
 
 

PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO 

 

Av. Castelo Branco, n.º 1046 – Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000 – Fone/Fax: (69) 3451-2593 
1 

 
EDITAL DE CONCURSO Nº. 001/2010 

ALTERAÇÃO DO EDITAL E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, por intermédio do INSTITUTO RONDÔNIA DE PESQUISA E 
ESTATÍSTICA, Reg. CRA/RO 379 RP, retifica o Edital de Concurso Público nº 001/2010, sob as seguintes considerações. 
 
Tendo em vista o principio de ampla concorrência e a Supremacia do interesse Público, a Comissão de fiscalização e organização 
do Concurso Público resolve prorrogar o período de inscrições, alterar o período de aplicação das provas para os Cargos de Nível 
Superior bem como adiar a realização das provas, nos seguintes termos: 
 
Os itens 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5.; 3.1.6.; passam a ter a seguinte redação: 
 

3.1.2. As inscrições ficarão abertas pela internet, das 10 horas de 23 de novembro de 2010 às 20h de 26 de 
dezembro de 2010. Todos os horários fazem referência ao oficial de Rondônia. 
3.1.3. A homologação das inscrições e relação de nomes dos candidatos aptos à realização das provas objetivas, 
estará disponível no site www.institutorondonia.com.br, no átrio da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO 
e na Câmara Municipal, a partir do dia 31/12/2010.   
3.1.4. Para inscrever–se pela internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.institutorondonia.com.br 
durante o período das inscrições, por meio do link correlato ao Concurso, e efetuar sua inscrição, conforme os 
procedimentos abaixo:  
3.1.5. Ler o Edital e aceitar o termo de responsabilidade, preencher o formulário de inscrição e transmitir os dados pela 
internet;  
3.1.6. Efetuar o pagamento da importância observando o valor para o respectivo nível de escolaridade, conforme         
item 3.1.22 deste edital, até o dia 27 de dezembro de 2010; 

 
Item 3.1.12., passa a ter a seguinte redação: 
 

3.1.12. Ao se inscrever, é recomendável que o candidato observe atentamente as informações sobre a aplicação das 
provas, podendo inscrever-se para mais de um cargo desde que aja compatibilidade de horários para realização das 
mesmas; 

   
Item 5.2., passa a ter a seguinte redação: 
 

5.2. A prova objetiva será realizada no dia 16 de Janeiro de 2011, terá duração de 04 (quatro) horas e será composta de 
50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada e somente uma correta, sendo que para 
os Cargos de Nível Superior e Técnico 15 questões de Língua Portuguesa e 35 questões do Conteúdo Específico e para 
os demais Cargos 25 questões de Língua Portuguesa e 25 questões de Matemática, que versarão sobre o conteúdo 
programático estabelecido no Anexo II deste Edital. O Cargos de Nível Superior realização as Provas no Período 
VESPERTINO (Tarde), com inicio às 14h e término às 18h. Os demais Cargos realização as Provas no Período 
MATUTINO (Manhã), com inicio às 08h e término às 12h. 

 
Item 5.2.2., passa a ter a seguinte redação: 
 

5.2.2. As provas práticas operacional serão realizadas no dia 30 de janeiro de 2011 no período matutino com inicio às 08 
horas em locais a serem divulgados oportunamente com a relação dos candidatos aptos a sua realização.  

 
O demais itens do edital permanecem inalterados. 
 
 

PIMENTA BUENO, 17 de dezembro de 2010. 
 

AUGUSTO TUNES PLAÇA 
Prefeito Municipal 
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CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO 
 

01 – INSCRIÇÕES 23/11 a 26/12/2010 
02 - HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E LOCAIS DAS PROVAS 31/12/2010 
03 - PROVAS OBJETIVAS E ENTREGA DE TÍTULOS 16/01/2011 
04 - GABARITOS PRELIMINARES 17/01/2011 
05 - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL 21/01/2011 
06 - RESULTADO FINAL 26/01/2011 
07 - PROVAS PRÁTICAS 30/01/2011 
08 - RESULTADO FINAL PARA HOMOLOGAÇÃO 31/01/2011 

 


