
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA PARA OS CARGOS DE ANALISTA E DE TÉCNICO
EDITAL Nº 6 – SERPRO, DE 27 DE MARÇO DE 2014 – RETIFICAÇÃO 

O Diretor-Presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), no uso de 
suas atribuições legais,  torna pública retificação do Edital  nº 5,  publicado no Diário Oficial  da 
União nº 58, de 26 de março de 2014, Seção 3, referente à convocação para a perícia médica dos 
candidatos com deficiência habilitados, e do Edital Normativo nº 1, publicado no Diário Oficial da 
União nº 253, de 31 de dezembro de 2013, Seção 3, referente ao subitem 15.40 e ao cronograma 
do concurso (Anexo IV), que passam a ter as redações a seguir especificadas, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens dos referidos editais.

1. Retificar o Edital nº 5, de acordo com as seguintes especificações:

[...]
1.1 A perícia médica será realizada no próximo dia 13 de abril de 2014, para todos os candidatos 
convocados de acordo com relação disponível no item 5 do referido edital.
[...]
2.2 O candidato convocado de acordo com relação disponível no item 5 do referido edital deverá, 
obrigatoriamente,  acessar  o endereço eletrônico  https://concursos.quadrix.org.br/default.aspx,  a 
partir do dia 09 de abril de 2014, para verificar o local e o horário de realização da perícia médica, 
por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
[…]
4.1 O resultado preliminar na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência 
será  publicado  no  endereço  eletrônico  http://www.quadrix.org.br/concursoserpro.aspx,  na  data 
provável de 25 de abril de 2014.
4.2  O candidato  poderá  interpor  recurso  contra  o  resultado  preliminar  da  perícia  médica,  no 
período compreendido entre 28 e 29/04/2014.
[...]

2. Retificar o Edital Normativo nº 1, de acordo com as seguintes especificações:

[...]
15.40 O resultado final do  concurso público será homologado pelo SERPRO, publicado no Diário 
Oficial da União e divulgado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br na data provável de 
09 de maio de 2014.
[...]
Anexo IV
[...]
Perícia Médica: 13/04/2014
Publicação do Resultado Preliminar - Perícia Médica: 25/04/2014
Prazo para entrega de recursos (pessoal) contra a Perícia Médica: 28 e 29/04/2014
Publicação do Resultado Definitivo - Perícia Médica: 09/05/2014
Publicação do Resultado Final – Homologação de Resultados: 09/05/2014
[...]
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