
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Procuradoria Geral do Estado - PGE

EDITAL Nº 9/2023/PGE-CGP

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL 02/2023

 

O Secretário Geral da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições, torna pública a seguinte retificação ao Edital 01/2023, publicado no DIOF-RO nº 28,
publicado em 10/02/2023, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. O item 2, DAS INSCRIÇÕES, passa a vigorar com a seguite redação:

 

2.1. As inscrições serão recebidas somente via internet, pelo site: www.ciee.org.br, no
período de 15/02/2023 até às 12:00h (horário de Rondônia) do dia 27/02/2023, incluindo sábados,
domingos e feriados.

 

2. O item 4, DAS PROVAS, passa a vigorar com a seguinte redação:
 

4.1.1. Para os cursos de Direito, Jornalismo, Administração ou Gestão Pública,
Matemática e Ciências Contábeis, em duas etapas, sendo a primeira uma prova objetiva de múltipla
escolha, de caráter eliminatório e classificatório e a segunda, uma prova prática ou escrita, também de
caráter eliminatório e classificatório, na forma de edital posteriormente divulgado.

(...)

4.2. A prova online objetiva será realizada no período de 15/02/2023 até às 12:00 (horário
de Rondônia) do dia 27/02/2023.

 

3. O item 5, DAS DIVULGAÇÕES DE RESULTADOS E RECURSOS DA PROVA
OBJETIVA, CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ESCRITA E RESULTADO FINAL DO CERTAME,
passa a vigorar com a seguinte redação:

 

5.1. O espelho de prova online objetiva (gabarito provisório) será divulgado no dia
01/03/2023, no site do CIEE (www.ciee.org.br).

5.2. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, o qual deverá ser
encaminhado eletronicamente até as 23:59 (horário de Rondônia) do dia 02/03/2023 para o endereço
recursos@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no site do CIEE
www.ciee.org.br.

(...)

5.8. A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas aos
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recursos serão feitas em 13/03/2023.

5.9. O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao endereço
eletrônico recursos@ciee.ong.br, até as 23:59 (horário de Rondônia) do dia 14/03/2023 em formulário
específico disponível para download no site do CIEE (www.ciee.org.br).

(...)

5.13. A publicação da lista final de aprovados na prova objetiva será feita em 20/03/2023 no
site www.ciee.org.br.

5.17. Do cronograma previsto das etapas:

 

Etapa Data

Prova online objetiva
15/02/2023 até às 12:00

(horário de Rondônia) do dia
27/02/2023.

Publicação do caderno de questões e do espelho de prova (gabarito provisório); 01/03/2023
Interposição de recurso contra o gabarito provisório; 02/03/2023
Resposta aos recursos e publicação do gabarito oficial e das listas de classificação
provisória; 13/03/2023

Interposição de recursos contra classificação provisória; 14/03/2023
Publicação das listas de classificação final da primeira fase, publicação de edital
com conteúdo programático da prova escrita e convocação para a segunda fase. 20/03/2023

Aplicação da prova escrita 24/03/2023
Divulgação do resultado da prova escrita 31/03/2023
Recurso contra o resultado da prova escrita 01/04/2023
Resposta aos recursos contra o resultado da prova escrita e divulgação do
resultado final

07/04/2023
 

 

4. O ANEXO I - LOCALIDADES, CURSOS E VAGAS , passa a vigorar com a seguinte
redação

 

 

LOCAL CURSO VAGAS

PORTO VELHO

ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO PÚBLICA 01+ cadastro reserva
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 01+ cadastro reserva
DIREITO 07+ cadastro reserva
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO* 01+ cadastro reserva
JORNALISMO cadastro reserva
MATEMÁTICA cadastro reserva

VILHENA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS 01+ cadastro reserva

DIREITO 01+ cadastro reserva
JI-PARANÁ DIREITO 01+ cadastro reserva
CACOAL DIREITO 01+ cadastro reserva
BRASÍLIA DIREITO 01+ cadastro reserva
TOTAL 15 vagas + cadastro reserva
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5. O ANEXO II - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, passa a vigorar com a seguinte
redação:

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR
1 – ADMINISTRAÇÃO/GESTÃO PÚBLICA: Planejamento Organizacional: 1

Conceitos e princípios de planejamento. 2 Natureza e importância do planejamento. 3 Partes e tipos de
planejamento. 4 O ambiente de planejamento. 5 Planejamento como processo e sistema. 6 A organização e
operacionalização do planejamento. 7 Métodos e técnicas de planejamento. 8 Conceitos e Ferramentas da
Qualidade. Administração Pública: 1 Conceito, elementos, poderes; organização e estrutura
administrativa, órgãos públicos. 2 Agentes Públicos. 3 Atividades Administrativas: conceitos, natureza,
fins e princípios básicos. 4 Atos Administrativos: conceito e requisitos, atributos, classificação, anulação e
revogação, efeitos. 5 – Noções básicas de Licitações (Lei 8666/93 e suas alterações), Licitações na
Modalidade pregão (Lei 10.520/02 e Decreto 3.555/2000) e Sistema de Registro de Preço (Decreto
3.931/2001).

 

Os demais itens de citado edital permanecem inalterados.

 

Publique-se

Porto Velho/RO, 14 de fevereiro de 2023.

 

FÁBIO DE SOUSA SANTOS
Secretário-Geral

Documento assinado eletronicamente por Fabio de Sousa Santos , Secretário(a) Geral, em 14/02/2023,
às 13:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0035847536 e o código CRC 49E0C81F.

Referência: Caso responda este Edital, indicar expressamente o Processo nº 0020.071498/2022-71 SEI nº 0035847536
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