
TERMO DE PRORROGAÇÃO DE INSCRIÇÕES 
 

Nos termos da ata da audiência realizada em 23 de março de 2007, em que se fizeram presentes o Dr. Maximiliano 
Darcy David Deitos, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível da Comarca de Rolim de Moura, o Dr. Marcelo Lincoln Guidio 
Promotor de Justiça e o Dr. Marcio Antônio Pereira, procurador do Município de Rolim de Moura o Instituto Exatus 
Ltda – ME, empresa credenciada para a realização do Concurso Público, comunica a todos os inscritos e interessados no 
Concurso Público N. 01/2007 que por motivo da baixa concorrência verificada (menos de 3 (três) candidatos por vaga) 
ou porque não houveram aprovados, as inscrições foram prorrogadas para os cargos abaixo relacionados. Para os 
demais cargos o cronograma segue normalmente. 
1 – Dos cargos: os cargos são os constantes da tabela abaixo. 

Nível Superior 
Cód Cargos Formação exigida Vagas CH Vencimento 
01 Médico Anestesista Medicina c/ espec. em Anestesia 06 40 hs 2.592,03 
02 Médico Angiologista Medicina c/ espec. em Angiologia 02 40 hs 2.592,03 
03 Médico Cardiologista Medicina c/ espec. em Cardiologia 04 40 hs 2.592,03 
04 Médico Cirurgião Geral Medicina c/ espec. em Cirurgia 02 40 hs 2.592,03 
05 Médico Clínico Geral Medicina 13 40 hs 2.592,03 
06 Médico Dermatologista Medicina c/ espec. em Dermatologia 01 40 hs 2.592,03 
07 Médico Endocrinologista Medicina c/ espec. em Endocrinologia 02 40 hs 2.592,03 
08 Médico Geriatra Medicina c/ espec. em Geriatria 01 40 hs 2.592,03 
09 Médico Gineco-Obstetra Medicina c/ espec. em Gineco-Obstetricia 05 40 hs 2.592,03 
10 Médico Intensivista Medicina c/ espec. em UTI ou intensivista 05 40 hs 2.592,03 
11 Médico Nefrologista Medicina c/ espec. em Nefrologia 02 40 hs 2.592,03 
12 Médico Neurologista Medicina c/ espec. em Neurologia 03 40 hs 2.592,03 
13 Médico Oftalmologista Medicina c/ espec. em Oftalmologia 03 40 hs 2.592,03 
14 Médico Otorrinolaringologista Medicina c/ espec. em Otorrinolaringologia 01 40 hs 2.592,03 
15 Médico Ortopedista Medicina c/ espec. em Ortopedia 04 40 hs 2.592,03 
16 Médico Pediatra Medicina c/ espec. em Pediatria 05 40 hs 2.592,03 
17 Médico Pneumologista Medicina c/ espec. em Pneumologia 02 40 hs 2.592,03 
18 Médico Psiquiatra Medicina c/ espec. em Psiquiatria 01 40 hs 2.592,03 
24 Bibliotecário Biblioteconomia 01 40 hs 1.246,98 
31 Psicólogo Psicologia 04 40 hs 1.246,98 
35 Pedagogo Supervisor Pedagogia c/ hab. em Supervisão 17 40 hs 1.131,11 
39 Professor de Inglês Licenciatura em Inglês 05 40 hs 1.131,11 
42 Psicopedagogo Educacional Pedagogia c/ habilitação ou especialização 

em psicopedagogia. 
01 40 hs 1.131,11 

43 Terapeuta ocupacional Terapia Ocupacional 03 40 hs 1.246,98 
 

Nível Médio 
Cód. Cargo Escolaridade exigida Vagas CH Vencimento 
48 Técnico de laboratório Médio c/ registro no Conselho da Classe 10 40 hs 356,63 
50 Técnico em higiene dental Médio c/ registro no Conselho da Classe 01 40 hs 356,63 

 
Nível Fundamental e Elementar 

Cód Cargos Escolaridade 
completa 

Vagas Carga 
horária 

Vencimento 

59 Agente Comunitário de saúde Linha 208 Norte – 
Zona Rural 

Fundamental 01 40 hs 350,00 

73 Ag. Comunitário de saúde Bairro Industrial – Zona 
Urbana 

Fundamental 01 40 hs 350,00 

78 Eletricista de alta e baixa tensão Elementar 05 40 hs 300,81 
79 Eletricista predial Elementar 04 40 hs 300,81 
80 Encanador Elementar 04 40 hs 300,81 
82 Lanterneiro Elementar 02 40 hs 300,81 
87 Operador de Retro-Escavadeira Elementar 04 40 hs 300,81 
90 Operador de pá carregadeira Elementar 04 40 hs 300,81 
91 Operador de moto niveladora Elementar 03 40 hs 300,81 
 



2 – Inscrições: serão feitas nos dias 02 de abril a 18 de maio de 2007, durante os dias e horários de expediente dos 
correios nas agências próprias dos correios no Estado de Rondônia; 
3 – Divulgação dos locais de provas escritas: no dia 05 de junho de 2007 será divulgado edital de homologação das 
inscrições, contendo relação dos candidatos inscritos, nome das escolas e as salas de aula em que farão suas provas 
escritas, em jornal de grande circulação, nos murais da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, no mural do Instituto 
Exatus e no site www.institutoexatus.com Todos os candidatos inscritos deverão procurar essas informações, pois NÃO 
SERÁ ENVIADO QUALQUER AVISO INDIVIDUAL AOS CANDIDATOS; 
4 – Os candidatos que já se inscreveram para os cargos acima descritos não precisam fazer nova inscrição, mas terão 
que fazer nova prova, juntamente com os novos inscritos; 
5 – Informações sobre a realização das provas: as provas escritas serão realizadas no dia 17 de junho de 2007, iniciarão 
às 14hs e terminarão às 18hs em locais a serem definidos pelos organizadores do Concurso Público; 
6 – Os gabaritos com as respostas corretas serão divulgados no dia 18 de junho de 2007, nos murais do Instituto Exatus 
em Ji-Paraná, no Mural da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e no site www.institutoexatus.com ; 
7 – Os resultados parciais serão divulgados no dia 29 de junho de 2007, nos murais do Instituto Exatus em Ji-Paraná, no 
Mural da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura e no site www.institutoexatus.com ; 
8 – Recursos: nos dias 2 e 3 de julho de 2007, poderá o candidato requerer por escrito e fundamentado, a revisão das 
notas atribuídas às provas escritas, à empresa contratada, cabendo a esta proceder à revisão. Caberá a banca 
examinadora do presente concurso o deferimento ou não do recurso, sendo a mesma soberana em suas decisões, razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. A decisão dos recursos será dada a conhecer coletivamente, por meio da 
imprensa escrita e apenas quanto aos pedidos que forem requeridos, juntamente com a divulgação do resultado final. Os 
recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Exatus em Ji-Paraná, mediante protocolo da 2ª via, ou enviados 
pelos correios via sedex, com aviso de recebimento para Instituto Exatus Ltda – ME, Rua Julio Guerra, 2041, Bairro 
Dois de Abril, Ji-Paraná, Rondônia, CEP 78.962-410. O recurso enviado por sedex deverá ser também enviado por fax, 
juntamente com o comprovante de envio do sedex. Não serão aceitos recursos via Internet ou telefone. Se a verificação 
do recurso resultar em anulação de alguma questão, a pontuação será atribuída a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido ou não; 
9 – Convocação para a prova prática: no dia 13 de julho de 2007, os candidatos aos cargos de eletricista de alta tensão, 
eletricista de baixa tensão, encanador, lanterneiro e operador de retro-escavadeiras que obtiveram 60 (sessenta) pontos 
ou mais na prova objetiva, serão convocados para a prova prática por meio de jornal de grande circulação e por meio do 
site www.institutoexatus.com . Os candidatos deverão procurar essas informações, pois NÃO SERÁ ENVIADO 
QUALQUER AVISO INDIVIDUAL. Não será permitida a realização da prova prática em data, local, horário ou turma 
diferente do determinado pelos organizadores do concurso público por meio da convocação para a prova prática. Da 
mesma forma como ocorre para a prova escrita, em hipótese alguma, haverá segunda chamada para a sua realização; 
10 – As provas práticas serão realizadas nos dias 22 e 23 de julho de 2007 em locais a serem definidos pelos 
organizadores do concurso público, devendo os candidatos buscar as informações sobre o exato local em que as provas 
vão ocorrer por meio do edital de convocação para a prova prática. Para todos os candidatos serão dados o mesmo 
tempo, o mesmo tipo de tarefa, as mesmas ferramentas e os mesmos tipos de materiais; 
11 – Resultado Final: O resultado final será divulgado no dia 31 de julho de 2007, e será publicado no Diário Oficial do 
Estado de Rondônia, em jornal de grande circulação, no mural da Prefeitura de Rolim de Moura, na sede do Instituto 
Exatus e no site www.institutoexatus.com ; 
12 – Homologação: a empresa contratada requererá da autoridade municipal competente, a homologação do resultado 
final no dia 06 de agosto de 2007; 
13 – As demais condições estabelecidas no edital 01/2007 continuam inalteradas. 


