MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
XXII CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O
CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
EDITAL Nº 005/2017-PGJ/RO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais torna
pública as RETIFICAÇÕES dos itens do Edital nº 004/2017-PGJ, conforme as especificações a
seguir:

Art. 1º Fica alterada a letra ‘f” do subitem 3.1 do item III, deste Edital, o qual
passará a vigorar com a seguinte redação:
“III - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

3.1 São requisitos para o ingresso na carreira:
(...)
f) contar, no ato da inscrição definitiva do concurso, o período de 3 (três)
anos de efetivo exercício de atividade jurídica;”

Art. 2º Fica alterado o item VI, com modificação da redação do subitem 6.1, o
acréscimo da letra “c” ao subitem 6.2, e alteração do subitem 6.3, os quais passarão a vigorar
com a seguinte redação:

“VI - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os
candidatos amparados pela Lei Estadual nº 1.134, de 10 de dezembro de 2002, regulamentada
pelo Decreto nº 10.709, de 10 de novembro de 2003, publicado no Diário Oficial do Estado de
Rondônia, de 12 de novembro de 2003, pelo art. 12, § 2º, da Resolução nº 14, do CNMP, de 6
de novembro de 2006, e Lei nº 3.596, de 22 de julho de 2015, alterada pela Lei nº 3.764, de 8
de março de 2016, conforme a seguir especificado:

(...)
c) apresente, no caso de doador de Medula Óssea, o documento oficial de
doador emitido pelo Hemocentro do Estado de Rondônia ou pelo Registro Nacional de
Doadores de Medula Óssea – REDOME e comprovar a efetivação da doação, e para obter a
isenção, no caso de doador de órgãos e tecidos, o candidato deverá apresentar o documento
oficial que comprove a opção pela doação.
6.3 Para requerer a isenção de que trata o item VI, o candidato deverá
assinalar no Formulário de Inscrição que deseja solicitar a isenção do valor da taxa de inscrição
e enviar, no período de 12 a 19 de junho de 2017, via SEDEX, para a FMP Concursos – Ref.
Concurso MP/RO - Ref. Isenção - Rua Cel. Genuíno, 421/5º andar - Porto Alegre- RS - CEP
90010-350, os documentos comprobatórios originais ou cópias autenticadas.”

Art. 3º Ficam alterados os subitens 15.1 e 15.3 do item XV, deste Edital, os
quais passarão a vigorar com as seguintes redações:
“VIII - DA PROVA PREAMBULAR

8.1

A

Prova

Preambular,

com

caráter

eliminatório

e

classificatório,

compreenderá a resolução de 100 (cem) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco)
alternativas, sendo somente 1 (uma) delas correta, as quais abordarão as seguintes disciplinas:
(...)
8.2 A prova terá a duração de 5 (cinco) horas e as questões versarão sobre os
conteúdos programáticos constantes do Anexo I deste Edital.”

Art. 4º Ficam alterados os subitens 15.1 e 15.3 do item XV, deste Edital, os
quais passarão a vigorar com as seguintes redações:
“XV - DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

15.1 Os candidatos convocados para a realização das provas orais, deverão
entregar os títulos, no momento de realização das mesmas.
(...)
15.3 A avaliação dos títulos, de caráter classificatório, valerá 10,00 (dez
pontos).”

Art. 5º Fica alterado o subitem 16.5 do item XVI, deste Edital, o qual passará
a vigorar com a seguinte redação:
“XVI - DA NOTA FINAL E HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO

(...)
16.5 O resultado final do concurso será homologado, somente após exame de
higidez física e mental do candidato, pelo Conselho Superior do Ministério Público, publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia e divulgado no endereço eletrônico
www.concursosfmp.com.br.”

Seguem inalteradas as demais disposições do Edital nº 004/2017-PGJ.

Porto Velho, 9 de junho de 2017.

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

