CARTÓRIO DA PGJ
EDITAL SEI Nº 13/2018/CARPGJ
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
XXII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais torna público os
RESULTADOS DEFINITIVOS DAS INSCRIÇÕES DEFINITIVAS, CONVOCAÇÃO PARA OS EXAMES
PSICOTÉCNICOS E INVESTIGAÇÃO SOCIAL E OUTRAS INFORMAÇÕES, conforme segue:
1. Resultados dos recursos das inscrições definitivas:
Recurso

Inscrição

Candidato

Decisão

6606

15111442

Antônio Carlos de Siqueira Junior

Conhecido e provido

6607

15110984

Murilo Menezes do Monte

Conhecido e não provido

6608

15111878

Mateus Dozza Subtil

Conhecido e provido

6609

15110984

Murilo Menezes do Monte

Conhecido e provido

6610

15111211

Rafaella Rocha Silva

Conhecido e provido

6611

15111211

Rafaella Rocha Silva

Conhecido e provido

6612

15110237

Marina Dantas Pereira

Conhecido e provido

6613

15110237

Marina Dantas Pereira

Conhecido e não provido

6614

15111643

Bruno Ribeiro de Almeida

Conhecido e provido

6615

15111815

Thiago Castro Praxedes

Conhecido e provido

6616

15111815

Thiago Castro Praxedes

Não conhecido

6617

15110528

Vinícius Basso de Oliveira

Conhecido e provido

6618

15111008

Alisson Xenofonte de Brito

Conhecido e provido

6619

15111525

Mateus de Santana Menezes

Conhecido e provido

6620

15110673

Diêgo Jardim Feitosa

Conhecido e provido

6621

15110673

Diêgo Jardim Feitosa

Conhecido e não provido

6622

15112141

Luciana Maria Rocha Ponte

Conhecido e provido

6623

15111609

Guilherme Pereira Diniz Penna

Conhecido e provido

2. CONVOCAM-SE os candidatos para a realização dos exames psicotécnicos e investigação social,
conforme segue:
Data: 25 de março de 2018 (aplicação coletiva dos testes).
Horário: 9 horas
Data das entrevistas: 26 ou 27/03/2018 (entrevistas individuais dos exames psicotécnicos e
investigação social).
Horário: Conforme cronogramas abaixo.
Local: Prédio 6 do Instituto Luterano de Ensino Superior- ILES/ULBRA, situado na rua João
Goulart nº 666, bairro Mato Grosso em Porto Velho/RO.
2.1. Os candidatos deverão comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência do horário
estabelecido para realização de cada etapa, conforme cronograma abaixo, portando documento de identidade e caneta
esferográfica fabricada em material transparente com tinta de cor preta. Não deverão comparecer portando armas e/ou
aparelhos eletrônicos. Não haverá realização do exame fora do horário estabelecido e não haverá segunda chamada,
seja qual for o motivo alegado.
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES PSICOTÉCNICOS

Domingo- 25 de março de 2018
09:00 Avaliação Coletiva (todos os candidatos deverão estar presentes)
Segunda Feira – 26 de março de 2018
08h30 Adalberto Mendes De Oliveira Neto

Aline De Souza Bezerra

Alisson Xenofonte De Brito

09h10 Analice Da Silva

Antonio Carlos De Siqueira JuniorBruno Ribeiro De Almeida

09h50 Camyla Figueiredo De Carvalho

Carolina Sousa Rocha

Charles Schenckel

10h30Intervalo

Intervalo

Intervalo

11h

Claudio Colaco Villarim

Diêgo Jardim Feitosa

Eduardo Luiz Do Carmo Neto

11h40

Elba Souza De Albuquerque E Silva
Chiappetta

Felipe Magno Silva Fonseca

Felipe Miguel De Souza

12h20Almoço

Almoço

Almoço

14h

Francisco Joaquim Da Silva Filho Gabriel Santos Pereira Paquielli

Fernando Cavalheiro Thomaz

14h40 Guilherme Pereira Diniz Penna

Isadora Sampaio Mendonça

Ivo Alex Tavares Stocco

15h20 Izabella Maria De Barros Santos

Jéssika De Lima Freire

João Paulo Sorigotti Da Silva

16h

Intervalo

Intervalo

Intervalo

16h30 José Paulo Azevedo De Carvalho

Júlio Cesar De Oliveira Miranda Leandro Soares Viegas

17h10 Leonardo Castelo Alves

Leonardo Goulart Magalhães

Lincoln Sestito Neto

08h30 Lissa Aguiar Andrade

Luciana Maria Rocha Ponte

Lucilla Soares Zanella

09h10 Luiz Antonio Muniz Rocha

Luiziana Teles Feitosa Anacleto

Maiko Cristhyan Carlos De Miranda

09h50 Marcos Geromini Fagundes

Marina Dantas Pereira

Mateus De Santana Menezes

10h30Intervalo

Intervalo

Intervalo

11h

Mateus Dozza Subtil

Murilo Menezes Do Monte

Naiara Ames De Castro Lazzari

11h40

Natalie Del Carmen Rodrigues De
Carvalho Maranhão

Rafaela Afonso Barreto

Rafaella Rocha Silva

Almoço

Almoço

Terça Feira – 27 de março de 2018

12h20Almoço

14h

Raynner Sales De Meira

14h40 Simone De Souza Oliveira Lima

Ritiane Oliveira Da Silva

Rodrigo Nicoletti

Tereza De Freitas Maia Cotta

Thiago Castro Praxedes

15h20 Thomas Bryann Freitas Do NascimentoValentina Noronha Pinto

Vinicius Basso De Oliveira

16h

Intervalo

Intervalo

DaeaneZulianDorst

Diogo Schenatto Irion

Intervalo

16h30 Welson Da Costa Rodrigues

3. INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME PSICOTÉCNICO:
3.1 Será convocado para o exame psicotécnico o candidato que tiver sua inscrição definitiva
deferida.
3.2. O candidato será submetido a exame psicotécnico, de caráter eliminatório, que será realizado
por profissionais de psicologia, devidamente habilitados e inscritos no respectivo Conselho, para aferição da
compatibilidade de suas características psicológicas com os deveres e responsabilidades do cargo, e a avaliação
dar-se-á por intermédio da aplicação de métodos, técnicas e instrumentos científicos, reconhecidos pelo Conselho
Federal de Psicologia. Serão avaliados os requisitos necessários e restritivos constantes do documento denominado
"Perfil Psicológico do Cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Rondônia",
elaborado pelo CESPEUnB, descritos nos subitens 12.2.1 e 12.2.2 do Edital nº 004/2017-PGJ/RO.
3.2.1. Requisitos necessários para a execução das tarefas do cargo de Promotor de Justiça Substituto
do Ministério Público do Estado de Rondônia: 1. Abnegação: envolve-se ativamente no cumprimento de um
determinado objetivo, até mesmo em detrimento dos seus interesses pessoais. 2. Agressividade adequada ao cargo: age
com energia por meio de palavras ou expressão corporal; possui energia para a ação, sem necessariamente empregar o
uso de força física. 3. Assertividade: expressa pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e
apropriada ao contexto; defende opiniões, expressando-se de maneira enfática e apresentando argumentos de forma
convincente, respeitando a opinião alheia. 4. Atenção concentrada: mantém a atenção focada somente na tarefa que
está realizando, não permitindo que algo externo interfira ou desvie sua atenção. 5. Autoconfiança: demonstra
segurança em si mesmo na realização de um objetivo ou tarefa; tem confiança em si próprio no desempenho das suas
atribuições, responsabilidades e deveres. 6. Assiduidade e pontualidade: comparece aos compromissos firmados
cumprindo horários estabelecidos anteriormente; honra compromissos e horários pré-estabelecidos. 7. Boa
apresentação pessoal: porta-se de maneira adequada à situação ou tarefa a ser desempenhada. 8. Bom senso: julga e
avalia com ponderação; toma a decisão mais acertada por meio da razão, sabendo diferenciar o certo do errado, bem
como o viável do inviável e o possível do impossível. 9. Capacidade de análise e síntese: examina uma dada situação,
fato ou problema, decompondo o todo em seus aspectos relevantes e unificando-os de forma apropriada; capacidade
de interpretação; processamento de grande volume de informações, hierarquizando-as e concatenando-as. 10.
Capacidade de identificar e gerenciar conflitos: identifica pontos de divergência e convergência em um conflito ou
problema, procurando soluções adequadas para resolvê-lo. 11. Capacidade de manter bom relacionamento
interpessoal: é capaz de se relacionar adequadamente com o outro; é sociável, agindo com tato, ou seja, com
habilidade e cautela no relacionamento com as pessoas. 12. Capacidade de manter sigilo: mantém algum tipo de
informação sem expô-la publicamente ou verbalizá-la de maneira intencional ou proposital. 13. Capacidade de saber
ouvir: demonstra-se propenso a escutar relatos, descrições e opiniões do outro, sendo atencioso e estando disponível e
acessível a novas ideias. 14. Capacidade de trabalhar em equipe: sabe interagir e cooperar com os membros da equipe,
participando ativamente das tarefas, tomando e/ou acatando decisões, quando necessário, e compartilhando-as com os
membros da equipe, bem como assumindo responsabilidades coletivas perante as tarefas a serem realizadas. 15.
Capacidade de trabalhar sob pressão: demonstra capacidade de trabalhar sob uma dada influência ou evento,
especialmente de natureza externa ao indivíduo; capacidade de buscar e utilizar estratégias e mecanismos para
adaptar-se frente a situações adversas. 16. Capacidade descritiva: relata, pormenorizadamente, as características ou
traços distintos de um fato, lugar, objeto ou pessoa. 17. Capacidade empreendedora: propõe e inicia novos projetos
mesmo quando são arriscados ou não estão previstos; aplica algum projeto ou ideia inovadora, colocando-a em
execução. 18. Coerência: mantém uma linha de raciocínio; age em conformidade a uma lógica, mantendo congruência

nos pensamentos e ações. 19. Comunicabilidade: expressa ideias com clareza e boa dicção, de forma concisa e
objetiva, organizando e articulando-as adequadamente e mantendo um discurso com início, meio e fim. 20. Controle
emocional: comporta-se de forma adequada em determinadas situações, com tranquilidade, domínio do medo e do
estresse, evitando agir com impulsividade. 21. Criatividade e inovação: cria ou busca soluções originais e inovadoras
para resolver os problemas ou realizar uma tarefa, elencando métodos, estratégias, procedimentos e recursos
apropriados para tal; demonstra originalidade inventiva; busca soluções em outras fontes. 22. Curiosidade: capacidade
de buscar informações sobre uma determinada situação/acontecimento; demonstra vontade de saber ou de procurar
desvendar ou se aprofundar em algo. 23. Dinamismo: é ativo e ágil, envolvendo-se em várias atividades ao mesmo
tempo e mantendo desempenho esperado; age com celeridade, despendendo energia na realização das tarefas. 24.
Discernimento: julga e age de forma clara e racional, sem deixar-se envolver por sentimentos e emoções que
comprometam uma ação ou objetivo. 25. Disciplina: respeita e cumpre leis, normas e regulamentos que regem a
Instituição, segundo princípios e padrões previamente definidos. 26. Discrição: age com reserva/discrição,
salvaguardando o sigilo necessário para tal; age com prudência e cuidado, sem chamar a atenção. 27. Educação:
interage com o outro de forma cordial e respeitosa. 28. Empatia: coloca-se no lugar do outro de modo a entender seus
sentimentos, percepções e reações. 29. Extroversão: expressa suas opiniões de maneira espontânea; relaciona-se
facilmente com os outros; sente-se à vontade ante novas situações e/ou pessoas estranhas. 30. Flexibilidade: sabe
aceitar sugestões e críticas; ajusta-se, de forma apropriada a novos fatos, conceitos ou situações. 31. Gerenciamento:
dirige ou administra pessoas ou recursos (financeiro, material e outros) em torno de objetivos previamente
estruturados, utilizando práticas e estratégias de administração e áreas afins voltadas ao gerenciamento. 32. Habilidade
política: age com habilidade, astúcia e bom senso, reconhecendo uma dada situação a partir de um conjunto de
princípios e valores previamente estabelecidos, com influência da experiência pessoal e profissional; é capaz de
posicionar-se, reconhecendo a situação, bem como defender os interesses da Instituição. 33. Humildade: age sem
demonstrar vaidade; apresenta modéstia e simplicidade na ação; age de forma simples, segundo padrões de
comportamento socialmente esperados. 34. Imparcialidade: age ou comporta-se com senso de justiça, equidade e
retidão; age com neutralidade e impessoalidade. 35. Iniciativa: propõe soluções e/ou age imediatamente perante uma
situação. 36. Inteligência: demonstra capacidade intelectual aplicada à resolução de problemas de forma contínua, por
meio de ações de aquisição, retenção, manutenção, generalização e uso de conhecimentos e habilidades de maneira
estratégica, adequada à análise da situação ou evento. 37. Liderança: delega, distribui e orienta tarefas com o objetivo
de conduzir os esforços do grupo para o alcance de objetivos; é capaz de tomar decisões corretas, com rapidez, ante
situações críticas administrando, adequadamente, as situações de conflito; cumpre e faz cumprir regras, servindo de
modelo aos demais membros do grupo; exerce a autoridade e faz-se respeitar. 38. Memória visual: retém e recorda
informações, dados, fatos, conhecimentos percebidos e fisionomia de pessoas, mantendo a lembrança de qualquer
informação ou alguém. 39. Meticulosidade: dirige o pensamento de forma perseverante à análise minuciosa e
detalhada de situações e problemas, com cautela, prudência e cuidado. 40. Negociação: busca o consenso de ideias,
propósitos ou interesses, articulando as colocações dos demais e se fazendo ouvir; demonstra firmeza em seus
posicionamentos, sem ser intransigente e visando o alcance do melhor resultado. 41. Objetividade: sabe ser direto e
preciso sem ser prolixo; é conciso; mantém o foco na tarefa. 42. Observação: repara ou percebe características ou
aspectos que ocorrem com as pessoas, situações, objetos ou local/ambiente; é capaz de identificar o que se diferencia
no ambiente. 43. Organização: antevê, planeja e ordena atividades; utiliza, de forma adequada, o tempo e o espaço,
priorizando ações e recursos (materiais, financeiros, humanos, dentre outros); estabelece um método/sistema para agir,
ou seja, cria meios de forma coordenada e planejada para o alcance de um objetivo. 44. Paciência: age com
tranquilidade, sabendo aguardar o momento certo para agir e alcançar o objetivo; é capaz de aquietar-se, sem se
conformar com a situação. 45. Persistência: é decidido e perseverante diante de uma situação ou resoluto ao alcance
de objetivos; empenha-se ao máximo para tentar cumprir uma tarefa, mesmo diante de dificuldades, obstáculos e
contrariedade. 46. Persuasão e argumentação: influencia o comportamento ou a opinião do outro, convencendo-o e
pela via da argumentação lógica; demonstra poder de convencimento; capacidade de argumentar e contra-argumentar.
47. Planejamento: programa trabalhos ou ações com base nos objetivos definidos, nos recursos disponíveis e na
experiência; planeja ações, estabelecendo prioridades e hierarquia e antevendo situações de risco. 48. Postura ética e
profissional: age com decência, honestidade e integridade de acordo com padrões morais e éticos estabelecidos e
mantendo o sigilo necessário. 49. Raciocínio abstrato: estabelece relações abstratas e em situações novas para as quais
se possua pouco conhecimento previamente aprendido. 50. Raciocínio dedutivo: conclui, a partir de uma ou mais
proposições, outra proposição que decorre daquelas necessariamente; sabe raciocinar por dedução. 51. Raciocínio
lógico: resolve problemas com objetividade, coerência e rapidez. 52. Raciocínio verbal: expressa com facilidade,
clareza e precisão,transmitindo ideias ou fatos por meio da linguagem verbal e escrita; tem fluência verbal e escrita.
53. Rapidez de raciocínio: ordena, com rapidez, argumentos ou juízos para chegar a algum tipo de demonstração
necessária, apresentando uso da razão. 54. Resistência à frustração: enfrenta situações e obstáculos que impedem o
indivíduo de atingir determinado objetivo; capacidade de enfrentamento frente a situações de adversidade. 55.

Resolução de problemas: reconhece uma situação problemática e propõe alternativas, buscando soluções mais viáveis;
resolve problemas, tomando como referência a análise da situação, sem depender de ordem superior ou comando
específico para tal. 56. Responsabilidade: age segundo a conduta profissional esperada, cumprindo prazos, obrigações,
normas e regulamentos; zela e tem controle sobre equipamentos, materiais, ferramentas e recursos sob a sua guarda.
57. Senso crítico: demonstra comportamentos de questionamento e postura crítica frente a determinada situação ou
evento, circunstancial ou estabelecida. 58. Tomada de decisão: analisa prós e contras de uma dada situação e é capaz
de tomar decisões com segurança e convicção; sabe fazer escolhas frente a alternativas dadas. 59. Urbanidade: atua
com civilidade; é polido e cortês ao desempenhar suas atribuições; demonstra capacidade de tratar o outro com
educação, cordialidade e respeito. 60. Versatilidade: ajusta-se a novas situações mesmo que estas provoquem tensão,
procedendo de acordo com o comportamento profissional esperado; adapta-se, com facilidade, a várias circunstâncias
e exerce, com eficácia, tarefas e funções diversificadas relativas ao cargo. 61. Visão estratégica: antevê cenários,
atuando em torno de macro e micro processos organizacionais articulados entre si, elencando atividades, metas e
indicadores associados à visão de futuro; demonstra ser visionário no planejamento e empreendimento de suas
atribuições. 62. Visão sistêmica: demonstra ter compreensão do todo em uma determinada situação; é capaz de
combinar partes coordenadas entre si e que formam um conjunto. 63. Zelo: age com diligência; é cuidadoso e aplicado
no que se refere à preservação de algo, objeto, instituição ou alguém.
3.2.2. Requisitos restritivos para a execução das tarefas do cargo de Promotor de Justiça Substituto
do Ministério Público do Estado de Rondônia: 1. Conduta pessoal ímproba e/ou criminosa, tipificada em lei. 2. Vícios
ilícitos. 3. Dependência química (álcool, drogas ilícitas e medicamentos). 4. Descontrole emocional. 5. Distúrbios de
personalidade (psicoses, psicopatias, sociopatias e esquizofrenias). 6. Impulsividade exacerbada. 7. Conduta pessoal ou
social inadequada.
3.3. No dia de realização do exame psicotécnico, o candidato deverá comparecer no local e no
horário predeterminados neste edital de convocação, munido do documento de identidade original e de caneta
esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.
3.4. Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização do exame
psicotécnico após o horário fixado para o seu início.
3.5. No exame psicotécnico o candidato será considerado recomendado ou não recomendado.
3.6. O candidato considerado não recomendado ou que não comparecer ao exame psicotécnico será
eliminado do certame.
3.7. Caso o candidato seja considerado não recomendado, haverá sessão de conhecimento das razões
da não recomendação do exame realizado, no qual o candidato, se assim desejar, poderá ser acompanhado por
psicólogo contratado, devidamente inscrito no Conselho Regional de Psicologia para ter acesso à avaliação psicológica
pertinente. Para tanto, o candidato deverá fazer a devida solicitação no período informado em edital a ser divulgado
oportunamente.
3.7.1. A sessão de conhecimento das razões da não recomendação é o procedimento técnico, de
caráter exclusivamente informativo, no qual um psicólogo contratado explica ao candidato o seu resultado e esclarece
suas eventuais dúvidas. Não tem caráter de reaplicação ou reavaliação do exame psicológico. Não é considerada como
recurso.
3.7.2. Na sessão de conhecimento das razões da não recomendação, caso o candidato opte por não
contratar psicólogo, poderá ele comparecer sozinho à sessão de conhecimento. Nessa hipótese, todavia, não serão
discutidos com ele os aspectos técnicos do exame, nem será permitido acesso aos testes realizados.
3.7.3. O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na sessão de
conhecimento das razões da inaptidão, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia, ou seja, a
Carteira de Identidade Profissional de Psicólogo.
3.7.4. Será facultado ao candidato requerer formalmente, após a entrevista devolutiva, documento
resultante da avaliação psicológica.
3.8. Do resultado provisório da não recomendação do exame psicotécnico, poderá o candidato
interpor recurso no prazo de 2 (dois) dias , conforme procedimento estabelecido no edital de resultado provisório.
3.9. Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado não recomendado no
exame psicotécnico e que não interpuser recurso tempestivamente.
3.10. A inaptidão no exame psicotécnico não significa, necessariamente, incapacidade intelectual

e/ou existência de transtornos de personalidade; indica apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos
para o exercício do cargo pretendido, neste momento.
3.11. A publicação do resultado do exame psicotécnico listará apenas os candidatos recomendados,
em obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução CFP nº 2, de 2016.
3.12. O exame psicotécnico será realizado sob a coordenação do Psicólogo Alexander Junker, CRP
07/15257.
3.13. A banca avaliadora dos recursos será independente da Banca Examinadora, ou seja, será
composta por psicólogos que não participaram das outras fases do exame psicotécnico.
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS/INVESTIGAÇÃO SOCIAL

Segunda Feira – 26 de março de 2018
09h

Lissa Aguiar Andrade

Luciana Maria Rocha Ponte

09h20 Lucilla Soares Zanella

Luiz Antonio Muniz Rocha

09h40 Luiziana Teles Feitosa Anacleto

Maiko Cristhyan Carlos De Miranda

10h

Marina Dantas Pereira

Marcos Geromini Fagundes

10h20Intervalo

Intervalo

10h40 Mateus De Santana Menezes

Mateus Dozza Subtil

11h

Naiara Ames De Castro Lazzari

Murilo Menezes Do Monte

11h20 Natalie Del Carmen Rodrigues De Carvalho MaranhãoRafaela Afonso Barreto
11h40 Rafaella Rocha Silva

Raynner Sales De Meira

12h

Almoço

Almoço

14h

Ritiane Oliveira Da Silva

Rodrigo Nicoletti

14h20 Simone De Souza Oliveira Lima

Tereza De Freitas Maia Cotta

14h40 Thiago Castro Praxedes

Thomas Bryann Freitas Do Nascimento

15h

Vinicius Basso De Oliveira

Valentina Noronha Pinto

15h20Intervalo

Intervalo

15h40 Welson Da Costa Rodrigues

Daeane Zulian Dorst

16:h Diogo Schenatto Irion

-

Terça Feira – 27 de março de 2018
09h

Adalberto Mendes De Oliveira Neto

Aline De Souza Bezerra

09h20 Alisson Xenofonte De Brito

Analice Da Silva

09h40 Antonio Carlos De Siqueira Junior

Bruno Ribeiro De Almeida

10h

Carolina Sousa Rocha

Camyla Figueiredo De Carvalho

10h20Intervalo

Intervalo

10h40 Charles Schenckel

Claudio Colaco Villarim

11h

Eduardo Luiz Do Carmo Neto

Diêgo Jardim Feitosa

11h20 Elba Souza De Albuquerque E Silva Chiappetta

Felipe Magno Silva Fonseca

11h40 Felipe Miguel De Souza

Fernando Cavalheiro Thomaz

12h

Almoço

Almoço

14h

Francisco Joaquim Da Silva Filho

Gabriel Santos Pereira Paquielli

14h20 Guilherme Pereira Diniz Penna

Isadora Sampaio Mendonça

14h40 Ivo Alex Tavares Stocco

Izabella Maria De Barros Santos

15h

João Paulo Sorigotti Da Silva

Jéssika De Lima Freire

15h20Intervalo

Intervalo

15h40 José Paulo Azevedo De Carvalho

Júlio Cesar De Oliveira Miranda

16h

Leonardo Castelo Alves

Leandro Soares Viegas

16h20 Leonardo Goulart Magalhães

Lincoln Sestito Neto

4. INFORMAÇÕES SOBRE A INVESTIGAÇÃO SOCIAL:
4.1. A investigação social terá início com as entrevistas no dia anterior ou posterior às entrevistas do
Exame Psicotécnico, conforme estabelecido no cronograma acima.
4.2. A entrevista e investigação social compreenderá a coleta de informações sobre a vida pregressa
e atual e conduta individual e social do candidato, tendo como base a documentação apresentada no momento da
inscrição definitiva.
4.3. O candidato será considerado indicado ou não indicado na investigação social.
4.4. Será excluído, mesmo depois de homologado o resultado final do concurso, o candidato a cujo
respeito se verificar imputação de fato que o desabone no requisito idoneidade moral, ou que não preencher as
condições exigidas para as inscrições preliminar e definitiva.
4.5. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado provisório da investigação social
disporá de 2 (dois) dias para fazê-lo após a publicação do resultado, conforme procedimento disciplinado no respectivo
edital de resultado provisório.
Porto Velho, 12 de março de 2018.

AIRTON PEDRO MARIN FILHO
Procurador-Geral de Justiça
Presidente da Comissão do Concurso

Porto Velho, 12 de março de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Airton Pedro Marin Filho, Procurador-Geral de Justiça, em
13/03/2018, às 09:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.mpro.mp.br/verifica.php informando o código
verificador 0066015 e o código CRC B1C3A9B9.

19.25.110001050.0001688/2018-76

