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2º TERMO DE RETIFICAÇÃO  

EDITAL DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS VOLUNTÁRIOS Nº 001/2023 
 

A Prefeitura Municipal de São Felipe D’Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública o 2º Termo de Retificação ao Edital de Processo de Seleção de Profissionais 
Voluntários n. 001/2023, destinado a contratação de serviço de voluntários, considerando a 
existência de erro material no Edital n. 001/2023, que deixou de constar os itens 12 e 13 do Edital 
relativos a regulamentação da forma como ocorrerá a entrevista dos candidatos, prevista no item 
1.2, IV, e item 1.3, visando regulamentar a finalização do referido processo seletivo; 

Considerando ainda o Princípio da Autotutela que autoriza a Administração Pública rever seus 
atos e corrigi-los quando necessário; 

 

O Edital do Processo de Seleção de Profissionais Voluntários nº 001/2023, passa a constar as 
seguintes alterações: 

 

Art. 1º Considerando a necessidade de regulamentação do item 1.2, IV, e item 1.3 

acrescenta-se ao Edital nº 001/2023 o seguinte: 

 

12. Da entrevista e dos critérios de avaliação: Após publicação do Edital, fase 

classificatória parcial, serão convocados para entrevista o dobro do número de candidatos 

classificados em relação ao número de vagas ofertadas, para compor a lista de 

convocação e o cadastro reserva, utilizando no critério de avaliação da entrevista os itens 

descritos abaixo. 

13. Dos critérios de avaliação da entrevista: Durante a entrevista o(a) candidato(a) será 

avaliado considerando os critérios de: a) apresentação pessoal; b) comunicação e desenvoltura; 

c) Demonstração de conhecimento; d) disponibilidade de tempo. 

13.1 Dos critérios de desempate: Caso após a entrevista, exista empate entre os candidatos, 

será atribuído o critério de contratação do candidato mais velho. 

 

Art. 2º O cronograma do processo seletivo simplificado nº 001/2023 da Prefeitura 

Municipal de São Felipe D’Oeste/RO, para contratação de voluntários, passa a ser o 

seguinte: 

ANEXO IV 
CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N° 001/2023 

ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrição 14 a 17 de fevereiro de 2023 

Seleção dos habilitados e desabilitados 01/03/2023 

Recurso da desabilitação das inscrições 
(enviar por e-mail) 

02 e 03/03/2023 

Manifestação da comissão na 
reconsideração (se houver) 

07/03/2023 
 

Julgamento do recurso pelo Prefeito (se 
houver) 

07/03/2023 
 



ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D´OESTE 
Rua Theodoro Rodrigues da Silva Número: 667 CEP: 76977-000 

CNPJ: 84.745.389/0001-94 – Fone: 69 3445-1099 

 
Homologação Final das Inscrições 07/03/2023 

Análise Curricular 08 e 9/03/2023 

Aplicação de critérios de desempate 10/03/2023 

Lista de classificação preliminar dos 
candidatos 

13/03/2023 

Recurso da Lista de Classificação 14/03/2023 

Manifestação da Comissão na 
reconsideração (se houver) 

15/03/2023 

Julgamento do recurso pelo comissão e 
aplicação do critério de desempate (se 
houver) 

15/03/2023 

Convocação para o teste prático do cargo 
de Auxiliar de Jardinagem 

15/03/2023 

Convocação para entrevista 15/03/2023 

Entrevista 17/03/2023 

Teste prático do cargo de Auxiliar de 
Jardinagem 

17/03/2023 

Classificação final  20/03/2023 

Homologação do resultado final 21/03/2023 

 

Art. 3º Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital. 

 

São Felipe D’Oeste/RO, 14 de março de 2023. 

 

Sidney Borges de Oliveira 
Prefeito 

Município de São Felipe D’Oeste/RO 


