
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RONDÔNIA

S E G U N D O  T E R M O  D E  R E T I F I C A Ç Ã O  D O
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  0 1 / 2 0 1 1

O Presidente  do  Conselho  Regional  de  Enfermagem de  Rondônia,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  mediante  as  
condições  estipuladas  neste  Termo  e  demais  disposições  legais  aplicáveis,  TORNA  PÚBLICA a  SEGUNDA 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2011, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica retificado o subitem 3.3.2.3 do Edital de Concurso Público nº 01/2011, no que se refere a a citação do subitem  
referente aos locais de realização da prova, passando a conter a seguinte redação:

Onde se lê:

“selecionar a cidade em que deseja realizar as provas, de acordo com o subitem 9.1 deste Edital.”

Leia-se:

“selecionar a cidade em que deseja realizar as provas, de acordo com o subitem 8.1 deste Edital.”

Art. 2º Fica retificado o subitem 8.27 do Edital de Concurso Público nº 01/2011, no que se refere a a citação do subitem  
referente ao período de realização da prova, passando a conter a seguinte redação:

Onde se lê:

“Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem suas folhas de respostas e assinarem o  
termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as folhas de respostas da sala. Após o fechamento do  
envelope, o candidato que quiser levar consigo o caderno de questões deverá aguardar até o final do período estabelecido  
no subitem 9.23, sendo que os demais candidatos serão liberados para retirarem-se da sala.”

Leia-se:

“Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala juntos, após entregarem suas folhas de respostas e assinarem o  
termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as folhas de respostas da sala. Após o fechamento do  
envelope, o candidato que quiser levar consigo o caderno de questões deverá aguardar até o final do período estabelecido  
no subitem 8.23, sendo que os demais candidatos serão liberados para retirarem-se da sala.”

Art. 3º Fica retificado o subitem 14.1 do Edital de Concurso Público nº 01/2011, no que se refere ao Diário Oficial onde  
será publicado o Resultado Final do Concurso Público, passando a conter a seguinte redação:

Onde se lê:

“O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Presidente do 
COREN-RO e publicado no Diário Oficial do Estado do Rondônia e no endereço eletrônico  www.aocp.com.br, em duas 
listas, por Emprego, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos,  
inclusive a de pessoas portadoras de deficiências e outra somente com a classificação dos candidatos portadores de  
deficiências.”

Leia-se:

“O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Presidente do 
COREN-RO e publicado no  Diário Oficial da União e no endereço eletrônico  www.aocp.com.br,  em duas listas,  por 
Emprego, em ordem classificatória, com pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a  
de pessoas portadoras de deficiências e outra somente com a classificação dos candidatos portadores de deficiências.”

Art. 4º Fica retificado o subitem 16.3 do Edital de Concurso Público nº 01/2011, no que se refere ao Diário Oficial onde  
será publicado a homologação do Concurso Público, passando a conter a seguinte redação:
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Onde se lê:
“Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo, para 
esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial do Estado do Rondônia.”

Leia-se:

“Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, valendo, para 
esse fim, a homologação publicada no Diário Oficial da União.”

Art. 5º Este Termo entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Porto velho/RO, 30 de janeiro de 2012

Dra. Patricia da Silva Ribeiro
Presidente do COREN-RO
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