MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CONSELHO SUPERIOR
21º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA
O CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO
EDITAL Nº 018/2013 – MPE/RO, DE 26 DE MARÇO DE 2013
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, em atenção à Resolução nº 02/2013 do Conselho Superior
do Ministério Público, publicada no Diário da Justiça nº 046, de 12 de março de 2013, torna pública a
exclusão da alínea f do subitem 3.1 e das alíneas j e k, do subitem 10.2 do Edital nº 003/2013 – MPE/RO,
de 7 de fevereiro de 2013, bem como a retificação do inciso I do quadro de títulos constante do
subitem 14.3 do referido edital.
Torna pública, também, a retificação do item 18 e do tópico 11 dos objetos de avaliação
referentes ao Direito Institucional do Ministério Público, constante do Grupo III dos objetos de avaliação
dispostos no subitem 20.2 do mencionado edital, bem como a exclusão dos tópicos 11.1 e 11.2 dos
referidos objetos de avaliação.
Torna pública, por fim, em razão das retificações acima, a reabertura do período para inscrições
e a nova data de disponibilização de consulta aos locais e horários de realização da prova objetiva
preambular, no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o
cargo de Promotor de Justiça Substituto do Estado de Rondônia.

1 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 14.3 DO EDITAL Nº 003/2013 – MPE/RO, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013
1.1 Retificação do subitem 14.3 do Edital nº 003/2013 – MPE/RO, de 7 de fevereiro de 2013, para
adequação ao disposto na Resolução nº 02/2013 do Conselho Superior do Ministério Público, publicada
no Diário da Justiça nº 046, de 12 de março de 2013, conforme a seguir especificado.
[...]
14.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados
os limites de pontos do quadro a seguir.
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
VALOR DE
VALOR MÁXIMO
INCISO
TÍTULOS
CADA
DOS TÍTULOS
TÍTULO
[...]
[...]
[...]
[...]
Exercício efetivo do Magistério Jurídico 0,25 (por ano
I
1,25
Superior.
completo)
[...]
[...]
[...]
[...]
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00
[...]
2 DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 18 DO EDITAL Nº 003/2013 – MPE/RO, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013
2.1 Retificação do item 18 do Edital nº 003/2013 – MPE/RO, de 7 de fevereiro de 2013, para alteração
do nome do representante da OAB/RO que compõe a Comissão do Concurso do MPE/RO, conforme a
seguir especificado.
18 DA COMISSÃO DO CONCURSO DO MPE/RO

[...]
Representante da OAB/RO: Rochilmer Mello da Rocha Filho.
[...]
3 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 20.2 DO EDITAL Nº 003/2013 – MPE/RO, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013
3.1 Retificação do subitem 20.2 do Edital nº 003/2013 – MPE/RO, de 7 de fevereiro de 2013, para
alteração da redação do tópico 11 do conteúdo referente ao Direito Institucional do Ministério Público,
constante do Grupo III dos objetos de avaliação dispostos no referido subitem, conforme a seguir
especificado.
20.2 CONHECIMENTOS
[...]
OBJETOS DE AVALIAÇÃO
[...]
GRUPO III
[...]
DIREITO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: [...]11 Servidores: Leis Complementares Estaduais
nº 68/1992 e nº 303/2004. [...]
4 DA REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
4.1 A inscrição preliminar poderá ser feita exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mpe_ro_13, no período das 8 horas do dia 28 de março de 2013
às 23 horas e 59 minutos do dia 3 de abril de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF. O envio
ou a entrega dos laudos médicos a que se referem os subitens 6.3.9.1.1, 6.3.9.2, 6.3.9.3 e 6.3.9.3.1 do
Edital nº 003 – MPE/RO, de 7 de fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia,
deverá ser feito no mesmo período.
4.2 Os candidatos que desejarem isenção de pagamento da taxa de inscrição, conforme subitem 6.3.7.1
do edital de abertura, deverão entregar, pessoalmente ou por procurador, no EEEFM John Kennedy,
Rua Salgado Filho, nº 2.286, São Cristóvão, Porto Velho/RO, no período de 28 de março de 2013 a 3 de
abril de 2013 (exceto sábados, domingos e feriados), das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas
(horário local), os documentos listados no subitem 6.3.7.2 do referido edital.
4.3 A relação provisória dos candidatos que tiverem o seu pedido de isenção deferido será divulgada na
data
provável
de
15
de
abril
de
2013,
no
endereço
eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/mpe_ro_13.
4.4 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a sua inscrição
no concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mpe_ro_13 e imprimir
o boleto bancário, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até o dia 30 de abril de
2013, conforme procedimentos descritos no edital de abertura.
4.5 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 30 de abril de 2013.
5 DA DISPONIBILIZAÇÃO DA CONSULTA AOS LOCAIS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA PREAMBULAR
5.1 O edital informando a disponibilização da consulta aos locais e os horários de realização da prova
objetiva preambular será publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia e divulgados na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/mpe_ro_13, na data provável de dia 16 de
maio de 2013. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
CLÁUDIO JOSÉ DE BARROS SILVEIRA
Procurador-Geral de Justiça em substituição

