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Governo do Estado de Roraima
Universidade Estadual de Roraima

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

EDITAL 75/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB
 
 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da UERR, em seu
art. 22, aprovado pelo Decreto nº 24.022-E, de 10 de outubro de 2022, pelo Decreto nº 1549-P, de 17 de novembro de 2021, com base na Resolução Ad
Referedum nº 16, de 8 abril de 2022, na Lei nº 1.460, de 31 de março de 2021, e na Lei Estadual nº 1.172, de 10 de abril de 2022, torna público o presente
Edital de CONVOCAÇÃO PARA PROVA DE TÍTULOS do Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de vagas ao cargo da Carreira
de Analista Técnico Jurídico, o qual reger-se-á de acordo com este Edital e a legislação em vigor.

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1. Obedecendo ao disposto no Edital nº. 47/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB do Concurso Público de Provas e Títulos ao cargo da

Carreira de Analista Técnico Jurídico da UERR, ficam CONVOCADOS PARA A PROVA DE TÍTULOS os candidatos classificados na  Prova
Discursiva, conforme subitem 6.3.16 do Edital consolidado supracitado.

1.2. A Prova de Títulos será de caráter classificatório e se submeterão a esta etapa somente os candidatos classificados na Prova
Discursiva, conforme o disposto no subitem 6.4 do Edital consolidado nº. 47/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB, devidamente relacionados no Anexo I deste
Edital.

1.3. Nas referências a horários, deve ser considerado o horário local do Estado de Roraima.
 
2.  DA PROVA DE TÍTULOS
2.1   Os candidatos classificados na Prova Discursiva deverão acessar a área de acompanhamento do candidato e realizar o upload dos

documentos exigidos para a prova de títulos, dispostos em rol taxativo no subitem 6.4.10 do Edital Consolidado do Concurso Público.
2.1.1.Ao candidato que apresentar qualquer dos documentos listados no subitem 6.4.10. e suas alíneas com autenticação em cartório,

deverá proceder com a juntada (upload) no sistema em sua área de acompanhamento, dentro do período constante no Cronograma de Atividades –
Anexo III deste Edital.

2.1.2.Ao candidato que optar apresentar qualquer dos documentos listados no subitem 6.4.10. e suas alíneas sem autenticação em
cartório, deverá comparecer à Universidade Estadual de Roraima (Campus Reitoria, localizada na Rua Sete de Setembro, nº. 231 – Bairro Canarinho),
sala de atendimento da CPCV, no horário das 8h às 13h30, com envelope contendo em sua parte externa: Concurso Público de Provas e Títulos ao
cargo da Carreira de Analista Técnico Jurídico da UERR, nome e nº. de inscrição, dentro do envelope: os documentos (original e cópia) na ordem
do Anexo II deste Edital, para que o servidor proceda a conferência com original, bem como o referido anexo devidamente preenchido e assinado,
dentro do período constante no Cronograma de Atividades – Anexo III deste Edital.

2.1.3.O candidato é o responsável direto pela documentação apresentada, cabendo ao agente administrativo apenas a conferência da
cópia com o documento original, não tendo este o dever de verificar se o documento é ou não pertinente, devendo o candidato, obrigatoriamente,
conhecer o edital e os documentos solicitados.

2.1.4.A entrega da documentação poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, nesse caso, procuração simples assinada pelo candidato, a
qual será retida, acompanhada de cópia do documento de identidade do procurador.

2.2.A documentação comprobatória dos títulos deverá ser juntada na área do candidato, seguindo a ordem do Anexo II, que deverá ser
anexado pelo candidato devidamente preenchido.

2.3.A documentação em língua estrangeira deverá ser acompanhada de tradução para a língua portuguesa, realizada por tradutor
juramentado.

2.4. Na análise curricular, com base nos documentos devidamente comprovados, serão considerados e pontuados os títulos de produção
individual ou em coautoria, conforme a tabela de valoração do Anexo II.

2.5. Serão analisados somente e exclusivamente os títulos contemplados no ANEXO II deste Edital.

 

Boa Vista-RR, 30 de dezembro de 2022.

 

 

REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS
Reitor
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CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA JURÍDICO DA UERR
EDITAL 75/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB

ANEXO I
DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

 

INSCRIÇÃO

7028700079

7028700219

 

CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO DA UERR
EDITAL 75/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB

ANEXO II
REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ANÁLISE CURRICULAR E TABELA DE VALORAÇÃO PARA A PROVA DE TÍTULOS

NOME DO CANDIDATO:   

CPF: RG: INSCRIÇÃO:

CONCURSO/CARGO:

 

Alínea Título Pontos Pontuação
máxima

Pontuação
indicada pelo

candidato

I

Exercício do cargo de Magistratura, Ministério Público, Defensor Público, Delegado, Advocacia-
Geral da União, Procuradoria (Procurador) de qualquer órgão ou entidade da Administração

Pública direta ou indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.

0,50 por ano completo,
sem sobreposição de

tempo.
2,50  

II Exercício de magistério em curso de ensino superior na área de Direito.
0,50 por ano completo,
sem sobreposição de

tempo.
2,50  

III
Certificado, devidamente registrado, de curso de especialização em qualquer área do Direito, com

carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula, cuja avaliação haja considerado
trabalho de conclusão de curso (TCC).

0,50 0,50  

IV Diploma, devidamente registrado ou reconhecido, de conclusão de mestrado em qualquer área do
Direito. 2,0 2,0  

V Diploma, devidamente registrado ou reconhecido, de conclusão de doutorado em qualquer área
do Direito. 2,5 2,5  

TOTAL  

 

Declaro que entreguei a documentação para a Prova de Títulos, estando ciente de que esta será analisada pela Banca Examinadora do Concurso quando da execução da
Terceira Etapa.
________________________________________________
Assinatura do(a) Candidato(a)
 
___________________________________________________
Responsável pelo recebimento

Data: ______/______/_________        Hora: ______:_______

 

NOME DO CANDIDATO:   
CPF: RG: INSCRIÇÃO:
CONCURSO/CARGO:
REGISTRO DOS DADOS DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS -
 
___________________________________________________
Responsável pelo recebimento

Data: ______/______/_______      Hora: ______:_______

 

CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA TÉCNICO JURÍDICO DA UERR
EDITAL 75/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB

ANEXO III
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

2023
JANEIRO

 
02 e
03

Período para upload da documentação autenticada ou apresentação da documentação com cópia e original para conferência e entrega da cópia, conforme
EDITAL 75/2022 UERR/CUNI/REIT/GAB da Prova de Títulos.

 
10

 
Publicação do Resultado Final Preliminar do Concurso (com a nota dos Títulos).



02/01/2023 15:07 SEI/GRR - 7309109 - Edital

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_visualizar&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8124352&infra_sistema=10… 3/3

11 a
13 Período de Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar do Concurso (através do Sistema online de Recursos).

17 Publicação do Resultado Final do Concurso.

 

 

REGYS ODLARE LIMA DE FREITAS
Reitor

Documento assinado eletronicamente por Regys Odlare Lima de Freitas, Reitor, em 30/12/2022, às 12:12, 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 7309109 e o código CRC
FE5E1AA0.
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