
GOVERNO DE RORAIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO - SEGAD

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA - SEJUC

EDITAL DE COMPLEMENTO DA CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO SEGUNDO CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

EDITAL DE ABERTURA Nº 001/2020

O Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, mediante as
condições estipuladas neste Edital, em observância ao artigo 13 da Lei n° 259, de 24 de julho de 2017, que Institui o Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes Penitenciários do Estado de Roraima, TORNA PÚBLICA a informação de que as
candidatas aprovadas e classificadas em concurso público de provas ou de provas e títulos, deverá, no ato da matrícula no
curso de formação ou habilitação, comprovar através de laudo médico, não estar grávida, devido à incompatibilidade desse
estado com os exercícios físicos exigidos.

Art. 1º Na hipótese de gravidez comprovada, mediante laudo médico, a candidata será novamente convocada, caso haja nova
convocação, momento em que deverá comprovar estar apta a se submeter aos testes físicos exigidos no certame, dentro da
validade do concurso, não sendo permitida a alteração da ordem acima de sua classificação. 
Bem como, o(a) candidato(a) que requerer, por qualquer motivo, a matrícula no curso de formação ou habilitação em turma
diferente da que for designado(a), passará a pertencer a essa nova turma, não sendo permitida a alteração da ordem de sua
classificação.

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Boa Vista/RR, 04 de julho de 2022. 

André Fernandes Ferreira 
Secretário de Estado da Justiça e da Cidadania e 

Presidente da Comissão do Concurso Público
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