
 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

CONCURSO PÚBLICO 

Edital nº 04/2013 de Retificação 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições 

legais e tendo em vista o que consta do Edital nº 01/2013 de Edital de Abertura de Inscrições, para 

provimento de Cargos pertencentes ao seu Quadro de Pessoal, publicado no Diário Oficial da União, de 

17/09/2013, resolve RETIFICAR o item que segue: 

 

ONDE SE LÊ: 

Capítulo IV, itens: 

4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período de 10h do dia 03/10/2013 às 14h 

do dia 23/10/2013 (horário de Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo, devendo o 

pagamento em espécie da GRU-Simples ser efetivado junto ao Banco do Brasil, até o dia 18/10/2013, 

durante o horário de expediente bancário. 

4.3.7 A partir de 28/10/2013, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos 

Chagas, se os dados da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi 

pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 

Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a 

sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido. 

LEIA-SE: 

Capítulo IV, itens: 

4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período de 10h do dia 03/10/2013 às 14h 

do dia 23/10/2013 (horário de Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo, devendo o 

pagamento em espécie da GRU-Simples ser efetivado junto ao Banco do Brasil, até o dia 23/10/2013, 

durante o horário de expediente bancário. 

4.3.7 A partir de 14/10/2013, o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos 

Chagas, se os dados da inscrição efetuada pela Internet foram recebidos e o valor da inscrição foi 

pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao 

Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a 

sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido. 

 

Os demais itens do Edital nº 01/2013 de Abertura de Inscrições permanecem inalterados.  

 

Porto Velho/RO, 10 de outubro de 2013. 

 

Desembargador Sansão Saldanha 

Presidente em Substituição do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia 


