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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
COMISSÃO DO XXII CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ATA DA QUARTA REUNIÃO DA COMISSÃO DO 22^ CONCURSO PARA INGRESSO

NA CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete
(27.07.2017), no Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, reuniu-se a
Comissão do 229 Concurso para Ingresso na Carreira do Ministério Público do
Estado de Rondônia, estando presentes os Senhores Procuradores de Justiça
Rodney Pereira de Paula, Vera Lúcia Pacheco Ferraz de Arruda e Ladner
Martins Lopes, o Promotor de Justiça Francisco Esmone Teixeira e o Advogado
David Alves Moreira, representante da OAB. Ausentes justificadamente o

Procurador-Geral de Justiça Airton Pedro Marin Filho, o Procurador de Justiça
Charles Tadeu Anderson e o Promotor de Justiça Charles Martins. Sob a
presidência do Procurador de Justiça Rodney Pereira de Paula, a Comissão do

22e Concurso iniciou os trabalhos às onze horas para deliberar sobre: Item 1.
Análise do Recurso nQ 4764 - Candidata Ana Luíza Rocha Bringel. Conhecido e

provido integralmente, à unanimidade, o recurso da candidata Ana Luíza
Rocha Bringel, por entender a Comissão do Concurso que a moléstia atestada
no laudo médico apresentado pela candidata, qual seja, cegueira monocular,

decorrente de ambliopia no olho direito, lhe dá o direito de concorrer no

percentual de vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Análise do
Recurso nQ 4763 - Candidato Fernando Gaburri de Souza Lima. Conhecido e

provido integralmente, à unanimidade, o recurso do candidato Fernando
Gaburri de Souza Lima, por entender a Comissão do Concurso que as

adaptações requeridas pelo candidato são viáveis e atendem aos critérios de
razoabilidade e legalidade, ressaltando que, em seu item 5.15, o Edital nQ
004/2017-PGJ/RO prevê que o atendimento às condições especiais solicitadas

ficará sujeito à análise da Comissão do Concurso, e que, embora o item 8.4
do referido Edital estabeleça que durante a realização da prova preambular

não será__perxojtido o uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico pelos
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candidatos, este dispositivo deve ser observado à luz da Lei n8 13.146, de

6/7/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que garante, consoante art.
3Q, VI e art. 74, caput, à pessoa com deficiência, as adaptações razoáveis e
as tecnologias assistivas que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal
e qualidade de vida, que serão observadas no presente certame mediante o
cumprimento do seguinte: 1) ao candidato disponibilizar-se-á sala reservada

para a realização das provas objetiva e discursivas, que serão gravadas em

áudio e vídeo, sendo que, a cada dia, após o encerramento das provas, o
material contendo a gravação será lacrado pela FMP-CONCURSOS e ficará
mantido

sob

a

guarda

da

Comissão

do

Concurso;

2)

ao

candidato

disponibilizar-se-á o tempo adicional de 60 (sessenta) minutos para a
realização das provas; 3) a FMP-CONCURSOS disponibilizará ao candidato,
para a realização das provas objetiva e discursivas, microcomputador, com
mouse e teclado, que somente terá instalado o sistema operacional, o
software simples para edição de texto e o software NVDA, com leitor de voz

ELOQUENCE, sem qualquer recurso extra, a exemplo de corretor ortográfico,
dicionários, buscadores etc, devendo estar o equipamento off-line, com o
disco rígido limpo e sem qualquer tipo de acesso à internet; 4) ao candidato
dar-se-á, pela Secretaria da Comissão do Concurso, ciência do conteúdo

desta ata por meio dos endereços eletrônicos gaburri@terra.com.br e
gaburri@usp.br e via WhatsApp e SMS no telefone nQ (84) 98723-4849; 5) ao

candidato dar-se-á o prazo de 48 horas, a contar da cientificação desta ata,
para fornecer à FMP-CONCURSOS os softwares acima descritos; 6) a FMP-

CONCURSOS disponibilizará ao candidato, para a realização das probas
discursivas, além do disposto no item 2, impressora instalada a fim de que
possa imprimir suas respostas digitadas e as fornecer ao fiscal responsável

por transcrevê-las em folha apropriada; 7) a FMP-CONCURSOS disponibilizará
um fiscal, com letra legível, para transcrever as repostas digitadas, se

possível de forma simultânea, sendo que a transcrição poderá ultrapassar o
horário fixado parao término da prova; 8) ao final do tempo de duração da

prova, o candidato d\vená-eacerrar imediatamente a digitação, sendo que a
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prova será impressa, assinada e rubricada pelo candidato, e não mais poderá

ser objeto de alteração; 9) a transcrição será cópia fiel da prova impressa,
devendo o candidato permanecer na sala e acompanhar até o fim a
transcrição para certificar a exatidão de suas respostas; 10) ao final, tanto a
prova impressa como a digitada serão lacradas pela FMP-CONCURSOS e
mantidas sob a guarda da Comissão do Concurso, de modo que, após a
correção da prova transcrita e divulgação da respectiva nota, o candidato

poderá ter vista de ambas as provas; 11) para as provas discursivas, ao

candidato dar-se-á o prazo de 48 horas, a contar da publicação do resultado
preliminar da prova preambular, a fim de que forneça à FMP-CONCURSOS os

arquivos digitais, para instalação no microcomputador, de súmulas de
jurisprudência, que deverão ser retiradas da página dos tribunais superiores,
sem comentários ou anotações, e da legislação admitida no concurso, que

deverá ser retirada da página do Planalto e, no caso da legislação estadual,
das páginas do Governo do Estado de Rondônia e/ou da Assembléia

Legislativa do Estado de Rondônia, do Ministério Público do Estado de
Rondônia e da FMP-CONCURSOS; 12) todo o material enviado pelo candidato

será auditado e conferido pela FMP-CONCURSOS em tempo hábil antes da
realização

das

provas

discursivas,

sendo facultada

a

participação

de

integrante da Comissão do Concurso, a ser representada por sua secretária,
Promotora de Justiça Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel, ou pelo

•

secretário suplente; 13) à FMP-CONCURSOS caberá instalar os equipamentos
e softwares acima descritos, devendo marcar data para auditoria destes,
comunicando o dia e a hora, com a antecedência necessária, à Comissão do

Concurso, sendo facultada a participação de servidor de Tecnologia da

Informação deste Ministério Público para acompanhá-la, desde já, ficanáxr
indicado para tanto o servidor Marcos Roberto de Lima Leandro, Diretor de
Tecnologia da Informação, e na sua impossibilidade, o servidor João Ricardo
da Silva; 14) a FMP-CONCURSOS facultará ao candidato comparecer, na

cidade de Porto Velho, 3 (três) dias antes da realização das provas objetiva e

discursivas, a fim de que possa se familiarizar, no período máximo de 3 (três)
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horas, com o equipamento instalado nas conformidades acima descritas,

possibilitando eventual correção e ajustes, por parte da FMP-CONCURSOS,
que se fizerem necessários, devendo, após, os equipamentos serem lacrados;

15) em caso de problemas técnicos, nas provas objetiva e discursivas, que
impeçam o uso dos equipamentos acima descritos por parte do candidato, a
FMP-CONCURSOS deverá disponibilizar 3 (três) fiscais que prestarão o auxílio
necessário ao candidato quanto, na prova objetiva, ao manuseio e à leitura
das questões e ao preenchimento da folha de respostas com a alternativa
indicada pelo candidato, e, nas provas discursivas, ao manuseio e à leitura

das questões subjetivas, bem como da legislação e demais materiais
admitidos no concurso, e à transcrição da resposta dada pelo candidato; 16)
para viabilizar, caso necessário, o contido na hipótese do item 15, deverá o
candidato trazer consigo, de forma física, os materiais de consulta admitidos

no concurso na forma do item X, 10.13, do Edital ns 004/2017-PGJ/RO; 17) a

FMP-CONCURSOS

deverá

disponibilizar

ao

candidato

as

adaptações

necessárias à realização do exame psicotécnico; Item 2. Apresentação e
aprovação da minuta do Edital referente à homologação definitiva das
inscrições. Aprovada, à unanimidade, a minuta do Edital apresentada
referente ao resultado dos recursos interpostos, à homologação definitiva das
inscrições dos candidatos nominados no Anexo I e à nominata das bancas

examinadoras constantes do Anexo II; Item 3. Outros. Aprovada, por maioria,
requerimento da Secretária do Concurso, Promotora de Justiça Andréa
Luciana Damacena Ferreira Engel, para que seja encaminhado ao Presidente

do e. Conselho Superior do Ministério Público pedido para designação do
servidor Pablo de Oliveira Martins, cadastro 4454-4, Técnico Administra

do MP/RO, atualmente lotado como Assessor Jurídico junto à PGJ, para aií
a Comissão de Concurso, com efeitos imediatos. Votou contrariamente ao

pleito a Procuradora de Justiça Vera Lúcia Pacheco Ferraz de Arruda. Abstevese de votar o Advogado David Alves Moreira, representante da OAB, por

entender se tratar de questão intem i. jtfcvda mais havendo, eu, Andréa
Luciana J^amacena Ferreira Engel L__T-|—^
Promotora de Justiça e

«W9fr».
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Secretária da Comissão do 22s Concurso em exercício, lavrei a presente ata,

que, depois desaprovada, será devrtísímente assinada.
,',
VERA LÚCIA PACHECO FERRAZ DE ARRUDA
Membro

X) ESMONETBXEmA
Membro

f

^DAVÍD-ALVES MOREI i
Membro

