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CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 23ª REGIÃO - CRESS-RO  
(Rondônia) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E  
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 

 

COMUNICADO 
 

Considerando os dispositivos da Resolução nº 12, de 16 de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e 
Promoções dos Direitos de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais, CNCD/LGBT, vinculado à Secretaria Especial de Direitos Humanos, do 
Ministério da Justiça, o(a) candidato(a) poderá optar pela indicação do nome social para fins de identificação pública, de acordo com as 
informações a seguir. 
 
Entende-se por nome social aquele pelo qual pessoas transexuais e travestis se auto identificam e são identificadas na sociedade, 
ficando o uso do nome civil restrito à compatibilização documental.  
 
Para fins de utilização do nome social, o(a) candidato(a) deverá, obrigatoriamente: 
a) preencher o formulário disponível na página oficial do concurso público; e  
b) enviar, para o endereço eletrônico contato@quadrix.org.br, imagem legível do formulário preenchido; imagem legível de fotografia 
atual nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro sem o uso de óculos 
escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, lenço, chapéu, viseira, gorro ou similares; e imagem legível (frente e verso) de um dos 
documentos de identificação oficial com foto, sob pena de ser considerado documento inválido para comprovação do atendimento.  
 
O envio dos documentos deve ser realizado até o último dia de inscrições, em arquivos com extensão “.gif”, “.png”, “.jpeg” ou “.pdf” e 
com tamanho de até 300KB. O(A) candidato(a) que não enviar a documentação comprobatória ou que enviar a documentação 
incompleta ou ilegível terá a solicitação indeferida. A solicitação realizada após o período estabelecido será indeferida.  
 
O envio da documentação comprobatória é de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a). O Instituto QUADRIX não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Não serão aceitos documentos 
ilegíveis e/ou com rasuras, provenientes de arquivo corrompido ou enviados fora do prazo ou por outra via. 
 
A documentação enviada terá validade somente para este Concurso Público. As decisões relativas às solicitações de uso de nome social 
serão divulgadas no dia 17 de março de 2020, no documento de inscrições homologadas. 
 
Se deferido o uso de nome social, todos os documentos oficiais do Concurso Público serão compostos por número de inscrição, nome 
social (se requerido expressamente pelo interessado) e nome civil. 
 

Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020. 
Diretoria de Concursos 
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