
 

 

GOVERNO DE RORAIMA 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO POLÍCIA MILITAR DE RORAIMA 
“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros” 

 

CONCURSO PÚBLICO N° 001/2018  

EDITAL N° 045 de 10/08/2020 

 

 

 

O GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA, por meio da Secretaria de 

Estado da Gestão Estratégica e Administração - SEGAD, no uso de suas atribuições legais e 

considerando contrato celebrado entre a Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e 

Administração, Policia Militar de Roraima e a Universidade Estadual de Roraima - UERR, 

UERR, considerando decisão judicial proferida nos autos do processo nº. 0825484-

74.2019.8.23.0010, torna pública pelo presente Edital retificar a data da Convocação de 

Candidata para os Exames Médicos, Odontológicos e Toxicológico (2ª Etapa) do Concurso 

Público para provimento de vagas ao Cargo de Soldado PM 2ª Classe do Quadro de Praças 

Combatentes Policial Militar QPCPM de Roraima (Edital nº. 001/2018 do Concurso Público 

nº. 001/2018). 

 

 
1. Retificar a data da convocação da candidata IANCA CAROLINE SILVA NEGREIROS, 

convocada pelo Edital nº 042/2020, ficando a candidata, nos termos do Edital nº. 11, 

convocada para comparecer na data, conforme a seguir: 

 

DATA: 18/08/2020 

HORÁRIO LIMITE DE COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO: 09h  

( 02967 - SD PM REGIÃO V: FEMININO [ Ampla Concorrência ]) 

Orde
m 

Candidato(a) Inscrição RG 

-  IANCA CAROLINE SILVA NEGREIROS  7015613486 4522621 

 

 

2. Fica a candidata, aqui convocada, vinculada as regras dos Exames Médicos, 

Odontológicos e Toxicológicos fixadas no Edital nº. 011 deste Concurso, não podendo 

alegar desconhecimento dessas. 

3. Fica a candidata convocada pelo presente Edital ciente de que sendo considerada apto nos 

exames supracitados, estará automaticamente incluída no Edital nº 041/2020, de 

convocação para o Exame de Aptidão Física e vinculada as regras do Edital nº 032/2020. 

3.1. A candidata, que for considerada apta, será incluída no cronograma de execução dos 

testes de seu respectivo cargo. 

4. Os candidatos devem estar de acordo com as ações adotadas pelo Governo Federal, pelo 

Governo do Estado de Roraima, pelos Municípios do Estado de Roraima e demais 

Instituições Públicas e seguir as orientações gerais do Ministério da Saúde, que visa a 
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prevenção, o controle, a mitigação da transmissão da COVID-19 e a preservação da saúde 

física da população, de forma a contribuir com as ações para a continuidade e execução das 

fases do certame. Assim,  orientamos para o uso obrigatório de máscaras de proteção, álcool 

70%, constante higienização pessoal, separação física mínima de 2 metros entre os 

candidatos, sempre que possível, com observância da demarcação recomendada, conforme 

as orientações dos Órgãos de saúde e de vigilância sanitária e observância das demais 

medidas de prevenção contra o contágio pelo coronavírus. 

 

 

Boa Vista, 10 de agosto de 2020. 

 

 

 
PEDRO DE JESUS CERINO 

Secretário da Gestão Estratégica e Administração -SEGAD 


