário apropriado bem como preparar 
requisições para solicitar novas remessas; 
Realizar a cobrança dos inadimplentes e gerenciar as baixas automáticas e manuais; 
Representar o CORE-AL em repartições públicas municipais, estaduais e federais quando necessário; 
Responsável pela abertura e fechamento da sede do regional, quando for designado; 
Redigir documentos diversos; 
Zelar pela guarda e segurança dos equipamentos de trabalho e documentação; 
Zelar pelo bom funcionamento e organização do ambiente de trabalho; 
Executar outras atividades correlatas ao departamento; 
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QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
Integrar a composição de Comissões instituídas para atender as necessidades do CORE-AL; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior. 
 
ATRIBUIÇÕES ESPECIFICAS DO CARGO, POR ÁREA DE ATUAÇÃO: 
ÁREA: RECURSOS HUMANOS. 
Executar rotinas de apoio na área de recursos humanos; 
Executar procedimentos de recrutamento e seleção; 
Executar rotinas de admissão e demissão de pessoal; 
Dar suporte administrativo a área de treinamento; 
Orientar funcionários sobre direitos e deveres; 
Controlar frequência de funcionários; 
Controlar recepção e distribuição de benefícios (vale transporte, vale refeição, plano de saúde.) 
Atualizar dados dos funcionários; 
Auxiliar na folha de pagamento efetuando registro de novos funcionários; 
Controlar e gerar relatórios de cartão de ponto de todos os funcionários e estagiários; 
Manter atualizadas as carteiras de trabalho e os registros de todos os funcionários por ordem superior; 
Controlar contratos e pagamento de estagiários; 
Efetuar controle e cobrança de convênios e de ligações telefônicas dos funcionários; 
Manter as gerenciais informadas com relatórios mensais relacionados as atividades da área; 
Efetuar recolhimento dos tributos mensais, bem como os relatórios anuais – RAIS e DIRF por ordem superior; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior. 
 
ÁREA: FINANCEIRO. 
Preparar a relação de pagamentos, consultando documentos e anotações para facilitar o controle financeiro; 
Providenciar emissão de cheques; 
Coordenar subordinados; 
Analisar, conferir, controlar e organizar, recebimentos, cobranças e contas a pagar, visando ao fluxo financeiro; 
Organizar todos os pagamentos e recebimentos, contatando bancos; 
Instituir os processos das aquisições; 
Contatar fornecedores, bancos, cartórios e departamentos; 
Calcular e conferir reajustes, juros e multas; 
Controlar os processos relativos à área;  
Prestar informações a outros setores; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e naturezas as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior. 
 
ÁREA: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. 
Apoiar e acompanhar a gerencia na resolução de processos relacionados a rotina administrativa do CORE-AL; 
Comunicar e, após autorização superior, providenciar a manutenção e reparos das unidades do CORE-AL e de 
todos os seus equipamentos, bem como acompanhar e supervisionar toda e qualquer obra ou reforma que se faça 
necessária; 
Conferir material e armazena-lo no almoxarifado, bem como distribuí-lo aos setores; 
Supervisionar as atividades de limpeza; 
Supervisionar o arquivamento dos processos e a distribuição aos setores; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior; 
 
ÁREA: COMPRAS. 
Manter atualizado e controlar o cadastro de fornecedores do CORE-AL; 
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QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
Selecionar, elaborar e submeter a decisão superior, pedidos de cotações de preços de fornecedores para compra 
de materiais e serviços; 
Auxiliar nos procedimentos licitatórios, controlando cadastro de fornecedores, abrindo processos de compras e 
pesquisa de preços; 
Conferir as ordens de fornecimento; 
Manter o cadastro de fornecedores com preços, prazos de entrega, volume de compras, atrasos e negociações; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza anteriormente descritas, por necessidade do 
trabalho e/ou por solicitação superior. 
 
ÁREA: CONTABILIDADE. 
Auxiliar na análise e organização dos registros de caixa, bancos, receitas e despesas orçamentarias e extra 
orçamentárias, solicitação e comprovação de aditamentos de numerários, créditos e despesas diversas, fazendo 
os devidos lançamentos contábeis;  
Auxiliar na elaboração e alterações da Proposta Orçamentária anual e informar sobre saídos orçamentários nos 
projetos e/ou atividades; 
Classificar receitas e despesas; 
Conferir boletim financeiro, de caixa, cheques, ordens de pagamentos recibos e depósito; 
Auxiliar na elaboração de balancetes, balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e variações patrimoniais; 
Elaborar relatórios de controles financeiros e gerenciais; 
Fazer conciliações bancárias e controlar pendencias; 
Lançar as receitas e despesas no sistema; 
Organizar e preparar boletins diários de caixa e bancos; 
Realizar baixa de prestação de contas, e processos e devedores no sistema; 
Realizar baixa de responsável no sistema; 
Realizar baixa para cancelamento no sistema; 
Realizar consultas diversas no sistema; 
Realizar lançamentos contábeis; 
Controlar saldos orçamentários; 
Receber a documentação (notas fiscais, faturas, memorandos, duplicatas etc.) 
Controlar os processos relativos à área;  
Emitir listagens; 
Prestar informações a outros setores; 
Arquivar documentos; 
Registrar os bens permanentes; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior. 
 
ÁREA: JURÍDICO. 
Auxiliar o setor nas áreas de: execuções fiscais, processos do conselho, em todas as instâncias judiciais e 
administrativas; 
Assessorar a presidência; 
Realizar pesquisa e leitura de jurisprudência;  
Leitura de jornais da União e Estado (com identificação de leis de interesse da instituição); 
Montar ações executivas (com elaboração da ação com documentos pertinentes); 
Contatar cartórios e fóruns para obter informações sobre processos judiciais; 
Executar serviços de apoio nas tarefas da unidade jurídica; 
Prepara estudos jurídicos; 
Arquivar cópia de documentos emitidos colocando-os em postos apropriados para emitir eventuais consultas e 
levantamento de informações;  
Preencher documentos, redigindo textos e planilhas, preparando minutas, redigindo ofícios e comunicações;  
Preparar relatórios, formulários e planilhas, coletando dados, dando apoio operacional para elaboração de 
manuais técnicos e de atividades jurídicas; 
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QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas, por necessidade 
do trabalho e/ou por solicitação superior. 
 
ÁREA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO. 
Compor comissão responsável pela execução de todas as licitações elaborando processos participando de 
negociações e controlando seus prazos na forma da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e correlatos; 
Fazer procedimentos licitatórios e elaborar editais licitatórios; 
Realizar pregão eletrônico; 
Analisar propostas e documentação e elaborar parecer técnico;  
Elaboração e conferencia dos mapas de preços; 
Fazer abertura das propostas e documentações e elaborar a ata de reuniões dos processos licitatórios; 
Realizar atividades de responsabilidade pela dispensa de licitação; 
Realizar planejamento interno (registro, escolhas, das modalidades de licitação); 
Receber propostas e documentações; 
Executar outras tarefas semelhantes em complexidade e natureza as anteriormente descritas por necessidade do 
trabalho e/ou por solicitação superior. 
 

 FISCAL 

CATEGORIA FUNCIONAL: TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
ESPECIFICAÇÕES DO CARGO: Formação em Ensino Médio Completo.  
 
DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS GERAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO CARGO: 
Língua portuguesa; 
Matemática; 
Redação própria; 
Digitação; 
Noções de microinformática: aplicativos do Windows, office, outlook, internet e sistemas de softwares específicos; 
Legislação (LEI Nº 9.784/99, Lei nº 8.66/93, Lei nº 10.520/02 e correlatos); 
Noções de elaboração de contratos e formulários; 
Noções de processo de protocolo; 
Organização e planejamento de atividades; 
Controle de processos administrativos; 
Técnicas administrativas; 
Técnicas de atendimento ao público. 
 
DESCRIÇÃO DOS CONHECIMENTOS INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS PARA ATUAR NO CARGO: 
Funcionamento e estrutura organizacional do CORE-AL; 
Normas internas; 
Manual de Normas e procedimentos administrativos, financeiros, e contábeis do sistema Confere/Cores; 
Finalidades institucionais do CORE-AL; 
Legislação especifica da categoria profissional dos representantes comerciais; 
Conhecimento do papel da entidade na sociedade; 
Organograma do CORE-AL. 
 
 
DESCRIÇÃO GERAL DO CARGO 
Analisar e instruir procedimentos administrativos de cobrança administrativa e dívida ativa; 
Realizar visitas externas a pessoas físicas e jurídicas dentro da jurisdição do CORE-AL; 
Realizar acompanhamento mensal do plano de metas; 
Realizar atendimento aos profissionais e visitantes na sede do CORE-AL; 
Fiscalizar e orientar os representantes comerciais registrados; 
Efetuar cobrança de muitas anuidades e inscrições de pessoa física e jurídica; 
Fiscalizar representações clandestinas, efetuando ação e apreensão de materiais; 
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QT CARGOS DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
Efetuar notificações, constatações, autos de infração e todos os demais atos, previstos na lei e no código de ética; 
Elaborar relatórios de viagens e outros necessários ao controle do exercício da profissão; 
Abrir e instituir processos de infração em geral, decorrentes das irregularidades detectadas; 
Cumprir a programação e instruções estabelecidas pela coordenadoria de fiscalização e a diretoria do CORE-AL; 
Zelar pela guarda e segurança dos equipamentos de trabalho e documentação; 
Zelar pelo bom funcionamento e organização do ambiente de trabalho; 
Integrar a composição de comissões instituídas para atender as necessidades do CORE-AL; 
Executar outras atividades correlatas.  
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
 
ENSINO MÉDIO 
 

PARA OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FISCAL. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto; significado contextual 
de palavras e expressões; pressuposições e inferências; anexos e outros recursos coesivos; recursos de argumentação, 2) Ortografia. 3) 
Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras.6) Semântica.7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal 
e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do verbo.11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego 
das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) 
Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem. 
 
RACIOCÍNIO LOGICO 
1. Números relativos inteiros e fracionários: operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 2. 
Múltiplos e divisores: máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 3. Frações ordinárias e decimais. Números decimais: propriedades e 
operações. Expressões numéricas. Equações do 1ºe 2º graus. Problemas. 4. Sistemas de medida de tempo. 5. Sistema métrico decimal. 6. 
Sistema monetário brasileiro. 7. Problemas, números e grandezas proporcionais: razões e proporções. 8. Divisão em partes proporcionais. 
9. Regra e três simples e composta. 10. Porcentagem. 11.Juro simples: juros, capital, tempo, taxas e montantes. 12. Fundamentos da Teoria 
dos Conjuntos; 13. Conjuntos Numéricos: Números Naturais e Inteiros (divisibilidade, números primos, fatoração) 14. Geometria Plana: 
perímetro, áreas e volume (figura plana). 
 
INFORMÁTICA:  
 
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. Organização de pastas 
e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. Microsoft Word: criação, edição, 
formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, 
formatação, formulas e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, 
em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila 
Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software.  
 
PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei nº 9.784/99 (atualizada)- Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Lei nº8.666/93 (atualizada)- 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública. Lei nº 10.520/02 (atualizada) - Institui, no âmbito da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para 
aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Lei nº 4.886/65 (atualizada). Funcionamento e estrutura organizacional do 
CORE-AL. Normas Internas do CORE-AL. Manual de Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema 
Confere/Cores. Finalidades institucionais do CORE-AL. Conhecimento do papel do CORE-AL na sociedade. Organograma do CORE-AL. 
Atendimento ao público. Atendimento telefônico. Uso de equipamentos de escritório. Agenda. Noções de rotinas da área administrativa. 
Ética profissional e sigilo profissional. Características da redação oficial: Manual de Redação da Presidência da República. Formas de 
tratamento e abreviação mais utilizadas. Comunicações oficiais. Tipos de documentos. Noções de elaboração de contratos. Noções de 
gestão de estoques. Recebimento e armazenagem: entrada, conferência, objetivos, critérios e técnicas de armazenagem. Arranjo físico 
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(leiaute). Noções de arquivologia e gestão de documentos. Arquivística: princípios, conceitos, classificação e legislação. Protocolo: 
recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. Tabela de temporalidade. Acondicionamento, armazenamento, 
preservação e conservação de documentos de arquivo. Triagem e eliminação de documentos e processos. Digitalização. Acesso à 
Informação: Lei nº 12.527/2011. Noções de Administração Pública: 1 Características básicas das organizações formais modernas: tipos 
de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. 2 Organização administrativa: centralização, 
descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta. 3 Gestão de 
processos. 4 Gestão de contratos. 5 Noções de processos licitatórios. Princípios fundamentais da administração pública. LEI Nº 14.133, DE 
1º DE ABRIL DE 2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. LEI Nº 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 - Regula as atividades 
dos representantes comerciais autônomos. 
 
 
PARA O CARGO DE FISCAL 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Constituição Federal: Conceito, classificações, princípios fundamentais constitucionais. Direitos e garantias fundamentais constitucionais. 
Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos. Lei nº 9.784/99 (atualizada)- Regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Lei nº8.666/93 (atualizada)- institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública. Lei nº 10.520/02 (atualizada) - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 
outras providências. Funcionamento e estrutura organizacional do CORE-AL. Normas Internas do CORE-AL. Manual de Normas e 
Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema Confere/Cores. Finalidades institucionais do CORE-AL. Conhecimento 
do papel do CORE-AL na sociedade. Organograma do CORE-AL. Atendimento ao público. Atendimento telefônico. Uso de equipamentos 
de escritório. Agenda. Noções de rotinas da área administrativa. Ética profissional e sigilo profissional. Características da redação oficial: 
Manual de Redação da Presidência da República. Formas de tratamento e abreviação mais utilizadas. Comunicações oficiais. Tipos de 
documentos. Noções de elaboração de contratos e formulários. Protocolo: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de 
documentos. Tabela de temporalidade. Noções de Administração Pública: 1 Características básicas das organizações formais modernas: 
tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidades e critérios de departamentalização. 2 Organização administrativa: centralização, 
descentralização, concentração e desconcentração; organização administrativa da União; administração direta e indireta. Princípios 
fundamentais da administração pública. LEI Nº 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 - Regula as atividades dos representantes comerciais 
autônomos. LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966 - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito 
tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. Constituição Federal - Título VI Tributação e Orçamento. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS 

CORE – AL 

AV. DA PAZ, 2014 - CENTRO, MACEIÓ - AL, 

BRASIL CEP: 57.020-440 

 

 

 
ENSINO SUPERIOR 
 
PARA O CARGO DE CONTADOR 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
1) Compreensão e interpretação de textos: ideia central e intenção comunicativa; estruturação e articulação do texto; significado contextual 
de palavras e expressões; pressuposições e inferências; Anexos e outros recursos coesivos; recursos de argumentação, 2) Ortografia. 3) 
Acentuação gráfica. 4) Classes de palavras. 5) Estrutura e formação de palavras.6) Semântica.7) Colocação pronominal. 8) Flexão nominal 
e verbal. 9) Emprego de tempos e modos verbais. 10) Vozes do verbo.11) Termos da oração. 12) Coordenação e subordinação: emprego 
das conjunções, locuções conjuntivas e dos pronomes relativos. 13) Concordância nominal e verbal. 14) Regência nominal e verbal. 15) 
Ocorrência de crase. 16) O uso dos porquês. 17) Pontuação. 18) Figuras de linguagem. 19) Vícios de linguagem. 
 
INFORMÁTICA:  
 
1. Sistema Operacional Microsoft Windows 7; configurações básicas do Sistema Operacional (painel de controle). 2. Organização de pastas 
e arquivos; operações de manipulação de pastas e arquivos (copiar, mover, excluir e renomear). 3. Microsoft Word: criação, edição, 
formatação e impressão. Criação e manipulação de tabelas; inserção e formatação de gráficos e figuras. Microsoft Excel: criação, edição, 
formatação, formulas e impressão. 4. Utilização de fórmulas; formatação condicional; geração de gráficos. 5. Segurança de equipamentos, 
em redes e na Internet. 6. Conceitos, vírus, antivírus, cuidados e medidas de proteção. 7. Navegadores: Internet Explorer, Chrome ou Mozila 
Firefox. 8. Conceitos básicos de Hardware e Software.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Lei nº 9.784/99 (atualizada)- Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Lei nº 10.520/02 (atualizada) - 
Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade 
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 
1965 - Regula as atividades dos representantes comerciais autônomos. Normas Internas do CORE-AL. Regimento Interno. Manual de 
Normas e Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema Confere/Cores. Finalidades institucionais do CORE-AL. 
Conhecimento do papel do CORE-AL na sociedade. Organograma do CORE-AL. 
 
Noções sobre Administração Pública: Orçamento público: princípios orçamentários. Processo de planejamento e de orçamento: plano 
plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Contabilidade Geral: Lei 6.404/76 e alterações posteriores (Lei 11.638/07 
e 11.941/09). NBCT TG - Estrutura Conceitual. Convergência da Contabilidade Brasileira ao Padrão Internacional. Conceito, finalidade e 
campo de aplicação. Princípios de contabilidade (Resolução CFC 750/93 e alterações posteriores). Equação patrimonial. Lançamentos 
usuais da contabilidade geral. Contas patrimoniais e de resultado. Livros Obrigatórios: Diário e Razão. Contas retificadoras. Demonstrações 
contábeis (NBC TG 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis). NBC TG 06 - Arrendamento Mercantil. NBC TG 16 - Estoques. NBC 
TG 27 - Imobilizado. Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação, objetivos, sua organização e regimes contábeis adotados. Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Resoluções CFC 1.128/08 a 1.137/08). Escrituração na administração pública: 
conceito e normas. Sistemas contábeis: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação. Lei Complementar nº 101/00 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Instrumentos de Transparência na Gestão Pública. Lei nº 10.028 de 19/10/2000. Retenção de Tributos e 
Contribuições. Auditoria: Normas práticas usuais de auditoria: conceito, controle interno e externo. Materialidade e riscos de auditoria, 
papéis de trabalho, planejamento, técnicas e procedimentos de auditoria. Código de Ética do Contador. LEI Nº 5.172, DE 25 DE OUTUBRO 
DE 1966 - Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. 
Constituição Federal - Título VI Tributação e Orçamento. 
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ESTADO DE ALAGOAS 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES 

COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS 
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Av. da Paz, 2014 - Centro, Maceió - AL, Brasil 

CEP: 57.020-440 

 

 

ANEXO IV - MODELO DE REQUERIMENTO - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 - CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE 
ALAGOAS – CORE-AL. 

EDITAL Nº 001/2021 
 
Nome do candidato:_____________________________________________________________________________________________ 
 

Nº da inscrição:   

Cargo:    

RG nº:   

CPF nº:    

Tel.: fixo: ( )   

Celular: ( )    

 

E-mail:_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Vem REQUERER vaga especial como PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Apresentou LAUDO MÉDICO com CID. (colocar os dados abaixo, 
com base no laudo): 
 
Tipo de deficiência de que é portador:    
 

Código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID:    
 

Nome do Médico Responsável pelo laudo:  
  
 

(OBS.: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, 
estrabismo e congêneres). 
 
 
 
 

(Datar e assinar) 
 
 
 
 

Assinatura 
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ANEXO V - MODELO DE REQUERIMENTO - ATENDIMENTO ESPECIAL 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS CORE-AL   

EDITAL Nº 001/2021 

 
Nome do candidato_______________________________________________________________________ 

Nº da inscrição:  Cargo:  ________________________________ 

 

RG nº:  CPF nº:  ________________________ 

 

Tel.: fixo: ( )  Celular: ( )  _______________________ 

 

E-mail: ___________________________________________ 

 
 

Vem REQUERER atendimento especial no dia de realização da prova do (Concurso Público). Marcar com X ao lado do 

tipo de atendimento especial que necessite. 

( ) Sala para amamentação (Candidata lactante). 

( ) Acessibilidade no local de provas (Candidato cadeirante). 

( ) Acessibilidade no local de provas (Candidato com dificuldade de locomoção). 

( ) Prova com letra ampliada (Candidato com deficiência visual). Tamanho da fonte:    

 ( ) Prova em Braille (Candidato com deficiência visual). 

( ) Ledor (Candidato com deficiência visual). 

( ) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (Candidato com deficiência visual). 

( ) Auxílio para preenchimento do cartão de resposta (Candidato com deficiência motora que impeça o 

preenchimento do cartão). 

( ) Intérprete de Libras (Candidato com deficiência auditiva). 

( ) Tempo adicional (Candidato que apresentar parecer original emitido por especialista da área de sua 

deficiência, atestando a necessidade de tempo adicional, conforme Lei Federal nº 7.853/89). 

( ) Outro (descrever abaixo). 
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Atenção: Para o atendimento das condições solicitadas, verificar a obrigatoriedade de apresentação de LAUDO 

MÉDICO com CID emitido há menos de um ano, acompanhado deste requerimento preenchido. No caso de 

pedido de tempo adicional, é obrigatório PARECER ORIGINAL emitido por especialista da área de sua deficiência 

justificando sua necessidade junto a esse requerimento. 

 
Dados especiais para aplicação das PROVAS: 

(Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessário e/ou tratamento especial.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  /  /    

 (Data)        (Assinatura) 
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ANEXO VII - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO – CADÚNICO. 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS 

CORE-AL     EDITAL Nº 001/2021. 

 
 
 

Eu (nome completo) ____________________________________________, (RG)_________________________, (CPF) _____ 

_________________, (endereço residencial) ____________________________________________________, 
(número de identificação social – NIS) __________________, solicito formalmente isenção de taxa de inscrição para a 
inscrição de número __________, cargo _____________________________________, declarando 
através deste formulário que sou cadastrado no CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS 
DO GOVERNO FEDERAL – CADÚNICO.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atenção: Para o atendimento da solicitação, verificar a obrigatoriedade do envio dos documentos citados no 

capítulo VI – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA constante em edital de abertura.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  /  /  ________________________________________ 

(Data)     (Assinatura) 
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ANEXO VIII - MODELO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO – MEMBRO DE 
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021. 

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE ALAGOAS 

CORE-AL - EDITAL Nº 001/2021. 

 

 

 

Eu (nome completo) ____________________________________________, (RG)_________________________, (CPF) _____ 

_________________, (endereço residencial) ____________________________________________________, 

solicito formalmente isenção de taxa de inscrição para a inscrição de número ___________, 

cargo_________________________________, declarando através deste formulário que sou membro 

de família de baixa renda, meu núcleo familiar é formado por: (nome completo, RG e CPF dos integrantes da família) ______ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Declaro ainda, atender a condição estabelecida no inciso b, item 2. 
 

 

 

Atenção: Para o atendimento da solicitação, verificar a obrigatoriedade do envio dos documentos citados no 

capítulo VI – DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA constante em edital de abertura.  

 
 
 
 
 
 

 
  /  /  ________________________________________ 

(Data)     (Assinatura) 
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