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EDITAL Nº 01/2021 - 1ª RETIFICAÇÃO, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL 
 
O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO) e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCERO) 
nos termos estabelecidos no subitem 18.13 do Edital nº 01/2021, referente ao concurso público, torna 
pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 
 
1. No item 5, DA ISENÇÃO, subitem 5.9, ONDE SE LÊ: 

 

5.9 Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 3.596/2015, que dispõe sobre a isenção do 

pagamento de taxa de inscrição aos doadores de medula óssea, deverão fazer o upload do 

documento oficial de doador emitido pelo Hemocentro do Estado de Rondônia ou pelo REDOME 

digitalizado a partir de seu original colorido e comprovar a efetivação da doação, e para obter a 

isenção, no caso de doador de órgãos e tecidos, o candidato deverá apresentar o documento 

oficial que comprove a opção pela doação. 

 
LEIA-SE: 
 

5.9 Os candidatos amparados pela Lei Estadual nº 3.596/2015, que dispõe sobre a isenção do 

pagamento de taxa de inscrição aos doadores de medula óssea, deverão fazer o upload do 

documento comprobatório de doador, expedido pela entidade coletora ou pela entidade 

responsável pelo cadastro de doadores de medula óssea. 

 

2. No item 8, DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, subitem 8.1.3, ONDE 
SE LÊ: 

 

8.1.3 Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a 

data de 29 de setembro de 2021, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento 

especial via correio eletrônico (concursotjro21@fgv.br) juntamente com cópia 

digitalizada do laudo médico que justifique o pedido e, posteriormente, encaminhar o 

documento original ou uma cópia autenticada em cartório, via SEDEX, para a FGV, no 

endereço indicado no item 8.1, especificando os recursos especiais necessários. 

 
LEIA-SE: 
 

8.1.3 Nos casos de força maior, em que seja necessário solicitar atendimento especial após a 

data de 29 de setembro de 2021, o candidato deverá enviar solicitação de atendimento 

especial via correio eletrônico (concursotjro21@fgv.br) juntamente com cópia 

digitalizada do laudo médico que justifique o pedido, especificando os recursos especiais 

necessários. 

 

3. No item 8, DO ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, subitem 8.1.5, ONDE 
SE LÊ: 

 

8.1.5 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), por qualquer via, é de 

responsabilidade exclusiva do candidato. O TJRO, o TCERO e a FGV não se responsabilizam 
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por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada do laudo à FGV. O laudo médico 

(original ou cópia autenticada) terá validade somente para este Concurso e não será 

devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse documento. 

 
LEIA-SE: 
 

8.1.5 O fornecimento do laudo médico ou do parecer emitido por profissional de saúde 

(original, cópia autenticada ou cópia simples) é de responsabilidade exclusiva do 

candidato. O TJRO, o TCERO e a FGV não se responsabilizarão por laudos médicos ou 

pareceres que não tenham sido recebidos por fatores de ordem técnica dos 

computadores, os quais impossibilitem a transferência dos dados e/ou causem falhas de 

comunicação ou congestionamento das linhas de transmissão de dados. 

 
 
4. No anexo I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, Nível Superior (todas as especialidades), Conhecimentos 

Básicos, ONDE SE LÊ: 
 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA: O ambiente amazônico, estruturas físicas e ambientais. Ocupação, 
colonização e povoamento da área que hoje constitui o Estado de Rondônia: missões Jesuíticas, descoberta 
de ouro no Estado de Cuiabá, entradas e bandeiras nos vales do Guaporé e Madeira (mineração, drogas do 
sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais). Economia e sociedade nos séculos XIX e XX: da 
economia da borracha, poia e castanha aos planos de desenvolvimento regional, da nacionalização da 
ferrovia à transição para o Estado de Rondônia. Produção econômica regional e questões socioambientais 
na atualidade. Populações tradicionais. 

 
LEIA-SE: 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA: O ambiente amazônico, estruturas físicas e ambientais. Ocupação, 
colonização e povoamento da área que hoje constitui o Estado de Rondônia: missões Jesuíticas, descoberta 
de ouro no Estado de Rondônia, entradas e bandeiras nos vales do Guaporé e Madeira (mineração, drogas 
do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais). Economia e sociedade nos séculos XIX e XX: da 
economia da borracha, poia e castanha aos planos de desenvolvimento regional, da nacionalização da 
ferrovia à transição para o Estado de Rondônia. Produção econômica regional e questões socioambientais 
na atualidade. Populações tradicionais. 
 
 
5. No anexo I, CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, Nível Médio Técnico Judiciário, Conhecimentos Básicos, 

ONDE SE LÊ: 
 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA: O ambiente amazônico, estruturas físicas e ambientais. Ocupação, 
colonização e povoamento da área que hoje constitui o Estado de Rondônia: missões Jesuíticas, descoberta 
de ouro no Estado de Cuiabá, entradas e bandeiras nos vales do Guaporé e Madeira (mineração, drogas do 
sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais). Economia e sociedade nos séculos XIX e XX: da 
economia da borracha, poia e castanha aos planos de desenvolvimento regional, da nacionalização da 
ferrovia à transição para o Estado de Rondônia. Produção econômica regional e questões socioambientais 
na atualidade. Populações tradicionais. 

 
LEIA-SE: 

 
HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE RONDÔNIA: O ambiente amazônico, estruturas físicas e ambientais. Ocupação, 
colonização e povoamento da área que hoje constitui o Estado de Rondônia: missões Jesuíticas, descoberta 
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de ouro no Estado de Rondônia, entradas e bandeiras nos vales do Guaporé e Madeira (mineração, drogas 
do sertão, o escravismo, o contrabando e as rotas fluviais). Economia e sociedade nos séculos XIX e XX: da 
economia da borracha, poia e castanha aos planos de desenvolvimento regional, da nacionalização da 
ferrovia à transição para o Estado de Rondônia. Produção econômica regional e questões socioambientais 
na atualidade. Populações tradicionais. 
 
 
6. No anexo III, QUANTIDADE DE PROVAS ESCRITAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS, ONDE SE LÊ: 
 
 

Analista Judiciário - 
Analista de Sistema / 

 Analista de Tecnologia da 
Informação – Desenvolvimento 

de Sistemas 

Tribunal de Justiça 
(Porto Velho) 

Tribunal de Contas 
(Porto Velho) 

40 10 50 

 
 

LEIA-SE: 
 
(***) Serão corrigidas no mínimo 40 provas para o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e no mínimo 10 para o 
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 

 
 
 
 
Porto Velho/RO, 9 de setembro de 2021.  
 
 
 
Desembargador Paulo Kiyochi Mori  
 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
 
  
 
Conselheiro Paulo Curi Neto 
 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 


