EDITAL N.º 02/2021 – DIRETORIA DE FINANÇAS/DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE RONDÔNIA
PRIMEIRO ADENDO AO EDITAL N.º 01/2021 DO I PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE
ESTAGIÁRIOS EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE RONDÔNIA.
DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE RONDÔNIA, no exercício de suas
atribuições que lhe conferem a Lei Complementar 80, de 12 de janeiro de 1994; Lei
Complementar Estadual 117, de 04 de novembro de 1994; assim como em atenção
ao disposto na Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, Resolução nº 99/2021CS/DPERO, de 05 de Fevereiro de 2021, e a Resolução nº 83/2019-CS/DPERO, de
14 de Junho de 2019, RESOLVE aprovar e tornar público o Primeiro Adendo ao
Edital 01/2021 do I Processo Seletivo Simplificado Público para Formação de
Cadastro Reserva de Estagiários em Ciências Contábeis da Defensoria Pública do
Estado de Rondônia, passando a valer a seguinte alteração.
Onde se lê
ANEXO III – CRONOGRAMA CRONOGRAMA
Inscrições

05/03/2021 A 14/03/2021

Divulgação das inscrições deferidas

15/03/2021

Recurso às inscrições

16/03/2021

Divulgação das inscrições definitivas

17/03/2021

Data e horário de aplicação, realização
das provas on-line enviadas aos emails
cadastrados pelos candidatos no
momento da inscrição
Divulgação do gabarito preliminar.

21/04/2021, das 8h00 às 10h00
(horário de Rondônia, período da
manhã)
22/03/2021

Recursos ao gabarito preliminar

23/03/2021
1

Divulgação do gabarito definitivo e o
resultado dos recursos ao gabarito
preliminar.

24/03/2021

Divulgação do resultado preliminar da
prova on-line.

25/03/2021

Recursos ao resultado preliminar da
prova on-line.

26/03/2021

Divulgação do resultado final e dos
recursos ao resultado preliminar.

29/03/2021

Observação: O recurso contra erros administrativos referentes aos procedimentos
normatizados no respectivo edital, omissões e erros materias terão o prazo de 01
(um) dia útil após a divulgação do respectivo ato, sob pena de preclusão.

Leia-se:
ANEXO III – CRONOGRAMA CRONOGRAMA
Inscrições

05/03/2021 A 14/03/2021

Divulgação das inscrições deferidas

15/03/2021

Recurso às inscrições

16/03/2021

Divulgação das inscrições definitivas

17/03/2021

Data e horário de aplicação, realização
das provas on-line enviadas aos emails
cadastrados pelos candidatos no
momento da inscrição
Divulgação do gabarito preliminar.

21/03/2021, das 8h00 às 10h00
(horário de Rondônia, período da
manhã)
22/03/2021

Recursos ao gabarito preliminar

23/03/2021

Divulgação do gabarito definitivo e o
resultado dos recursos ao gabarito
preliminar.

24/03/2021

Divulgação do resultado preliminar da
prova on-line.

25/03/2021

2

Recursos ao resultado preliminar da
prova on-line.

26/03/2021

Divulgação do resultado final e dos
recursos ao resultado preliminar.

29/03/2021

Observação: O recurso contra erros administrativos referentes aos procedimentos
normatizados no respectivo edital, omissões e erros materias terão o prazo de 01
(um) dia útil após a divulgação do respectivo ato, sob pena de preclusão.

As dúvidas ou questões não previstas no presente Adendo serão
dirimidas pelo Centro de Estudos da Defensoria Pública de Rondônia, através do
email centrodeestudos@defensoria.ro.def.br e telefone (69) 99307-4778 (whatsapp).

Porto Velho, 09 de março de 2021.
Assinado de forma
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