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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 01, DE 08 DE MAIO DE 2018 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA – ALE-RO, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos estabelecidos no subitem 15.18, do Edital nº 01/2018, referente ao concurso 
público para a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, torna pública a seguinte retificação ao Edital 
supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 

1. No item 8, Das Provas, ACRESCENTA-SE o subitem 8.1.1: 

 
8.1.1 A Prova Escrita Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de 

Assistente Legislativo, especialidade Técnico em Eletroeletrônica, será realizada em 

Porto Velho, no estado de Rondônia, no dia 14 de outubro de 2018, das 08h às 12h, 

segundo o horário oficial do Estado de Rondônia. 

 

 

2. No Anexo I, Conteúdo Programático, Cargo de Nível Médio - Assistente Legislativo e Especialidades (exceto 

especialidade Técnico em Informática), Módulo II – Conhecimentos Específicos, Técnico em Eletroeletrônica, 

ONDE SE LÊ: 
 
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA 

Redes de computadores: Princípios e fundamentos de comunicação de dados; Configuração de Redes e 

protocolos em sistemas operacionais Windows e GNU/Linux; Conhecimento de protocolo TCP/IP 

(endereçamento de rede IP, máscara de rede, default gateway, NAT, DNS, DHCP, WINS, SSH, FTP, TELNET, 

etc); Conhecimento de protocolo SNMP; Hardware e software: Conhecimento de arquitetura e componentes 

de hardware de microinformática; Análise e diagnóstico de problemas de hardware e software; Instalação e 

configuração de softwares em estações de trabalho; Instalação e configuração de Servidores de Rede; 

Administração de Redes Locais: Administração de servidores Windows, GNU/Linux, Exchange; Administração 

de Serviços fundamentais de rede, tais como, autenticação, correio, impressão, DHCP, Wins; Gestão de 

recursos de microinformática; Aplicação de políticas de segurança em estações de trabalho e servidores de 

rede; Desenvolvimento e distribuição de pacotes de software; Realização de inventários de recursos em rede; 

Implementação de rotinas de monitoramento e análise de performance em servidores; Arquitetura cliente-

servidor; Conceitos de virtualização e ambientes virtualizados de servidores e estações; Meios de 

transmissão: Topologias de redes de computadores; Arquitetura e protocolos de redes de comunicação; 

Encaminhamento de pacotes. Tipos de protocolos de roteamento; Rotas estáticas e dinâmicas. Modelo de 

referência OSI e principais padrões internacionais: Arquitetura cliente/servidor; Tecnologias de redes locais 

Ethernet/Fast; Ethernet/Gigabit; Ethernet; Conexões de rede: Fibras ópticas; fundamentos, padrões 

1000BaseSX e 1000BaseLX; Redes sem fio (wireless); Elementos de interconexão de redes de computadores 

(gateways, hubs, repetidores, bridges, switches, roteadores); Redes de longa distância; Redes Frame-Relay e 

DSL; Internet: Protocolo TCP/IP. Conceitos de serviços de Nomes de Domínios (DNS), HTTP, SSL, SSH, FTP, 

DHCP, SMTP; Proxy cache. Proxy reverso. NAT; Conceito de VPN. Protocolos Seguros, IP-SEC, NAT- 

NATTraversal; IPV6. Protocolo SNMP. Conceitos de MIB: Serviços de gerenciamento de rede 

(NMS).Gerenciamento de TIC: Conceitos de Gerenciamento de Serviços (ITIL); Conceitos de Gerenciamento 

de Projetos (PMI/Prince2). 

 

LEIA-SE: 
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TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA 

Conceitos básicos de Circuitos Elétricos. Circuitos de Corrente Contínua. Circuitos de Corrente Alternada. Leis 
Fundamentais. Elementos de Circuitos. Grandezas fatoriais: tensão e corrente. Impedância. Potências ativa, 
reativa e aparente. Fator de potência. Energia. Medição de grandezas elétricas. Conceitos básicos de sistemas 
trifásicos. Grandezas de linha e de fase. Potência Trifásica. Fator de potência e compensação de potência 
reativa. Conexões trifásicas de geradores, cargas e transformadores. Transformadores, máquinas de corrente 
contínua, motores de indução e motores síncronas. Instalações Elétricas. Características de cargas elétricas. 
Fator de demanda e de carga. Cálculo e correção do fator de potência. Proteção de sistemas elétricos: Relés 
e Disjuntores. Acionamento Elétrico. Conservação de Energia. Projetos elétricos de edificações prediais: 
caderno de especificações, planilha orçamentária.  Eletrônica analógica. Medidas elétricas e eletrônicas. 
Eletrônica digital.  Materiais elétricos e eletrônicos. Eletrônica industrial. Gestão: procedimentos de 
qualidade e controle de prazos e custos de atividades técnicas. 
 
 

3. No Anexo III, Cronograma Previsto, ACRESCENTA-SE o cronograma para o cargo de Assistente Legislativo 

– especialidade Técnico em Eletroeletrônica: 
 
ASSISTENTE LEGISLATIVO – ESPECIALIDADE TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA 

Eventos Data Prevista* 

Período de inscrições  14/05 a 19/07/2018 

Prazo limite para pagamento do boleto (reimpressão) 20/07/2018 

Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição 14 a 16/05/2018 

Reabertura do prazo para recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição 
para eleitor convocado para trabalhar nas eleições 

23 a 25/05/2018 

Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da 
taxa de inscrição 

20/06/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

21 a 22/06/2018 

Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da 
taxa de inscrição 

03/07/2018 

Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição para doadores de medula 
óssea para doadores de medula óssea 

21 a 25/06/2018 

Publicação do edital com resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção da 
taxa de inscrição para doadores de medula óssea 

13/07/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de 
isenção da taxa de inscrição para doadores de medula óssea 

16 a 17/07/2018 

Publicação do edital com resultado definitivo da análise dos pedidos de isenção da 
taxa de inscrição para doadores de medula óssea 

19/07/2018 

Envio dos documentos dos candidatos com deficiência e dos pedidos de atendimento 
especial 

14/05 a 20/07/2018 

Prazo limite para solicitação de pessoa que desejar atendimento pelo Nome Social 20/07/2018 

Publicação da relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer 
na condição de candidato com deficiência, da relação preliminar de atendimentos 
especiais para a realização das provas e do edital preliminar de homologação das 
inscrições 

07/08/2018 

Interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições deferidas e 
indeferidas para concorrer na condição de candidato com deficiência, a Relação 
Preliminar de atendimentos especiais para a realização das provas e o edital 
preliminar de homologação das inscrições 

08 a 09/08/2018 

Publicação da relação definitiva de inscrições deferidas e indeferidas para concorrer 
na condição de candidato com deficiência, da relação definitiva de atendimentos 

16/08/2018 
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Eventos Data Prevista* 

especiais para a realização das provas e do edital definitivo de homologação das 
inscrições 

Publicação dos locais de provas 08/10/2018 

Aplicação da Prova Escrita Objetiva 14/10/2018 

Divulgação do gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 16/10/2018 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar da Prova Escrita Objetiva 17 a 18/10/2018 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da 
Prova Escrita Objetiva, publicação do gabarito definitivo da Prova Escrita Objetiva e 
do resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva 

06/11/2018 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova Escrita Objetiva 07 a 08/11/2018 

Divulgação da resposta aos recursos interpostos contra o resultado preliminar da 
Prova Escrita Objetiva e do resultado definitivo da Prova Escrita Objetiva 

20/11/2018 

Divulgação do Resultado final com classificação definitiva 20/11/2018 
* datas prováveis, podendo haver alteração, de acordo com a Administração. 

 
 
 
 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 
Porto Velho/RO, 16 de agosto de 2018. 

 
Deputado MAURO DE CARVALHO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 
 

Deputado JOSÉ EURÍPEDES CLEMENTE 
1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia 


