
GOVERNO DE RORAIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO - SEGAD

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA - SEJUC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO 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,  seu  anexo  e  demais  disposições  legais  aplicáveis,  TORNA PÚBLICO o  EDITAL DE
CONVOCAÇÃO  PARA MATRÍCULA DO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  para  o  CONCURSO  PÚBLICO  nº
001/2020, conforme as seguintes disposições:

Art. 1° Ficam CONVOCADOS os candidatos descritos no ANEXO I deste edital, para fins de Matrícula do Curso de Formação
Profissional, do Concurso Público para provimento de servidores da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania - SEJUC,
Estado de Roraima.

I  –  O  ANEXO I contém a lista dos candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no concurso público,
conforme previsto no subitem 16.1.2 do Edital de Abertura. E por conveniência da Administração Pública foram abertas mais 17
vagas para o Curso, conforme previsto no item 16.1.3 do Edital de Abertura, totalizando 440 vagas para o Curso de Formação
Profissional.

II – O ANEXO II contém a ficha de cadastro que deverá ser preenchida, com letra legível e sem rasuras, e entregue junto com
os documentos solicitados no Art. 03.

Art. 2º A convocação tem como finalidade a entrega dos documentos para fins de cadastramento para o recebimento do auxílio
financeiro durante a realização do curso de formação profissional, conforme Lei Complementar Nº 259 de 24 de Julho de 2017.
A matrícula para o Curso de Formação Profissional, serão realizadas presencialmente, nos dias 29/06/2021 e 30/06/2021. 

I – A entrega dos documentos deverá ser realizada conforme dia e período de entrega estabelecido no Anexo I deste edital,
seguindo o horário de Boa Vista/RR, no Núcleo De Capacitação Continuada Dos Agentes Penitenciários – Secretaria de
Estado da Justiça e da Cidadania, na Av. Getúlio Vargas, 8021, São Vicente – Boa Vista/RR.

II – Todos os Protocolos de Biossegurança contra o COVID-19, serão respeitados durante o período de matrícula para o Curso
de Formação Profissional.

Art. 3º No ato da matrícula o candidato, deverá estar munido obrigatoriamente de:
a) Cópia do CPF;
b) Cópia do documento de identidade;
c) Cópia do PIS/PASEP;
d) Cópia do título de eleitor;
e) Comprovante bancário/Banco do Brasil;
f) Cópia da certidão de nascimento dos dependentes (se houver);
g) Cópia do comprovante de residência;
h) Cópia do certificado de escolaridade.
i) Ficha de cadastro preenchida (ANEXO II)

Art. 4º  Será eliminado do concurso público o candidato que não se apresentar nos prazos estabelecidos no  art. 2º ou que
deixar de apresentar os documentos solicitados no art. 3º deste Edital. Não haverá segunda oportunidade para a realização da
matrícula no Curso de Formação Profissional, conforme subitem 16.2.1 do edital de abertura.

I – Em caso de não preenchimento das vagas, novas convocações poderão ser realizadas para a matrícula do Curso de
Formação Profissional.

Art. 5º Somente serão aceitas as matrículas dos candidatos relacionados no ANEXO I deste Edital.

Art. 6º Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania
através do e-mail sejuc.rr@gmail.com, para maiores orientações.

Art.  7º O candidato  convocado deverá observar  as  próximas publicações,  que serão  disponibilizadas no endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.br, pois em breve será informado sobre o enxoval necessário para o Curso de Formação
Profissional.
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http://www.institutoaocp.org.br/


Art. 8º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Boa Vista/RR, 18 de junho de 2021. 

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

Presidente da Comissão do Concurso Público
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