TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO
EDITAL Nº 2 – TJ/RR, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2011
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima torna público o procedimento para os
candidatos que tiveram suas inscrições efetuadas e acatadas, anteriormente, pelo Edital Concurso Público
nº 001/2010, de 19 de abril de 2010, conforme a seguir especificado.
1 O candidato que teve sua inscrição efetivada, conforme Edital Concurso Público nº 001/2010, de 19 de
abril de 2010, deverá realizar cadastro na página do CESPE/UnB pelo endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrr2011, na própria ficha de inscrição, até o término do período de
inscrição, sem necessidade de pagamento do boleto bancário gerado pelo sistema.
1.1 A ratificação da inscrição deverá ser para o mesmo cargo em que o candidato se inscreveu
anteriormente.
1.2 O candidato que não realizar o cadastro e não confirmar os dados na forma estabelecida conforme item
1, não será considerado inscrito no concurso público.
2 O candidato inscrito como portador de deficiência ou que necessitar de atendimento especial deverá
(além de efetuar o cadastro constante do item 1) entregar a documentação conforme os subitens 3.2.1 e
5.4.9 do Edital nº 1 – TJ/RR, de 4 de janeiro de 2011, até o dia 25 de março de 2011.
3 O comprovante de inscrição do candidato será disponibilizado somente após o cadastramento dos dados,
por
meio
da
Página
de
Acompanhamento
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrr2011.
Torna pública, ainda, a retificação da data constante do subitem 6.6 do Edital nº 1 – TJRR, de 4 de
janeiro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado de Roraima, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
(...)
6.6 O resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, e a convocação para a avaliação de títulos,
apenas para os cargos de nível superior, bem como o resultado final nas provas objetivas e a convocação
para a perícia médica dos candidatos que se declararem portadores de deficiência, serão publicados no
Diário Oficial do Estado de Roraima e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/tjrr2011, na data provável de 23 de maio de 2011.
(...)

Des. Almiro Padilha
Presidente do TJRR

1

