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Governo do Estado de Roraima 
Universidade Estadual de Roraima 

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

 
No EDITAL 47/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB, publicado no Diário Oficial do Estado

de Roraima nº 4273 de 30/08/2022,
 
Onde se lê:
[...]
3.13. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.13.1. O candidato doador de sangue ou de medula óssea, nos termos da Lei Estadual nº 167, de 22 de
abril de 1997, e da Lei Estadual nº 1.326, de 31 de julho de 2019, poderá requerer isenção de pagamento
da taxa de inscrição dentro do período constante do Cronograma de Atividades – Anexo I, via internet,
através do endereço eletrônico cpc.uerr.edu.br – Menu Concurso – Área do Concurso para Analista
Técnico Jurídico/UERR, optando pela solicitação de isenção no ato de realização da inscrição, durante o
preenchimento do formulário de inscrição on-line e cumprindo o estabelecido neste edital.

[...]
ANEXO I  CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Data Atividades
2022
[...]
06/11/2022 9h Realização da prova objetiva (fechamento dos portões às 8h45)
[...]

[...]
 
Leia-se: 
[...]
3.13. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
3.13.1. O candidato doador de sangue ou de medula óssea, nos termos da Lei Estadual nº 167, de 22 de
abril de 1997, e da Lei Estadual nº 1.326, de 31 de julho de 2019, a candidata que se encontrar amparada
pela Lei Estadual n° 1.539 de 1° de novembro de 2021 e o candidato que se amparado pela Lei Estadual nº
1.561, de 23 de novembro de 2021, poderá requerer isenção de pagamento da taxa de inscrição dentro do
período constante do Cronograma de Atividades – Anexo I, via internet, através do endereço eletrônico
cpc.uerr.edu.br – Menu Concurso – Área do Concurso para Analista Técnico Jurídico/UERR, optando
pela solicitação de isenção no ato de realização da inscrição, durante o preenchimento do formulário de
inscrição on-line e cumprindo o estabelecido neste edital e em conformidade com as leis supracitadas.
[...]

ANEXO I  CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Data Atividades
2022
[...]
06/11/2022 8h Realização da prova objetiva (fechamento dos portões às 7h45)
[...]

https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/leisOrdinarias/1997/Lei%20Estadual%20167-1997.pdf
https://www.tjrr.jus.br/legislacao/phocadownload/leisOrdinarias/2019/lo_1326_2019.pdf
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/leis-ordinarias/150-leis-ordinarias-2021/1943-lei-n-1539-de-1-de-novembro-de-2021#:~:text=LEI%20N%C2%BA%201.539%20DE%201%C2%BA%20DE%20NOVEMBRO%20DE%202021&text=1%C2%BA%20Ficam%20isentas%20do%20pagamento,publica%C3%A7%C3%A3o%20do%20edital%20do%20certame.
http://www.tjrr.jus.br/legislacao/index.php/leis-ordinarias/150-leis-ordinarias-2021/1963-lei-n-1561-de-23-de-novembro-de-2021
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[...]
Boa Vista-RR, 05 de setembro de 2022.

 
 

CLAUDIO TRAVASSOS DELICATO
Vice-Reitor

Documento assinado eletronicamente por Claudio Travassos Delicato, Vice-Reitor, em 05/09/2022,
às 11:32, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar
informando o código verificador 6154006 e o código CRC 4D242BDE.
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