
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
COORDENADORIA GERAL DE RECURSOS HUMANOS

SEXTA RETIFICAÇÃO DE EDITAL

A Coordenadoria Geral de Recursos Humanos do Governo do Estado de Rondônia torna
público a retificação do Edital do Concurso Público para provimento de vagas na área da
Saúde, em Cargos de Nível Superior, Nível Médio e Nível Fundamental da Secretaria de
Estado da Saúde de Rondônia.

- Item 5 DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

No subitem 5.1:

- Onde se lê, PERÍODO: De 29 de setembro a 13 de 0utubro de 2003(exceto sábado,
domingo e feriado).

- Leia-se, PERÍODO: De 29 de setembro a 15 de 0utubro de 2003(exceto sábado, domingo e
feriado).

No subitem 5.7.2

- Onde se lê, Somente será aceita a solicitação de inscrição que seja postada até o último dia
do período de inscrição, dia 13 de outubro de 2003;

- Leia-se, Somente será aceita a solicitação de inscrição que seja postada até o último dia do
período de inscrição, dia 15 de outubro de 2003;

No subitem 5.8.1

- Onde se lê, Será admitida a inscrição via Internet, no site do IPAD,
http://www.ipad.com.br/rondoniasaude, solicitado no período entre 10:00 horas do dia 29 de
setembro e 20:00 horas do dia 13 de outubro de 2003, horário oficial de Brasília/DF.

- Leia-se, Será admitida a inscrição via Internet, no site do IPAD,
http://www.ipad.com.br/rondoniasaude, solicitado no período entre 10:00 horas do dia 29 de
setembro e 20:00 horas do dia 15 de outubro de 2003, horário oficial de Brasília/DF.

No subitem 5.8.3.2

- Onde se lê, O pagamento da taxa de inscrição por meio de documento de arrecadação
deverá ser efetuado até o dia subseqüente ao término do período de inscrições via Internet,
dia 14 de outubro de 2003.

- Leia-se, O pagamento da taxa de inscrição por meio de documento de arrecadação deverá
ser efetuado até o dia subseqüente ao término do período de inscrições via Internet, dia 16 de
outubro de 2003.
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