Conselho Regional de Química IV Região
Rua Oscar Freire, 2.039 - CEP 05409-011 – São Paulo/SP
Contatos: (11) 3061-6000 - www.crq4.org.br
Atendimento ao público: segunda a sexta-feira das 9h30 às 15h

Edital de Chamamento nº 01/2021
CHAMADA PÚBLICA PARA A COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS
MANDATO (2021-2023)

O Presidente do Conselho Regional de Química – 4ª Região (CRQ-IV), em
conformidade com suas atribuições, torna público o Edital de convocação de profissionais da
Química a apresentarem suas candidaturas para a composição das Comissões Técnicas
abaixo descriminadas, observadas as condições estabelecidas neste documento.

1. DO OBJETIVO
1.1.

O presente Edital tem por objetivos a realização de chamada pública para selecionar
profissionais da área da Química, a fim de compor as Comissões Técnicas do CRQ-IV, que
são instâncias de suporte ao Conselho Regional de Química – IV, com o objetivo de lhe prestar
apoio técnico referente às respectivas áreas de atuação.

1.2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

As Comissões Técnicas a serem instituídas são:
Comissão Técnica de Segurança Química – CTSQ
Comissão Técnica de Serviço de Saúde – CTSS
Comissão Técnica de Elastômeros e Polímeros – CTEP
Comissão Técnica de Energia – CTEN
Comissão Técnica de Material Cerâmico – CTMAC
Comissão Técnica de Tintas e Adesivos – CTTA
Comissão Técnica de Metalurgia – CTM
Comissão Técnica de Beneficiamento Têxtil – CTBT
Comissão Técnica de Celulose e Papel – CTCP
Comissão Técnica de Serviços Laboratoriais – CTLAB

1.3.

Este edital possui candidaturas para complementar a composição das Comissões
Técnicas existentes, as quais não atingiram o limite máximo de participantes, a saber,
Comissão Técnica de Divulgação - CTDIV, Comissão Técnica de Química-Farmacêutica –
CQFAR e Comissão Técnica de Saneantes - CTSAN.

1.4.

A descrição dos temas que abrangem as Comissões Técnicas supracitadas encontramse no Anexo I deste Edital.

2. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
2.1.

O candidato para compor as Comissões Técnicas deverá preencher os seguintes
requisitos obrigatórios:
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a) Ser profissional da Química devidamente registrado e em situação regular no CRQ-IV;
b) Possuir experiência mínima de 03 (três) anos na área de atuação da respectiva Comissão
Técnica (vide Anexo I), comprovado pelo Curriculum Vitae atualizado no ano corrente.

2.2.

A realização da inscrição implica o total conhecimento e a aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital.
Parágrafo único: As informações prestadas no Requerimento de Inscrição são de inteira

responsabilidade do candidato, eximindo o CRQ-IV de quaisquer atos ou fatos decorrentes de
informações incorretas ou incompletas. Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no
Requerimento de Inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a respectiva anulação
de todos os atos dela decorrentes, em qualquer tempo, sem prejuízo das sanções penais, civis
e administrativas cabíveis, em tudo sendo garantido o contraditório e a ampla defesa do
candidato.

2.3. A ausência ou a insuficiência de informações poderá resultar na desclassificação da
candidatura.
3. DA CANDIDATURA
3.1.

Para efetivar a candidatura, conforme as normas estabelecidas neste Edital, o
candidato deverá:

a) preencher a Ficha de Inscrição (Anexo II) informando a Comissão Técnica para a
qual deseja se candidatar;
b) enviar uma cópia da Ficha de Inscrição e demais documentos que comprovem os
requisitos descritos no item 2 supra para o e-mail
comissoes.tecnicas@crq4.org.br; e
c) submeter sua proposta obedecendo o cronograma descrito no item 9 deste Edital.
3.2.

Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado
o envio de documentos de mais de um candidato na mesma Ficha de Inscrição do Anexo II.

3.3.

Os dados da Ficha de Inscrição não poderão ser alterados após o seu envio ao CRQ-

IV.

3.4.

Um mesmo candidato poderá se inscrever em até 03 (três) Comissões Técnicas, mas
só poderá ser admitido em até 02 (duas) delas, desde que sejam relativas à sua atuação
profissional.

3.5. Poderá participar das Comissões, na condição de Colaborador, um
indicado por entidade setorial que tenha com atividades relacionadas à área
respectiva Comissão Técnica, devendo neste caso, encaminhar um Ofício
comissoes.tecnicas@crq4.org.br, com a indicação dos nomes do Titular e
apreciação e decisão da Comissão Avaliadora deste Órgão de Fiscalização.
3.6.

representante
de atuação da
para o e-mail
Suplente para

Caberá ao candidato tomar conhecimento do Regulamento das Comissões Técnicas,
acessando o site do CRQ-IV (www.crq4.org.br).
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4. AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
4.1.

A Comissão Avaliadora composta por 3 (três) profissionais da Química nomeados pelo
Presidente do CRQ-IV.

4.2.

Caberá à Comissão Avaliadora proceder à análise dos currículos e respectivos
documentos apresentados pelos candidatos, a fim de selecioná-los, podendo, caso julgue
necessário, convocá-los para entrevistas individuais (por vídeo conferência).

5. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS
5.1.

A relação de candidatos selecionados será encaminhada pela Comissão Avaliadora ao
Presidente do CRQ-IV para homologação preliminar.

5.2. Caberá ao Plenário deste Conselho proceder à homologação final dos candidatos
indicados pelo Presidente do CRQ-IV.
6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. O resultado da homologação final será publicado no site do CRQ-IV (www.crq4.org.br),
seguindo o cronograma previsto no item 9 deste Edital.
7. DA COMPOSIÇÃO
7.1.

Cada uma das Comissões Técnicas será composta por um número mínimo de 05 (cinco)
e número máximo de 11 (onze) membros.

7.2.

Em caso de haver um número maior de candidatos para uma determinada Comissão
Técnica, serão selecionados os 11 (onze) que apresentarem maior experiência na respectiva
área de atuação.

7.3.

Em caso de haver empate, serão considerados os que tiverem mais tempo de registro
neste CRQ-IV.

7.4.

Mais informações sobre a composição e funcionamento podem ser encontradas no
Regulamento das Câmaras Técnicas, disponível no site do CRQ-IV (www.crq4.org.br).

8. DO MANDATO DOS MEMBROS DAS COMISSÕES TÉCNICAS
8.1

O mandato de cada membro será de 2 (dois) anos, permitida a recondução mediante a

efetivação de nova inscrição para concorrer a uma vaga na mesma Comissão Técnica.
8.2

Anualmente, poderá ocorrer novo Chamamento Público, a fim de se realizar a

renovação do mandato de membros das Comissões Técnicas em exercício e/ou adição de
novos membros, conforme o caso.
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9. CRONOGRAM A
Atividade
Lançamento do Edital
Período de submissão de candidaturas
Avaliação e julgamento das propostas
Resultado parcial
Resultado final
Início das atividades das Comissões Técnicas

Data
15/04/2021
15/04/2021 a 07/05/2021
10/05 a 21/05/2021
24/05/2021
26/05/2021
A partir de junho/2021

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1

A participação como membro de Comissão Técnica será considerada como serviço

relevante à Química e não será considerada atividade remunerada.
10.2

Ao preencher a Ficha de Inscrição (anexo II), o candidato deverá declarar-se ciente e

de acordo com os termos deste Edital.
10.3

Dúvidas e pedidos de esclarecimentos sobre esta chamada deverão ser enviados, única

e exclusivamente, para o e-mail comissoes.tecnicas@crq4.org.br.
10.4

Cabe ao candidato conhecer o Regulamento das Câmaras Técnicas do CRQ-IV.

10.5 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Presidente e pelo Plenário do CRQIV.

São Paulo, dia 14 de abril de 2021.
Hans Viertler
Presidente do CRQ-IV
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ANEXO I
Perfil dos Profissionais da Química para comporem as Comissões Técnicas neste Edital

Comissão Técnica de Segurança Química – CTSQ
Profissionais da Química com experiência em segurança química nos diversos setores da área
Química.

Comissão Técnica de Serviço de Saúde – CTSS
Profissionais da Química com experiência em serviços hospitalares, resíduos de serviço de
saúde, análises clinicas, tratamento de água hospitalar, sanitização, lavanderia hospitalar.

Comissão Técnica de Elastômeros e Polímeros – CTEP
Profissionais da Química com experiência em indústrias de elastômeros, manufatura de
borracha, polímeros, transformação de material plástico.

Comissão Técnica de Energia – CTEN
Profissionais da Química com experiência em geração de energia, combustíveis, bioenergia,
reaproveitamento energético.

Comissão Técnica de Material Cerâmico – CTMAC
Profissionais da Química com experiência em indústrias de cerâmica, vidros, insumos para
esses segmentos.

Comissão Técnica de Tintas e Adesivos – CTTA
Profissionais da Química com experiência em indústrias de tintas, vernizes, selantes, colas,
gomas, adesivos.

Comissão Técnica de Metalurgia – CTM
Profissionais da Química com experiência em metalurgia, indústria de fundição, tratamento de
superfícies.

Comissão Técnica de Beneficiamento Têxtil – CTBT
Profissionais da Química com experiência em beneficiamento têxtil: tingimento, amaciamento,
acabamento, insumos para esses segmentos.

Comissão Técnica de Celulose e Papel – CTCP
Profissionais da Química com experiência em indústrias de celulose, papel, papelão, insumos
para esses segmentos.
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Comissão Técnica de Serviços Laboratoriais – CTLAB
Profissionais da Química com experiência em laboratórios de análise de produtos em geral.

Comissão Técnica de Divulgação – CTDIV
Profissionais da Química com experiência em qualquer segmento da área química.

Comissão Técnica de Química-Farmacêutica – CQFAR
Profissionais da Química com experiência em indústrias farmacêuticas e correlatas.

Comissão Técnica de Saneantes – CTSAN
Profissionais da Química com experiência em indústrias de saneantes, desinfestantes, de
insumos para esses segmentos.
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ANEXO II
Ficha de Inscrição

