
 
 

  

Prezados candidatos, 
 
Informamos que o Concurso Público regido pelo Edital nº01/2020 de 13 de 
abril de 2020 encontra-se suspenso nos termos da Decisão Judicial n° 
7002194.34.2020.8.22.0010. 
 
Solicitamos que acompanhem em nosso endereço eletrônico a divulgação de 
todos os atos, editais e comunicados referentes a este Certame. 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
02/06/2020, 10h14 
 

 
Prezados candidatos, 
 
Informamos que está disponível a retificação nº 03 do Edital de abertura deste 
Concurso Público. Para visualizá-la acessem o menu Edital de abertura e 
retificações, ao lado.  
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
27/05/2020, 8h50 
 

 
Prezados candidatos,  
 
ATENÇÃO!  
O período de inscrição neste Certame será encerrado às 23h59 do dia 
26/05/2020, considerando-se o horário de Rondônia. 
Para efetuar sua inscrição, clique aqui 
 
O boleto bancário referente ao pagamento do valor de inscrição estará 
disponível para impressão até 15h da data limite para pagamento: 27/05/2020, 
considerando-se o horário de Rondônia. 
Para emitir a segunda via do boleto bancário, clique aqui 
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos. 
22/05/2020, 11h36 
 

 
 
Prezados candidatos, 
Informamos que estão disponíveis as respostas aos recursos e o resultado final 
das isenções deferidas e indeferidas. Para visualizá-los acessem os menus 
Respostas aos Recursos e Resultados, ao lado. 



 

 

 
Informamos também que está disponível a retificação nº 02 do Edital de 
abertura deste Concurso Público. Para visualizá-la acessem o menu Edital de 
abertura e retificações, ao lado.  
 
ATENÇÂO!  
 
Informamos que as inscrições deste Concurso Público estão prorrogadas até o 
dia 26/05/2020, com o último dia de pagamento em 27/05/2020. Para 
consultar o Cronograma Previsto com a prorrogação das inscrições acessem o 
menu Edital de abertura e retificações, ao lado, ou clique no link abaixo. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
06/05/2020 16h10 
 

 
Prezados candidatos, 
Informamos que estão disponíveis as respostas aos recursos e o resultado final 
das isenções deferidas e indeferidas. Para visualizá-lo acessem os menus 
Respostas aos Recursos e Resultados, ao lado. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
06/05/2020, 13h15 
 

 
 
Prezados candidatos, 
Informamos que está disponível o resultado preliminar das isenções deferidas 
e indeferidas. Para visualizá-lo acessem o menu Resultados, ao lado. 
 
O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o 
indeferimento, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, 
a partir das 8h do dia 27/04/2020 até as 18h do dia 28/04/2020, 
considerando-se o Horário do Estado de Rondônia/RO. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
24/04/2020, 10h30 
 

 
 
Prezados candidatos, 
 
Informamos que está disponível a retificação nº 01 do Edital de abertura deste 
Concurso Público. Para visualizá-la acessem o menu Edital de abertura e 
retificações, ao lado.  
 



 

 

Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
20/04/2020, 15h16 

 

 
Prezados candidatos, 
 
O Edital de abertura deste Concurso Público está disponível no menu Edital 
de abertura e retificações, ao lado.  
 
As inscrições poderão ser realizadas dentro do período disposto no 
Cronograma Previsto do Edital de abertura do Concurso.  
 
Baixe nosso app disponível na App Store ou no Google Play. 
 
Cordialmente, 
Coordenação de Concursos 
14/04/2020, 15h00 


