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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 e demais disposições atinentes à matéria, torna público o Quarto Termo de Retificação do
Edital de Abertura nº 001/2020, nos seguintes termos:

Art. 1°  Fica  RETIFICADO a alínea “I”,  do subitem 14.5, do Edital  de Abertura  001/2020, referente ao exame  toxicológico,
conforme segue:

Onde se lê: 
“I - Em caso de resultado positivo para uma ou mais substâncias entorpecentes ilícitas, o candidato será considerado

INAPTO. O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito à Banca Examinadora do Instituto
AOCP, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos classificados, sob pena de
responsabilidades, conforme legislação vigente.”

Leia-se:
“I - Em caso de resultado positivo para uma ou mais das seguintes substâncias entorpecentes elencadas na Lista F –

Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil da Portaria Anvisa nº 344, de 12 de maio de 1998, o candidato
será considerado INAPTO. O resultado do exame para detecção do uso de drogas ilícitas ficará restrito  à Banca
Examinadora do Instituto AOCP, que obedecerá ao que prescreve a norma referente à salvaguarda de documentos
classificados, sob pena de responsabilidades, conforme legislação vigente.”

Art. 2° Fica RETIFICADO o Edital de Abertura, item 14, com a inclusão de subitens que dispõem sobre a entrega do exame
toxicológico, conforme segue:

“14.8.1 A entrega  do  exame  toxicológico  também  poderá  ser  realizada  por  terceiros  mediante  procuração  com  firma  
reconhecida, a qual ficará retida, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato e de seu 
procurador. Para cada candidato interessado em entregar o exame por terceiro, o procurador deverá apresentar uma 
procuração específica.

14.8.2 A entrega do exame por terceiros seguirá as mesmas regras da convocação do candidato, ou seja, no local, data e  
horários previstos para o comparecimento presencial do candidato convocado.

14.8.3 O  candidato  que  optar  pela  entrega  do  exame  via  procuração  assume  total  responsabilidade  pelo  envelope  
apresentado por seu procurador, arcando com as consequências de eventuais atrasos, erros, perdas, extravios ou  
quaisquer problemas gerados antes da entrega do exame.

14.8.4 No ato da entrega presencial,  seu procurador  legal,  deverá apresentar  o envelope do exame lacrado, conforme  
orientação deste Edital, bem como estar munido obrigatoriamente de:
a) documento de identificação oficial do candidato, cópia autenticada;
b) procuração com firma reconhecida do candidato;
c) documento de identificação oficial do procurador, cópia autenticada.”

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

Boa Vista/RR, 24 de março de 2021.

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

Presidente da Comissão do Concurso Público 
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