ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ALE-RO
EDITAL N° 01, DE 08 DE MAIO DE 2018

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 08 DE MAIO DE 2018
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA – ALE-RO, no uso de suas
atribuições legais, nos termos estabelecidos no subitem 15.18, do Edital nº 01/2018, referente ao concurso
público para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, torna pública a seguinte retificação ao Edital
supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas:
Considerando os extratos do Edital publicados, resolve prorrogar o prazo de término das inscrições para o
dia 19 de julho de 2018 e, consequentemente, outras datas relacionadas a seguir:
1. No item 4, Das inscrições, ONDE SE LÊ:
4.1

As inscrições para o Concurso Público se encontrarão abertas no período de 14 de maio de 2018
a 04 de julho de 2018.

4.2

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero, observando o seguinte:
a) acessar o endereço eletrônico a partir das 14h do dia 14 de maio de 2018 até as 16h do dia 04
de julho de 2018;
(...)
f) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto)
não seja efetuado até o dia 05 de julho de 2018;
g) após as 16h do dia 04 de julho de 2018, não será mais possível acessar o formulário de
requerimento de inscrição; e
h) o pagamento do valor da taxa de inscrição por meio eletrônico poderá ser efetuado até o
terceiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao recebimento de inscrição
via Internet. Os pagamentos efetuados após esse prazo não serão aceitos.
(...)

4.5

Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 14 de maio de 2018 e 16h00 do dia 04
de julho de 2018 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até às 16h
do o dia 05 de julho de 2018, quando esse recurso será retirado do site da FGV.
4.5.1

O pagamento da taxa de inscrição após o dia 05 de julho de 2018, a realização de qualquer
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o
pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da
inscrição.

LEIA-SE:
4.1

As inscrições para o Concurso Público se encontrarão abertas no período de 14 de maio de 2018
a 19 de julho de 2018.

4.2

Para efetuar sua inscrição, o interessado deverá acessar, via Internet, o endereço eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero, observando o seguinte:
a) acessar o endereço eletrônico a partir das 14h do dia 14 de maio de 2018 até as 16h do dia 19
de julho de 2018;
(...)
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f) o requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto)
não seja efetuado até o dia 20 de julho de 2018;
g) após as 16h do dia 19 de julho de 2018, não será mais possível acessar o formulário de
requerimento de inscrição; e
h) o pagamento do valor da taxa de inscrição por meio eletrônico poderá ser efetuado até o dia
20 de julho de 2018. Os pagamentos efetuados após esse prazo não serão aceitos.
(...)
4.5

Todos os candidatos inscritos no período entre 14h do dia 14 de maio de 2018 e 16h00 do dia 19
de julho de 2018 poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até às 16h
do o dia 20 de julho de 2018, quando esse recurso será retirado do site da FGV.
4.5.1

O pagamento da taxa de inscrição após o dia 20 de julho de 2018, a realização de qualquer
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o
pagamento de valor distinto do estipulado neste Edital implicam o cancelamento da
inscrição.

2. No item 5, Da isenção da taxa de inscrição, ONDE SE LÊ:
5.14 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão se inscrever acessando
o endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero para imprimir o boleto bancário
para pagamento até o dia 05 de julho de 2018, conforme procedimentos descritos neste Edital.
LEIA-SE:
5.15 Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos poderão se inscrever acessando
o endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero para imprimir o boleto bancário
para pagamento até o dia 20 de julho de 2018, conforme procedimentos descritos neste Edital.
3. No item 5, Da isenção da taxa de inscrição, ficam acrescidos os subitens 5.6, 5.12.2 e 5.14.1, renumerando
os subitens subsequentes:
5.6

Doador de medula óssea
5.6.1 O candidato que requerer a isenção na condição de doador de medula óssea deverá
preencher o requerimento de inscrição, marcar no link de inscrição que deseja a isenção,
no período de 21 de junho de 2018 até 25 de junho de 2018, impreterivelmente, e
comprovar sua condição por meio do envio da documentação mencionada no subitem
5.6.1.1, até as 16h do dia 26 de junho de 2018, via SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV
– Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970, com os seguintes dizeres:
CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA (Especificar o Cargo/a
Especialidade) – DOCUMENTAÇÃO PARA ISENÇÃO.
5.6.1.1 A documentação para solicitação de isenção na condição de doador de medula
óssea é:
a) cópia autenticada do documento de identidade; e
b) documento oficial (original ou cópia autenticada) de doador emitido pelo
Hemocentro do Estado de Rondônia ou pelo REDOME – Registro Nacional de
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Doadores de Medula Óssea.
(...)
5.12.2 O resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, específico
para os candidatos doadores de medula óssea, será divulgado no dia 13 de julho de 2018,
no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero.
(...)
5.14.1 O resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção de taxa de inscrição, específico
para os candidatos doadores de medula óssea, será divulgado no dia 19 de julho de 2018,
no endereço eletrônico www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero.
4. No item 6, Das vagas destinadas às pessoas com deficiência, ONDE SE LÊ:
6.1.2

O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá
marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório) até o dia 05 de julho de 2018, impreterivelmente, via SEDEX ou carta
registrada com AR, para a Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970, com os
seguintes dizeres: CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(Especificar o Cargo/a Especialidade) – DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar
laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas
reservadas, devendo o laudo passar por uma análise da comissão. No caso de
indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

6.1.2

O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá
marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada
em cartório) até o dia 20 de julho de 2018, impreterivelmente, via SEDEX ou carta
registrada com AR, para a Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970, com os
seguintes dizeres: CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(Especificar o Cargo/a Especialidade) – DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA. O fato de o candidato se inscrever como pessoa com deficiência e enviar
laudo médico não configura participação automática na concorrência para as vagas
reservadas, devendo o laudo passar por uma análise da comissão. No caso de
indeferimento, passará o candidato a concorrer somente às vagas de ampla concorrência.

LEIA-SE:

5. No item 7, Do atendimento aos candidatos com necessidades especiais, ONDE SE LÊ:
7.1

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar,
no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários para cada fase do
Concurso e, ainda, enviar correspondência até o dia 05 de julho de 2018, impreterivelmente, via
SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970,
com os seguintes dizeres: CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(Especificar o Cargo/a Especialidade) – DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL, com
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial
solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A
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solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
7.1.1

Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a
data de 05 de julho de 2018, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento
especial via correio eletrônico (concursoalero@fgv.br) juntamente com cópia digitalizada
do laudo médico que justifique o pedido e, posteriormente, encaminhar o documento
original ou uma cópia autenticada em cartório, via SEDEX, para a FGV, no endereço
indicado no subitem 7.1, especificando os recursos especiais necessários.

(...)
7.6

A pessoa travesti ou transexual (pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que
lhe foi designado ao nascer e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua
identidade de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo pelo e-mail
concursoalero@fgv.br até as 16h do dia 05 de julho de 2018.
7.6.1 Será solicitado o preenchimento e o envio, até o dia 05 de julho de 2018, de requerimento
que será fornecido por via eletrônica, o qual deverá ser assinado e encaminhado,
juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do(a) candidato(a), via
SEDEX ou Carta Registrada com AR, para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG –
CEP: 36880-970, fazendo constar no envelope: CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA – REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL (Especificar o Cargo/a
Especialidade).

LEIA-SE:
7.1

O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá indicar,
no formulário de solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários para cada fase do
Concurso e, ainda, enviar correspondência até o dia 20 de julho de 2018, impreterivelmente, via
SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970,
com os seguintes dizeres: CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
(Especificar o Cargo/a Especialidade) – DOCUMENTAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECIAL, com
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial
solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A
solicitação de condições especiais será atendida segundo critérios de viabilidade e de
razoabilidade.
7.1.1

Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a
data de 20 de julho de 2018, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento
especial via correio eletrônico (concursoalero@fgv.br) juntamente com cópia digitalizada
do laudo médico que justifique o pedido e, posteriormente, encaminhar o documento
original ou uma cópia autenticada em cartório, via SEDEX, para a FGV, no endereço
indicado no subitem 7.1, especificando os recursos especiais necessários.

(...)
7.6

A pessoa travesti ou transexual (pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele que
lhe foi designado ao nascer e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua
identidade de gênero) que desejar atendimento pelo NOME SOCIAL poderá solicitá-lo pelo e-mail
concursoalero@fgv.br até as 16h do dia 20 de julho de 2018.
7.6.1 Será solicitado o preenchimento e o envio, até o dia 20 de julho de 2018, de requerimento
que será fornecido por via eletrônica, o qual deverá ser assinado e encaminhado,
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juntamente com cópia simples do documento oficial de identidade do(a) candidato(a), via
SEDEX ou Carta Registrada com AR, para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG –
CEP: 36880-970, fazendo constar no envelope: CONCURSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA – REQUERIMENTO DE NOME SOCIAL (Especificar o Cargo/a
Especialidade).

6. No item 8, Da Prova Escrita Objetiva, subitens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.8.1, ONDE SE LÊ:
8.1

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Assistente
Legislativo, será realizada nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto
Velho e Vilhena, no estado de Rondônia, no dia 19 de agosto de 2018, das 08h às 12h, segundo o
horário oficial do Estado de Rondônia.

8.2

A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Discursiva, ambas de caráter eliminatório e
classificatório, para o cargo de Consultor Legislativo, serão realizadas nas cidades de Ariquemes,
Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia, no dia 19 de
agosto de 2018, das 15h às 21h, segundo o horário oficial do Estado de Rondônia.

8.3

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a Prova Escrita Discursiva, de
caráter eliminatório e classificatório, quando houver, para o cargo de Analista Legislativo, serão
realizadas nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, no
estado de Rondônia, no dia 19 de agosto de 2018, das 15h às 20h, segundo o horário oficial do
Estado de Rondônia.

(...)
8.8.1

Serão convocados para a Prova Prática, mediante Edital de Convocação, publicado na data
prevista
de
07
de
outubro
de
2018,
endereço
eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero, os candidatos para os cargos de Assistente
Legislativo - Especialidade Técnico em Tradução e Interpretação em Libras e Analista
Legislativo - Especialidade Taquigrafia, aprovados e classificados na Prova Objetiva
dentro do quantitativo de 10 (dez) vezes o número de vagas, respeitados os empatados
na última posição e a reserva de vagas aos candidatos com deficiência.

LEIA-SE:
8.1

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Assistente
Legislativo, será realizada nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto
Velho e Vilhena, no estado de Rondônia, no dia 26 de agosto de 2018, das 08h às 12h, segundo o
horário oficial do Estado de Rondônia.

8.2

A Prova Escrita Objetiva e a Prova Escrita Discursiva, ambas de caráter eliminatório e
classificatório, para o cargo de Consultor Legislativo, serão realizadas nas cidades de Ariquemes,
Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, no estado de Rondônia, no dia 26 de
agosto de 2018, das 15h às 21h, segundo o horário oficial do Estado de Rondônia.

8.3

A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e a Prova Escrita Discursiva, de
caráter eliminatório e classificatório, quando houver, para o cargo de Analista Legislativo, serão
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realizadas nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guarajá-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho e Vilhena, no
estado de Rondônia, no dia 26 de agosto de 2018, das 15h às 20h, segundo o horário oficial do
Estado de Rondônia.
(...)
8.8.1

Serão convocados para a Prova Prática, mediante Edital de Convocação, publicado na data
prevista
de
01
de
outubro
de
2018,
endereço
eletrônico
www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alero, os candidatos para os cargos de Assistente
Legislativo - Especialidade Técnico em Tradução e Interpretação em Libras e Analista
Legislativo - Especialidade Taquigrafia, aprovados e classificados na Prova Objetiva
dentro do quantitativo de 10 (dez) vezes o número de vagas, respeitados os empatados
na última posição e a reserva de vagas aos candidatos com deficiência.

7. No item 10, Da avaliação de títulos, subitem 10.4, ONDE SE LÊ:
10.4

Período previsto para envio dos títulos:
a)

Para o cargo de Analista Legislativo, os títulos para análise deverão ser enviados no período
previsto de 26 de setembro de 2018 a 02 de outubro de 2018, via SEDEX ou Carta Registrada,
para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970, com os seguintes dizeres:
ALE-RO (Especificar o Cargo/a Especialidade) – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.

b)

Para o cargo de Analista Legislativo – Especialidades Comunicação Social – Jornalismo,
Comunicação Social – Relações Públicas, Processo Legislativo e Redação e Revisão, para o
cargo de Consultor Legislativo, e para o cargo de Analista Legislativo - Especialidade
Taquigrafia, no período previsto de 05 de novembro de 2018 a 09 de novembro de 2018, via
SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880970, com os seguintes dizeres: ALE-RO (Especificar o Cargo/a Especialidade) – AVALIAÇÃO
DE TÍTULOS.

LEIA-SE:
10.4

Período previsto para envio dos títulos:
a)

Para o cargo de Analista Legislativo, os títulos para análise deverão ser enviados no período
previsto de 02 de outubro de 2018 a 08 de outubro de 2018, via SEDEX ou Carta Registrada,
para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880-970, com os seguintes dizeres:
ALE-RO (Especificar o Cargo/a Especialidade) – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS.

b)

Para o cargo de Analista Legislativo – Especialidades Comunicação Social – Jornalismo,
Comunicação Social – Relações Públicas, Processo Legislativo e Redação e Revisão, para o
cargo de Consultor Legislativo, e para o cargo de Analista Legislativo - Especialidade
Taquigrafia, no período previsto de 07 de novembro de 2018 a 13 de novembro de 2018, via
SEDEX ou Carta Registrada, para a FGV – Caixa Postal nº 205 – Muriaé/MG – CEP: 36880970, com os seguintes dizeres: ALE-RO (Especificar o Cargo/a Especialidade) – AVALIAÇÃO
DE TÍTULOS.
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8. No Anexo I, Conteúdo Programático, Cargo de Nível Médio - Assistente Legislativo e Especialidades (exceto
especialidade Técnico em Informática), Módulo II – Conhecimentos Específicos, Técnico em Segurança do
Trabalho, ONDE SE LÊ:
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
(...)
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIPE) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco;
(...)
LEIA-SE:
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
(...)
Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCIPRO) do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia;
(...)

9. Fica inserido o Anexo III, Cronograma Previsto:
ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO

ASSISTENTE LEGISLATIVO
Eventos
Período de inscrições
Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão)
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
Reabertura do prazo para recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
para eleitor convocado para trabalhar nas eleições
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de medula
óssea para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento
especial
Prazo limite para solicitação de pessoa que desejar atendimento pelo Nome Social
Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital preliminar de homologação das
inscrições

Data Prevista*
14/05 a 19/07/2018
20/07/2018
14 a 16/05/2018
23 a 25/05/2018
20/06/2018
21 a 22/06/2018
03/07/2018
21 a 25/06/2018
13/07/2018
16 a 17/07/2018
19/07/2018
14/05 a 20/07/2018
20/07/2018
07/08/2018
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Eventos
Interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência, a Relação
Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas e o edital
preliminar de homologação das inscrições
Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação definitiva de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital definitivo de homologação das
inscrições
Publicação dos locais de provas
Aplicação da Prova Escrita Objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Escrita Objetiva, publicação do gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva e
do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da
Prova Escrita Objetiva e do resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva
Divulgação do Resultado final com classificação definitiva

Data Prevista*
08 a 09/08/2018

16/08/2018
20/08/2018
26/08/2018
28/08/2018
29 a 30/08/2018
17/09/2018
18 a 19/09/2018
01/10/2018
01/10/2018

* datas prováveis, podendo haver alteração, de acordo com a Administração.

ASSISTENTE LEGISLATIVO – ESPECIALIDADE TÉCNICO EM TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS
Eventos
Período de inscrições
Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão)
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
Reabertura do prazo para recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
para eleitor convocado para trabalhar nas eleições
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de medula
óssea para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento
especial
Prazo limite para solicitação de pessoa que desejar atendimento pelo Nome Social
Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital preliminar de homologação das
inscrições

Data Prevista*
14/05 a 19/07/2018
20/07/2018
14 a 16/05/2018
23 a 25/05/2018
20/06/2018
21 a 22/06/2018
03/07/2018
21 a 25/06/2018
13/07/2018
16 a 17/07/2018
19/07/2018
14/05 a 20/07/2018
20/07/2018
07/08/2018

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA | CONCURSO PÚBLICO

8

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
ALE-RO
EDITAL N° 01, DE 08 DE MAIO DE 2018

Eventos
Interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência, a Relação
Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas e o edital
preliminar de homologação das inscrições
Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação definitiva de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital definitivo de homologação das
inscrições
Publicação dos locais de provas
Aplicação da Prova Escrita Objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Escrita Objetiva, publicação do gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva e
do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da
Prova Escrita Objetiva e do resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva
Convocação para a Prova Prática
Realização da Prova Prática
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Prática
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Prática
Publicação do Resultado Definitivo da Prova Prática
Divulgação do Resultado final com classificação definitiva

Data Prevista*
08 a 09/08/2018

16/08/2018
20/08/2018
26/08/2018
28/08/2018
29 a 30/08/2018
17/09/2018
18 a 19/09/2018
01/10/2018
01/10/2018
14/10/2018
22/10/2018
23 a 24/11/2018
06/11/2018
06/11/2018

* datas prováveis, podendo haver alteração, de acordo com a Administração.

ANALISTA LEGISLATIVO
Eventos
Período de inscrições
Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão)
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
Reabertura do prazo para recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
para eleitor convocado para trabalhar nas eleições
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de medula
óssea para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento
especial

Data Prevista*
14/05 a 19/07/2018
20/07/2018
14 a 16/05/2018
23 a 25/05/2018
20/06/2018
21 a 22/06/2018
03/07/2018
21 a 25/06/2018
13/07/2018
16 a 17/07/2018
19/07/2018
14/05 a 20/07/2018
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Eventos
Prazo limite para solicitação de pessoa que desejar atendimento pelo Nome Social
Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital preliminar de homologação das
inscrições
Interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência, a Relação
Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas e o edital
preliminar de homologação das inscrições
Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação definitiva de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital definitivo de homologação das
inscrições
Publicação dos locais de provas
Aplicação da Prova Escrita Objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Escrita Objetiva, publicação do gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva e
do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da
Prova Escrita Objetiva e do resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva
Convocação para a Avaliação de Títulos
Envio dos títulos pelos candidatos
Resultado preliminar das Notas dos Títulos
Interposição de recursos contra o Resultado da Avaliação de Títulos
Resultado definitivo das Notas dos Títulos
Divulgação do Resultado final com classificação definitiva

Data Prevista*
20/07/2018
07/08/2018

08 a 09/08/2018

16/08/2018
20/08/2018
26/08/2018
28/08/2018
29 a 30/08/2018
17/09/2018
18 a 19/09/2018
01/10/2018
01/10/2018
02 a 08/10/2018
25/10/2018
26 a 29/10/2018
06/11/2018
06/11/2018

* datas prováveis, podendo haver alteração, de acordo com a Administração.

CONSULTOR LEGISLATIVO E ANALISTA LEGISLATIVO – ESPECIALIDADES COMUNICAÇÃO SOCIAL –
JORNALISMO, COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS, PROCESSO LEGISLATIVO E REDAÇÃO E
REVISÃO
Eventos
Período de inscrições
Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão)
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
Reabertura do prazo para recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
para eleitor convocado para trabalhar nas eleições
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de medula
óssea para doadores de medula óssea

Data Prevista*
14/05 a 19/07/2018
20/07/2018
14 a 16/05/2018
23 a 25/05/2018
20/06/2018
21 a 22/06/2018
03/07/2018
21 a 25/06/2018
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Eventos
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento
especial
Prazo limite para solicitação de pessoa que desejar atendimento pelo Nome Social
Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital preliminar de homologação das
inscrições
Interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência, a Relação
Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas e o edital
preliminar de homologação das inscrições
Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação definitiva de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital definitivo de homologação das
inscrições
Publicação dos locais de provas
Aplicação da Prova Escrita Objetiva e da Prova Escrita Discursiva
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Escrita Objetiva, publicação do gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva e
do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da
Prova Escrita Objetiva e do resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Escrita Discursiva
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Escrita Discursiva
Publicação do Resultado Definitivo da Prova Escrita Discursiva
Convocação para a Avaliação de Títulos
Envio dos títulos pelos candidatos
Resultado preliminar das Notas dos Títulos
Interposição de recursos contra o Resultado da Avaliação de Títulos
Resultado definitivo das Notas dos Títulos
Divulgação do Resultado final com classificação definitiva

Data Prevista*
13/07/2018
16 a 17/07/2018
19/07/2018
14/05 a 20/07/2018
20/07/2018
07/08/2018

08 a 09/08/2018

16/08/2018
20/08/2018
26/08/2018
28/08/2018
29 a 30/08/2018
17/09/2018
18 a 19/09/2018
01/10/2018
17/10/2018
18 a 19/10/2018
06/11/2018
06/11/2018
07 a 13/11/2018
30/11/2018
03 a 04/12/2018
11/12/2018
11/12/2018

* datas prováveis, podendo haver alteração, de acordo com a Administração.

ANALISTA LEGISLATIVO - ESPECIALIDADE TAQUIGRAFIA
Eventos
Período de inscrições
Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão)
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
Reabertura do prazo para recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição
para eleitor convocado para trabalhar nas eleições

Data Prevista*
14/05 a 19/07/2018
20/07/2018
14 a 16/05/2018
23 a 25/05/2018
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Eventos
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição
Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de medula
óssea para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da
taxa de inscrição para doadores de medula óssea
Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento
especial
Prazo limite para solicitação de pessoa que desejar atendimento pelo Nome Social
Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação preliminar de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital preliminar de homologação das
inscrições
Interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência, a Relação
Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas e o edital
preliminar de homologação das inscrições
Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer
na condição de candidato com deficiência, da relação definitiva de atendimentos
especiais para a realização das provas e do edital definitivo de homologação das
inscrições
Publicação dos locais de provas
Aplicação da Prova Escrita Objetiva
Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da
Prova Escrita Objetiva, publicação do gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva e
do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva
Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da
Prova Escrita Objetiva e do resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva
Convocação para a Prova Prática
Realização da Prova Prática
Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Prática
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Prática
Publicação do Resultado Definitivo da Prova Prática
Convocação para a Avaliação de Títulos
Envio dos títulos pelos candidatos
Resultado preliminar das Notas dos Títulos
Interposição de recursos contra o Resultado da Avaliação de Títulos
Resultado definitivo das Notas dos Títulos
Divulgação do Resultado final com classificação definitiva

Data Prevista*
20/06/2018
21 a 22/06/2018
03/07/2018
21 a 25/06/2018
13/07/2018
16 a 17/07/2018
19/07/2018
14/05 a 20/07/2018
20/07/2018
07/08/2018

08 a 09/08/2018

16/08/2018
20/08/2018
26/08/2018
28/08/2018
29 a 30/08/2018
17/09/2018
18 a 19/09/2018
01/10/2018
01/10/2018
14/10/2018
22/10/2018
23 a 24/11/2018
06/11/2018
06/11/2018
07 a 13/11/2018
30/11/2018
03 a 04/12/2018
11/12/2018
11/12/2018

* datas prováveis, podendo haver alteração, de acordo com a Administração.
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Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados.
Porto Velho/RO, 20 de junho de 2018.
Deputado MAURO DE CARVALHO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Deputado JOSÉ EURÍPEDES CLEMENTE
1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
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