
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

IV CONCURSO PÚBLICO PARA SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA

EDITAL Nº 22/2022 MPRR – RETIFICAÇÃO

A Presidente da Comissão do IV Concurso Público para Servidores  do Ministério Público do Estado de Roraima, no uso de
suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas no Edital de Abertura nº 01/2022 e demais disposições atinentes à
matéria, TORNA PÚBLICA a Presente Retificação, para divulgar o que segue:

Art. 1° Fica RETIFICADO o Edital n° 18/2022 – Convocação para Procedimento de Heteroidentificação, passando a conter a
seguinte redação:

Onde se lê:
Os candidatos que se autodeclararam negros, convocados para o Procedimento de Heteroidentificação deverão, no período da
00h00min  do dia  09/02/2023 às 23h59min do dia 13/02/2023,  observado o horário  oficial  de Brasília/DF,  acessar  o
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  e enviar eletronicamente os documentos, imagens e vídeo, através do link
“Envio dos documentos para o procedimento de heteroidentificação online”.

Leia-se:
Os candidatos que se autodeclararam negros, convocados para o Procedimento de Heteroidentificação deverão, no período da
00h00min  do dia  17/02/2023 às 23h59min do dia  22/02/2023,  observado o horário  oficial  de Brasília/DF,  acessar  o
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  e enviar eletronicamente os documentos, imagens e vídeo, através do link
“Envio dos documentos para o procedimento de heteroidentificação online”.

Art. 2° Fica RETIFICADO o Anexo I do Edital n° 18/2022 – Convocação para Procedimento de Heteroidentificação, que por
erro sistêmico, passará a conter nova demonstração, conforme estabelecido no item 7 do Edital de Abertura nº 01/2022.

Art. 3º Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Boa Vista/RR, 16 de fevereiro de 2023.

JANAÍNA CARNEIRO COSTA 
Presidente da Comissão do IV Concurso Público para Servidores 

do Ministério Público do Estado de Roraima 
Procuradora-Geral de Justiça
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