DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
III CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) SUBSTITUTO(A)
DO ESTADO DE RORAIMA
EDITAL Nº 07/2022 – DE CONVOCAÇÃO PARA REPRODUÇÃO DO ÁUDIO DA PROVA ORAL

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO, no uso das atribuições legais, tendo em vista o III
Concurso Público para o provimento na Carreira de Defensor(a) Público(a) Substituto(a) do Estado de
Roraima regido pelo Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições republicado no Diário Eletrônico da
Defensoria do Estado de Roraima, edição nº 283, disponibilização em 23 de julho de 2021, RESOLVE:

1. Tornar Público que a reprodução da gravação da Prova Oral será realizada na DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE RORAIMA, na Avenida Sebastião Diniz, nº 1165, 3º andar, Centro, no dia 20 de junho
de 2022, nos horários indicados (horário local) no Anexo Único, conforme as seguintes instruções:
a) A reprodução da gravação da Prova Oral será permitida somente ao respectivo candidato
solicitante, na data e horário de sua convocação, mediante apresentação de documento original
de identidade, conforme item 5.9, Capítulo 5, do Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições.
b) Os candidatos terão acesso a reprodução da gravação por meio de computadores disponibilizados
da Defensoria Pública do Estado de Roraima, mediante acesso pessoal (com login e código de
acesso).
c) Não será permitida, em hipótese alguma, reprodução da gravação por meio de procuração.
d) Ao candidato será permitida a reprodução de sua própria Prova Oral, podendo permanecer por
até 1 (uma) hora no local para esse fim.
e) Serão fornecidos fones de ouvido, papel e caneta para anotações durante a reprodução da
gravação.
f) Na sala de audição não será permitida a utilização de qualquer tipo de equipamento eletrônico,
bem como não será autorizada a cópia da gravação em hipótese alguma.
g) Encerrada a reprodução da gravação, o candidato deverá indicar ao fiscal, retirando o fone de
ouvido, quando então, deverá sair do local.
h) Não será admitida troca de data/horário de reprodução da gravação, seja qual for o motivo
alegado.
2. Informar que os recursos decorrentes do resultado da prova Oral deverão ser interpostos no prazo
de 2 (dois) dias úteis subsequentes à reprodução da gravação mencionada acima, ou seja, nos dias 21
e 22 de junho de 2022, conforme Edital nº 01/2021 de Abertura de Inscrições.

Boa Vista, 13 de junho de 2022.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

ANEXO ÚNICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) SUBSTITUTO(A)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RORAIMA
End.

AVENIDA SEBASTIÃO DINIZ Nº 1165 – 3º ANDAR – CENTRO
BOA VISTA/RR

Data: 20/06/2022 às 09h00 (HORÁRIO LOCAL)
NDEF
0002782a
0002132f

NOME
ARTUR BONFIM DA CONCEICAO
GEORGE SEVERO NOGUEIRA

2 candidatos neste horário

