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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE 
ANALISTA MUNICIPAL – ESPECIALIDADE PROCURADOR MUNICIPAL 

 
EDITAL Nº 004/2010-SMAG, DE 30 DE JUNHO DE 2010 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE BOA 

VISTA/RR torna públicos os horários e o local de realização das provas do concurso público para 
provimento de vagas no cargo de Analista Municipal – Especialidade: Procurador Municipal do Quadro 
de Pessoal da Procuradoria Geral do Município de Boa Vista.  

As provas objetivas serão realizadas no dia 4 de julho de 2010, às 8 horas (horário local da cidade 
de Boa Vista/RR), e terão a duração de 3 horas e 30 minutos. 

A prova discursiva será realizada no dia 4 de julho de 2010, às 14 horas (horário local da cidade de 
Boa Vista/RR), e terá a duração de 5 horas. 
 

1 BOA VISTA/RR 

1.1 Locais de realização das provas: 

Candidatos Local 

Todos os candidatos inscritos para o 
cargo de Analista Municipal – 

Especialidade Procurador 

Municipal 

Universidade Estadual de Roraima (UERR) – Antigo ISE – Rua 7 de 
Setembro, nº 231 – Canarinho, Boa Vista/RR 

 

2 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, 
pen drive, etc, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de 
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha. 
2.1 O CESPE/UnB recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve nenhum dos 
objetos citados no subitem anterior. 
2.2 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
2.3 No dia de realização da prova, o candidato deve observar todas as instruções contidas no item 14 do 
Edital nº 001/2010-SMAG, de 28 de abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Município de Boa Vista 
e neste edital. 

 
 

Clóvis Melo de Araújo 

Secretário Municipal Adjunto de 

 Administração e Gestão de Pessoas 

 


