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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP

EDITAL Nº 19/2023/SEGEP-GCP

O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas Senhor Silvio Luiz Rodrigues da Silva, no uso de suas atribuições
legais conferidas pelo Decreto de 29 de julho de 2019 e pela Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017,
Convoca o candidato, para entrega de documentação e assinatura do Termo de Adesão ao Serviço Voluntário,
referente as inscrições efetuadas através do Edital n. 3/2021/SEGEP-GAB - constante no Processo SEI n.
0031.259782/2021-67, homologado através do Edital n. 270/2021/SEGEP-GCP, visando a prestação de serviço
voluntário no âmbito da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas-SEGEP, em decorrência das vagas
remanescentes, conforme a seguir:

1. O candidato convocado deverá apresentar os documentos originais e cópias de forma presencial, especificamente
na Gerência de Concurso e Posse - GCP da SEGEP, no horário de 7:30 a 13:30 localizado no Prédio Rio Cautário,
Térreo, do Palácio Rio Madeira, sito à rua Farquar, n. 2986, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.801- 470, NO PRAZO DE ATÉ 2
DIAS ÚTEIS, A CONTAR DE 16/1/2023.

 

2. O não comparecimento do candidato para assinatura do Termo de Adesão  no prazo estabelecido para
apresentação acarretará a sua eliminação do respec�vo Processo Sele�vo, com a consequente convocação do
próximo classificado.

 

3. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – CADASTRO SEGEP

Cer�dão Nega�va da jus�ça Federal (ações cíveis e criminais), acompanhada da devida auten�cação, ambas
disponibilizadas no site: www.jus�cafederal.jus.br.

Cer�dão Nega�va de 1º e 2º grau da jus�ça estadual (ações e execuções cíveis e criminais), acompanhada da devida
auten�cação, ambas disponibilizadas no site do TJRO (www.tjro.jus.br), ou cartório de distribuição.

Cer�dão de quitação Eleitoral, acompanhada da devida auten�cação, ambas disponibilizadas no site do TRE
(h�p://www.tre-ro.jus.br/), ou cartório de distribuição.

Cópia de RG, CPF e comprovante de residência.

Cópia de comprovante de escolaridade.

Cópia de comprovantes de cursos e experiências informados no ato da inscrição.

Cópia do Cer�ficado de reservista ou alistamento militar para os candidatos(as) do sexo masculino.

Cópia do Cer�ficado do Projeto Voluntariar, caso já tenha par�cipado do Projeto anteriormente.

Uma Fotografia 3x4, recente/colorida

 

 

RELAÇÃO DE CANDIDATO CONVOCADO

 

http://www.justicafederal.jus.br/
http://www.tre-ro.jus.br/)
http://www.tre-ro.jus.br/)
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CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

             Inscrição    Nome              Classificação

6141     Douglas Espinoza Silva 3

 

 

 

 

Porto Velho, 13 de janeiro de 2023.
 
 

 

SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
Superintendente - SEGEP

Documento assinado eletronicamente por SILVIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA, Superintendente, em 13/01/2023,
às 17:30, 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
0035103139 e o código CRC F9E4FB62.
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