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Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC 

  

EDITAL Nº 3/2019/SESDEC-GRH

Porto Velho, 15 de agosto de 2019.

 

O Presidente da Comissão de Seleção para o ingresso no Programa de Prestação
Voluntária de Serviços Administra�vos na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, fundado
no EDITAL Nº 1/2019/SESDEC-GRH e Portaria nº 328/2019/SESDEC-GRH,

CONVOCA os candidatos que realizaram a inscrição no Processo de Seleção do Programa
de Prestação Voluntária de Serviços Administra�vos na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, para
acessar o link  h�ps://sele�vomilitar.sistemas.ro.gov.br, no ícone "Consulte sua inscrição" preencher os
campos abaixo:

1 - Local de prova

2 - Ins�tuição (PM / BM)

3 - Município de atuação

4 - e-mail

Na oportunidade, informo que os candidatos que �veram o pedido de Isenção Indeferido,
poderão gerar o boleto para pagamento com vencimento para o dia 23 de agosto de 2019 ou aguardar
prazo para interposição de recurso sobre indeferimento de inscrição, conforme ANEXO I do EDITAL Nº
1/2019/SESDEC-GRH.

A divulgação da Relação Final de inscritos, convocação para realização da prova teórica e
divulgação do local de prova, será divulgada no dia 27 de agosto de 2019 no site da SESDEC
www.rondonia.ro.gov.br/sesdec/.

 

 

DAVI MORONI DE SOUZA  - Cel PM RR

Presidente da Comissão de Seleção

Documento assinado eletronicamente por DAVI MORONI DE SOUZA, Gerente, em 16/08/2019, às
13:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 7355814 e o código CRC 5047F939.

 
Referência: Caso responda este Edital, indicar expressamente o Processo nº 0037.223117/2019-61 SEI nº 7355814
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