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EDITAL Nº 01/2021 - 3ª RETIFICAÇÃO, DE 11 DE OUTUBRO 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, tornam 
pública a seguinte retificação ao Edital supracitado: 
 
1. No item 6, DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, subitem 6.4, ONDE SE LÊ: 

 

6.4 Os candidatos classificados aprovados para os cargos do TJRO que se declararem pessoas 
com deficiência que não forem eliminados do concurso serão convocados por meio de edital de 
convocação, que estará disponível no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21, para se submeter à perícia médica, prevista para o 
dia 17 de janeiro de 2022, que ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, 
nos moldes da Lei nº 7.853/89 e do Art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a qual verificará sobre a 
qualificação como pessoas com deficiência ou não. 
 
LEIA-SE: 
 
6.4 Os candidatos classificados aprovados para os cargos do TJRO que se declararem pessoas 
com deficiência que não forem eliminados do concurso serão convocados por meio de edital de 
convocação, que estará disponível no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21, para se submeter à perícia médica, prevista para o 
dia 31 de janeiro de 2022, que ficará a cargo de uma equipe multiprofissional, instituída pela FGV, 
nos moldes da Lei nº 7.853/89 e do Art. 43 do Decreto Federal nº 3.298/99, a qual verificará sobre a 
qualificação como pessoas com deficiência ou não. 

 

2. No item 7, DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS, subitem 7.5, ONDE SE LÊ: 

 

7.5  Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se negros, aprovados para os cargos do TJRO 

e que não forem eliminados do concurso, serão convocados, por meio de edital de convocação, 

que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21, 

para entrevista a ser realizada na data provável de 17 de janeiro de 2022, que verificará a 

veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito. 

 

LEIA-SE: 

 

7.5  Os candidatos que, no ato da inscrição, declararem-se negros, aprovados para os cargos do TJRO 

e que não forem eliminados do concurso, serão convocados, por meio de edital de convocação, 

que estará disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21, 

para entrevista a ser realizada na data provável de 31 de janeiro de 2022, que verificará a 

veracidade das informações prestadas pelos candidatos e proferirá parecer definitivo a respeito. 

 

3. No item 14, DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO, subitem 14.1, ONDE SE LÊ: 

 

14.1 O resultado final será homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e pelo 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21
https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21
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Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, mediante publicação nos respectivos Diários Oficiais 

Eletrônicos, e divulgado nos sites da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21), do 

TJRO (http://www.tjro.jus.br/) e do TCERO (https://tcero.tc.br/), na data provável de 09/02/2022. 

 

LEIA-SE: 

 

14.1 O resultado final será homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, mediante publicação nos respectivos Diários Oficiais 

Eletrônicos, e divulgado nos sites da FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/tjro21), do 

TJRO (http://www.tjro.jus.br/) e do TCERO (https://tcero.tc.br/), na data provável de 18/02/2022. 

 

4. No item ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO, ONDE SE LÊ: 

 

EVENTO DATA 

Período de inscrições 06/09/2021 a 29/09/2021 

Período de solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

06/09/2021 a 09/09/2021 

Resultado preliminar da análise de solicitações de 
isenção da taxa 

21/09/2021 

Prazo recursal contra o resultado preliminar da 
análise de solicitações de isenção da taxa 

22/09/2021 a 23/09/2021 

Resultado definitivo da análise de solicitações de 
isenção da taxa 

29/09/2021 

Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 30/09/2021 

Publicação da relação preliminar das inscrições 
deferidas e indeferidas 

08/10/2021 

Interposição de recurso contra a relação preliminar 
de inscrições 

11/10/2021 a 13/10/2021 

Publicação da relação definitiva das inscrições 21/10/2021 

Divulgação dos locais de realização da prova 
objetiva e discursiva 

25/10/2021 

Realização da prova objetiva e discursiva 31/10/2021 

Interposição de recurso contra o gabarito 04/11/2021 a 05/11/2021 

Publicação do gabarito e do resultado definitivo da 
prova objetiva  

30/11/2021 

Publicação do resultado preliminar da prova 
discursiva 

23/12/2021 

Interposição de recurso contra o resultado 
preliminar da prova discursiva 

24/12/2021 a 27/12/2021 

Publicação do resultado definitivo 10/01/2022 

Divulgação do resultado final 09/02/2022 
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LEIA-SE: 
 
 

EVENTO DATA 

Período de inscrições 06/09/2021 a 29/09/2021 

Período de solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

06/09/2021 a 09/09/2021 

Resultado preliminar da análise de solicitações de 
isenção da taxa 

21/09/2021 

Prazo recursal contra o resultado preliminar da 
análise de solicitações de isenção da taxa 

22/09/2021 a 23/09/2021 

Resultado definitivo da análise de solicitações de 
isenção da taxa 

29/09/2021 

Prazo limite para pagamento da taxa de inscrição 30/09/2021 

Publicação da relação preliminar das inscrições 
deferidas e indeferidas 

08/10/2021 

Interposição de recurso contra a relação preliminar 
de inscrições 

11/10/2021 a 13/10/2021 

Publicação da relação definitiva das inscrições 21/10/2021 

Divulgação dos locais de realização da prova 
objetiva e discursiva 

25/10/2021 

Realização da prova objetiva e discursiva 31/10/2021 

Interposição de recurso contra o gabarito 04/11/2021 a 05/11/2021 

Publicação do gabarito e do resultado preliminar 
da prova objetiva  

30/11/2021 

Interposição de recurso contra o resultado 
preliminar da prova objetiva 

01/12/2021 a 02/12/2021 

Publicação do resultado definitivo da prova 
objetiva 

14/12/2021 

Publicação do resultado preliminar da prova 
discursiva 

06/01/2022 

Interposição de recursos contra o resultado 
preliminar da prova discursiva 

07/01/2022 

Divulgação do resultado final 18/02/2022 

 
 
Os demais itens do edital de abertura permanecem válidos e inalterados. 
 
Porto Velho/RO, 11 de outubro de 2021.  
 
 
Desembargador Paulo Kiyochi Mori  
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia 
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Conselheiro Paulo Curi Neto 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia 


