
 
“BRASIL – DO CABURAÍ AO CHUÍ” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

GABINETE DO SECRETÁRIO 

CONCURSO PÚBLICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA-RR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - SMAG 

EDITAL Nº 001/2019/SMAG.  

Edital Complementar nº 01 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE 

PESSOAS, no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, o Edital 

Complementar nº 01 ao Edital nº 001/2019/SMAG, do Concurso Público destinado a selecionar candidatos 

para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município 

de Boa Vista, na SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO SOCIAL e demais secretarias, exceto 

Secretaria Municipal de Saúde.  

Onde se lê:  

5.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 
 

5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, somente através do endereço 

eletrônico www.selecon.org.br e encontrar-se-ão abertas a partir de 00h00min do dia 03/08/2019 até as 

23h59min do dia 01/09/2019, sendo o dia 02/09/2019 o último dia para o pagamento do boleto 

bancário, observado o horário de Boa Vista/RR, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 
 

Leia-se:  
 

5.2. Dos Procedimentos para Inscrição: 

 

5.2.1 As inscrições para o Concurso Público serão realizadas pela Internet, somente através do endereço 

eletrônico www.selecon.org.br e encontrar-se-ão abertas a partir de 00h00min do dia 03/08/2019 até as 

23h59min do dia 08/09/2019, sendo o dia 09/09/2019 o último dia para o pagamento do boleto 

bancário, observado o horário de Boa Vista/RR, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir: 

 

Onde se lê:  

6.5 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com deficiência (PCD) deverá 

encaminhar, até o dia 02/09/2019, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, através 

de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o documento a seguir: 

 

Leia-se:  

 

6.5 Para solicitar inscrição na reserva de vagas, o candidato pessoa com deficiência (PCD) deverá 

encaminhar, até o dia 09/09/2019, após o pagamento ou deferimento de isenção da sua inscrição, através 

de Upload, conforme o subitem 1.1.2, o documento a seguir: 
 

Onde se lê:  

9.28.1 O candidato que faz uso de marca-passo deve enviar um atestado médico ao Instituto Selecon até 

o dia 02/09/2019, via e-mail de contato, para receber tratamento adequado no que se refere à inspeção 

de segurança para entrada na sala de prova.              

Leia-se:  
 

9.28.1 O candidato que faz uso de marca-passo deve enviar um atestado médico ao Instituto Selecon até 

o dia 09/09/2019, via e-mail de contato, para receber tratamento adequado no que se refere à inspeção 

de segurança para entrada na sala de prova.        

    

 

                  

Onde se lê:  

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/


 
“BRASIL – DO CABURAÍ AO CHUÍ” 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
ANEXO I 

 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - SMAG – 2019 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR 
 

Data 

Prevista 
Atividade Horário Local e/ou Funções Relacionadas 

A partir do 

dia  

31/07/2019 

Divulgação Edital.  

www.selecon.org.br e  

www.boavista.rr.gov.br e Diário Oficial de 

 Boa Vista-RR 
03/08 

a 

01/09/2019                                                                  

Inscrições   No site www.selecon.org.br  

02/09/2019 

Vencimento do boleto bancário com a 

taxa de inscrição – Último dia para 

pagamento do boleto e último dia 

para entrega de laudo para 

solicitação de cota de PcD - 

  

09/09/2019 
Resultado Preliminar do pedido de 

inclusão de cota para PcD 
a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

10/09/2019 
Recurso ao Resultado Preliminar do 

pedido de inclusão de cota para PcD 
 No site www.selecon.org.br 

11/09/2019 

Resultado do Recurso ao Resultado 

Preliminar do pedido de inclusão de 

cota para PcD e Resultado Final do 

pedido de inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

 

Leia-se:  

       ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - SMAG – 2019 

MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR 
 

Data 

Prevista 
Atividade Horário Local e/ou Funções Relacionadas 

A partir do 

dia  

31/07/2019 

Divulgação Edital.  

www.selecon.org.br e  

www.boavista.rr.gov.br e Diário Oficial de 

 Boa Vista-RR 
03/08 

a 

08/09/2019                                                                  

Inscrições   No site www.selecon.org.br  

09/09/2019 

Vencimento do boleto bancário com a 

taxa de inscrição – Último dia para 

pagamento do boleto e último dia 

para entrega de laudo para 

solicitação de cota de PcD - 

  

11/09/2019 
Resultado Preliminar do pedido de 

inclusão de cota para PcD 
a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

12/09/2019 
Recurso ao Resultado Preliminar do 

pedido de inclusão de cota para PcD 
 No site www.selecon.org.br 

13/09/2019 

Resultado do Recurso ao Resultado 

Preliminar do pedido de inclusão de 

cota para PcD e Resultado Final do 

pedido de inclusão de cota para PcD 

a partir das 19h No site www.selecon.org.br 

 
Boa Vista-RR, 04 de setembro de 2019. 

 

 

Paulo Roberto Bragato 
Secretário Municipal de Administração 

e Gestão de Pessoas 

http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/
http://www.selecon.org.br/

