ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018
RETIFICADO PÓS RECURSOS
CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVO

ERRATA Nº04/2018
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais conferidas pela legislação em vigor e tendo a vista a publicação do Edital nº 01/2018, no Diário Oficial
da Assembleia Legislativa de Roraima no dia 19/03/2018, torna público a Retificação nº 04/2018 do Edital nº
01/2018 que estabelece as normas e procedimentos referentes ao Concurso Público, para fixar o novo
Cronograma do Concurso Público – Anexo I, destinado ao provimento do cargo de Assistente Legislativo.
I.

ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO

ONDE SE LÊ: ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO
Atividade
PERÍODO PARA O CANDIDATO DESISITIR DE PARTICIPAR DO CONCURSO
IMPRESSÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI)

PROVAS DA 1ª ETAPA PARA O CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO

Data/ Período
de 30/07 a 03/08
A partir 27/08

14h/18h

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas da 1ª etapa e dos exemplares dos Cadernos de Questões.
Disponibilização das imagens do cartão-resposta das provas da 1ª etapa
Interposição de recursos contra gabarito e/ou formulação de questões das provas da 1ª etapa
Divulgação do gabarito definitivo e do resultado dos recursos contra gabarito e/ou formulação de questões das
provas da 1ª etapa.
Divulgação da nota preliminar da prova da 1ª etapa dos candidatos ao cargo de Assistente Legislativo – nível
médio
Interposição de recursos contra a nota preliminar da prova 1ª etapa dos candidatos ao cargo de Assistente
Legislativo – nível médio
Resultado dos recursos contra a nota preliminar da prova 1ª etapa dos candidatos ao cargo de Assistente
Legislativo.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

02/09
03/09
11/09
12,13 e 14/09
02/10
15/10
16, 17 e 18/10
14/11
14/11

LEIA-SE: ANEXO I – CRONOGRAMA DO CONCURSO
Atividade
PERÍODO PARA O CANDIDATO DESISITIR DE PARTICIPAR DO CONCURSO
IMPRESSÃO DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO (CCI)

PROVAS DA 1ª ETAPA PARA O CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO

Data/ Período
de 03 a 07/09
A partir de 17/09

14h/18h

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas da 1ª etapa e dos exemplares dos Cadernos de Questões.
Disponibilização das imagens do cartão-resposta das provas da 1ª etapa
Interposição de recursos contra gabarito e/ou formulação de questões das provas da 1ª etapa
Divulgação do gabarito definitivo e do resultado dos recursos contra gabarito e/ou formulação de questões das
provas da 1ª etapa.
Divulgação da nota preliminar da prova da 1ª etapa dos candidatos ao cargo de Assistente Legislativo – nível
médio
Interposição de recursos contra a nota preliminar da prova 1ª etapa dos candidatos ao cargo de Assistente
Legislativo – nível médio
Resultado dos recursos contra a nota preliminar da prova 1ª etapa dos candidatos ao cargo de Assistente
Legislativo.
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO

II.

III.

23/09
24/09
05/10
08, 09 e 10/10
23/10
29/10
30 e 31/10 e
01/11
14/11
14/11

Em virtude da definição da nova data para a prova objetiva, o candidato que não desejar prosseguir no
certame e tiver efetuado o pagamento da taxa de inscrição, terá o direito à devolução do valor pago.
Para tanto deverá enviar, no prazo de 03 a 07/09, o requerimento disponível no site www.funrio.org.br.
A Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia e ao Hospital
Universitário Gaffrée e Guinle – FUNRIO, responsável pela execução do Concurso, providenciará o
ressarcimento do valor pago.
Os candidatos que já tiverem declarado a desistência do concurso e solicitado através do site da
FUNRIO a devolução da taxa de inscrição com base na Errata nº 03/2018 e, em virtude da
FUNRIO
E-mail: concurso.alerr@gmail.com
Tel: (0XX21) 3557-3673 – de 2ª a 6ª feira – exceto feriado - 9h às 17h (horário de Brasília)
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definição da nova data para a prova desejarem permanecer no certame deverão acessar o site
da FUNRIO, www.funrio.org.br, no período de 03 a 07/09 e preencher o requerimento solicitando
o cancelamento da sua desistência.
IV.

Para os candidatos que já tiverem declarado a desistência do concurso e solicitado a devolução
da taxa de inscrição com base na Errata nº 03/2018 e mantiverem o desejo de desistir do
Concurso não é necessário preencher novamente o requerimento.

V.

Os demais itens, subitens e anexos do citado Edital permanecem inalterados.
Deputado Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima
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