MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
III CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO
EDITAL N.º 8 – MPE/RR – ADMINISTRATIVO, DE 14 DE AGOSTO DE 2008
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA torna público o resultado final
na prova prática de direção para o cargo de Motorista, referente ao III Concurso Público para
provimento de vagas em cargos de nível superior, de nível médio e de nível fundamental
completo.
1 Relação final dos candidatos considerados aptos na prova prática de direção, na seguinte
ordem: nível, cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1 NÍVEL FUNDAMENTAL
1.1.1 MOTORISTA
10004406, Adao Pereira Silva / 10002678, Adler de Morais Tenorio / 10016773, Antonio Lira
Barbosa / 10016705, Armando Alves de Souza Filho / 10012536, Denilson Felicio Silva /
10013480, Edilson Aguiar dos Santos / 10000320, J Ose Gomes da Costa / 10002355, Jaime de
Brito Tavares / 10005495, Jeronimo Morais da Costa / 10018774, Jose Laercio Korinivski /
10005447, Omar Denes Amaral Foppa / 10019772, Raimundo Edinilson Ribeiro Saraiva /
10014111, Robert Sousa de Oliveira Pacheco / 10005899, Rondinelly Medeiros Ferreira.
1.1.1.1 Relação final dos candidatos que se declararam portadores de deficiência considerados
aptos na prova prática de direção, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato
em ordem alfabética.
10000309, Aldenor Lima de Oliveira Junior.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova prática de
direção estarão à disposição dos candidatos a partir do dia 15 de agosto de 2008, no endereço
eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mperr_adm2008.
2.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização
das respostas aos recursos.
2.2 A convocação para a perícia médica do candidato que se declarou portador de deficiência
será publicada no Diário do Poder Judiciário do Estado de Roraima e divulgada na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mperr_adm2008, em data a ser
divulgada oportunamente.
2.3 O resultado final no concurso para o cargo de Motorista será publicado no Diário do Poder
Judiciário do Estado de Roraima e divulgado na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mperr_adm2008, após a realização da perícia médica do
candidato que se declarou portador de deficiência, em data a ser divulgada oportunamente
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