
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

EDITAL DE HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVAS

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2022

A Presidente da Comissão do X Concurso Público para ingresso na Carreira de Promotor de Justiça Substituto do Ministério
Público do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital  e demais
disposições atinentes à matéria,  TORNA PÚBLICO o  EDITAL DE HORÁRIO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS
OBJETIVA E DISCURSIVAS, do CONCURSO PÚBLICO aberto pelo Edital nº 02/2022, nos seguintes termos:

Art. 1º As provas objetiva e discursivas serão realizadas no período da TARDE, na cidade de Boa Vista, Estado de Roraima.

Art. 2º As provas serão realizadas conforme estabelecido no quadro abaixo:

PROVA DATA
HORÁRIO DE ABERTURA DOS

PORTÕES
HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS

PORTÕES

Objetiva (P1) 20/01/2023 13h00min (HORÁRIO LOCAL) 14h00min (HORÁRIO LOCAL)

Discursiva (P2) 21/01/2023 13h00min (HORÁRIO LOCAL) 14h00min (HORÁRIO LOCAL)

Discursiva (P3) 22/01/2023 13h00min (HORÁRIO LOCAL) 14h00min (HORÁRIO LOCAL)

I – A aplicação da prova objetiva terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o horário
local, com duração de 05 (cinco) horas, incluído o tempo de marcação na folha de respostas.

II – A aplicação das provas discursivas terá início 15 minutos após o fechamento do portão de acesso, observado o
horário local, com duração de 04 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação nas folhas da Versão Definitiva.

Art.  3º  O candidato que se considera “sabatista”,  ou seja,  aquele que,  por  motivo religioso guarda o sábado,  no dia da
aplicação da Prova Discursiva P2 deverá:
I – comparecer ao seu local de realização da prova na data prevista, dia 21 de janeiro de 2023, no mesmo horário dos demais
candidatos, a ser indicado no Cartão de Informação do Candidato; 
II – aguardar na sala de aula para iniciar as provas. As provas serão aplicadas após as 18h00min (dezoito horas) do mesmo
dia;
III – Não será permitida qualquer espécie de consulta, de comunicação ou de manifestação a partir do ingresso na sala de
provas até o término da prova, mesmo que os candidatos ainda não estejam em posse da prova.

Art.  4º Para  conhecer  o  local  de  realização da prova objetiva,  o  candidato  deverá  consultar  e  imprimir  o  CARTÃO DE
INFORMAÇÃO  DO  CANDIDATO  (Horário  e  Local  de  prova) que  estará  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br a partir das 15h00min do dia 16/01/2023. A identificação do local de realização da prova é de
responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo o mesmo realizar a prova em desconformidade com as disposições
estabelecidas neste Edital.

Art. 5º O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o fechamento do
portão de acesso ao local de realização da prova,  munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em
material  transparente,  do  seu DOCUMENTO IMPRESSO ORIGINAL OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e do
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO  impresso através  do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no link:
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO (Horário e Local de prova).

Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Boa Vista/RR, 13 de janeiro de 2023.

JANAÍNA CARNEIRO COSTA 
Presidente da Comissão do X Concurso Público para provimento de vagas 

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