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IMPRETERIVELMENTE até o dia 03 de maio de 2018 
(último dia do pagamento da taxa de inscrição). 

III. ONDE SE LÊ:
Anexo I – Cronograma do Concurso

Atividade Data/ Período

Período de Inscrição do Concurso Público 29/03 a 21/04

Data limite para envio de documentação dos candidatos que desejem concorrer 
às vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos que necessitam de condição 
especial no dia da prova.

20/04

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 24/04

Divulgação da relação preliminar de inscrições deferidas na condição de PcD e do 
atendimento aos candidatos que necessitam de condição especial 04/05

Recurso contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição de PcD 
e o não atendimento aos candidatos que necessitam de condição especial no dia 
da prova.

07, 08 e 09/05

Resultado dos recursos contra o indeferimento de inscrições de candidatos na 
condição de PcD, o não atendimento aos candidatos que necessitam de condição 
especial no dia da prova e divulgação da relação final de inscrições deferidas de 
candidatos na condição de PcD e dos candidatos que necessitam de condição 
especial

16/05

Relação preliminar de candidatos com inscrição homologada 16/05

Prazo para solução de inscrições não validadas 25/05

Divulgação da relação final de candidatos com inscrição homologada e da relação 
candidato/ vaga 18/06

LEIA-SE: 
Anexo I – Cronograma do Concurso

Atividade Data/ Período

Período de Inscrição do Concurso Público 29/03 a 02/05

Data limite para envio de documentação dos candidatos que desejem 
concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos que 
necessitam de condição especial no dia da prova.

02/05

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 03/05

Divulgação da relação preliminar de inscrições deferidas na condição de 
PcD e do atendimento aos candidatos que necessitam de condição especial 11/05

Recurso contra o indeferimento de inscrições de candidatos na condição 
de PcD e o não atendimento aos candidatos que necessitam de condição 
especial no dia da prova.

14, 15 e 16/05

Resultado dos recursos contra o indeferimento de inscrições de candidatos 
na condição de PcD, o não atendimento aos candidatos que necessitam de 
condição especial no dia da prova e divulgação da relação final de inscrições 
deferidas de candidatos na condição de PcD e dos candidatos que necessitam 
de condição especial

21/05

Relação preliminar de candidatos com inscrição homologada 28/05

Prazo para solução de inscrições não validadas 01/06

IV. Os demais itens, subitens e anexos do citado Edital permanecem
inalterados.

Deputado Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima

ERRATA DO EDITAL Nº 002/2018

ERRATA DO EDITAL Nº 002/2018
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RORAIMA 
EDITAL CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

RETIFICADO PÓS RECURSOS 
CARGO: PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE 

RORAIMA 

ERRATA Nº02/2018

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 02/2018 do Edital nº 02/2018 que 
estabelece as normas e procedimentos referentes ao Concurso Público, 
destinado ao provimento de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

I. ONDE SE LÊ:
4.3 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço 

eletrônico www.funrio.org.br, no link específico do concurso, 
solicitada no período entre 9 horas do dia 29 de março de 2018 
e 23 horas e 59 minutos do dia 21 de abril de 2018, observado 
o horário oficial de Boa Vista/RR. 

4.3.2 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a 
FUNRIO disponibilizará o Posto de Atendimento, conforme 
subitem 1.9 deste Edital, com acesso à Internet, iniciando às 
9h do dia 29 de março de 2018 até às 17h do dia 20 de abril de 
2018, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, 9h às 17h. 

LEIA-SE: 
4.3 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço 

eletrônico www.funrio.org.br, no link específico do concurso, 
solicitada no período entre 9 horas do dia 29 de março de 2018 
e 23 horas e 59 minutos do dia 02 de maio de 2018, observado 
o horário oficial de Boa Vista/RR. 

4.3.2 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, a 
FUNRIO disponibilizará o Posto de Atendimento, conforme 
subitem 1.9 deste Edital, com acesso à Internet, iniciando às 
9h do dia 29 de março de 2018 até às 17h do dia 02 de maio de 
2018, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados, 9h às 17h. 

II. ONDE SE LÊ:

4.7 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado 
IMPRETERIVELMENTE até o dia 24 de abril de 2018 
(último dia do pagamento da taxa de inscrição). 

LEIA-SE: 
4.7  O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado 




