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CONCURSO PÚBLICO ITERAIMA 001/2013
EDITAL Nº 03

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO DE RORAIMA, 
no uso de suas atribuições legais, considerando contrato celebrado e em conformidade com a Lei nº 
737  de  18  de  agosto  de  2009  e  suas  alterações,  torna  pública a  alteração  do  subitem  3.1;  o 
Aditamento dos subitens 3.15.5., 3.15.5.1, 3.15.5.2; a Alteração do Anexo I e inclusão do Anexo IV 
ao  Edital  001/2013  do  Concurso  Público  de  Provas,  destinado  a  selecionar  candidatos  para 
provimento de 115 (cento e quinze)  vagas para cargos da  Carreira Técnicos Administrativos – 
Nível Fundamental, Médio/Técnico e Superior do Quadro de Pessoal do ITERAIMA, conforme 
a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens, subitens e anexos do referido Edital.

[…]
3.1. Período: de 14 de outubro a 11 de novembro de 2013.
[…]
3.15.5.  O candidato Pessoa com Deficiencia que necessitar  de tempo adicional para realização da 
prova deverá solicitá-lo mediante Requerimento Especial – Anexo IV do Edital (disponibilizado na 
área do Concurso do Iteraima), conforme previsto no §2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298 de 
20 de dezembro de 1999. O referido requerimento deverá ser protocolado até o dia 13/11/2013 na sala 
da Comissão de Concurso da UERR acompanhado de Parecer de Especialista na área, especificando a 
necessidae e o tempo necessário a ser adicionado.
3.15.5.1. O tempo adicional não poderá ser superior a 2 (duas) horas.
3.15.5.2. O candidato deverá protocalar o requerimento no prazo estipulado acompanhado do Parecer 
do  Especialista  na  área  especificando  a  necessidade  e  o  tempo  a  ser  adicionado  sob  pena  de 
indeferimento. 
[…]

ANEXO I
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

Data Atividades

11/10/2013 Publicação do Edital.
14/10 a 11/11/2013 PERÍODO DAS INSCRIÇÕES.

14 a 21/10/2013 Período das inscrições com pedidos de isenção.
14 a 22/10/2013 Período de entrega dos documentos comprobatórios para a isenção da taxa de 

inscrição (somente em dias úteis)
28/10/2013 Divulgação preliminar dos beneficiados da isenção para a taxa de inscrição,  a 

partir das 18 horas.
29 e 30/10/2013 Interposição de recursos contra o indeferimento do pedido de isenção

31/10/2013 Divulgação definitiva dos  beneficiados da isenção para a taxa de inscrição,  a 
partir das 18 horas.

13/11/2013 Último dia para Pagamento do Boleto Bancário para efetivação da Inscrição.

18/11/2013
Homologação dos Inscritos a partir das 16h (disponibilizado no site da UERR: 
www.uerr.edu.br link Concursos)

27/11/2013 Divulgação dos Locais de prova.

Rua Sete de Setembro, nº. 231 - Bairro Canarinho. Tel.: (095) 2121-0931 CEP: 69.306.530 – BOA VISTA – RR.

http://www.uerr.edu.br/


GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
INSTITUTO DE TERRAS E COLONIZAÇÃO DE RORAIMA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
“AMAZÔNIA PATRIMÔNIO DOS BRASILEIROS”

08/12/2013 Data de Realização da Prova (das 8h às 12h)
08/12/2013 Publicação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva a partir das 18h.

09 e 10/12/2013 Interposição de recursos contra o Gabarito Preliminar.
18/12/2013 Divulgação do Gabarito Oficial. (Após análise dos recursos)
18/12/2013 Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva, a partir das 18h.

19 e 20/12/2013 Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva.
27/12/2013 Divulgação do Resultado Final dos classificados na Prova Objetiva.
30/12/2013 Homologação do Resultado Final.

[…]

ANEXO IV

REQUERIMENTO ESPECIAL PARA TEMPO ADICIONAL DE PROVA

Eu, _______________________________________________, CPF nº. ______.______.______ - ___, 
inscrito  no  Concurso  do  ITERAIMA  sob  o  número  de  inscrição  _________________  -  Cargo 
________________________________ solicito tempo adicional para a realização da prova Objetiva, 
conforme previsto no §2º do Artigo 40 do  Decreto Federal nº 3.298 de 20 de dezembro de 1999, 
conforme parecer do especialista em anexo. 
Declaro sob as penas da lei que o acima declarado é verdade e subescrevo abaixo.

Boa Vista – RR, ______ de __________________ de __________.

Assinatura: _________________________________________

Nome por extenso: __________________________________

ATENÇÃO:
Este requerimento só terá validade quando protocolado na sala da CPC da UERR, protocolado até o prazo máximo de 13 
de novembro de 2013, juntamente com o parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
O resultado do deferimento/indeferimento de tempo adicional de prova estará disponível no sítio www.uer.edu.br na área 
do Concurso do ITERAIMA no dia  14 de novembro de 2013, a partir das 14:00 horas.

Boa Vista/RR, 5 de novembro de 2013.

ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Presidente do ITERAIMA
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