
 

 

 

ATUALIZADO EM 09 DE ABRIL DE 2022 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO EXTERNA PARA A PROMOÇÃO DE 01 (UMA) VAGA PARA O CARGO 

EM COMISSÃO DE ASSESSOR V. 

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições, torna pública a seguinte retificação 

ao Edital supracitado, cuja alteração está elencada a seguir: 

  

Onde se lê: 

ANEXO I - CRONOGRAMA (datas previstas) 

EVENTO DATA PREVISTA LOCAL E HORÁRIO 

    

   

   

 

Divulgação do resultado 

 

17/05/2022 

 

No portal do processo seletivo: 

seleciona.ro.gov.br 

 

 

INSCRIÇÕES 

Divulgação dos candidatos  
provados na 1ª etapa - 
Triagem de Currículos e 
Agendamento da 2ª etapa - 
entrevista por competências. 
 

Até às 23:59h do último dia. Pelo 
portal do processo seletivo: 

seleciona.ro.gov.br 

02/05/2022 a 

08/05/2022 

11/05/2022 
No portal do processo seletivo: 
seleciona.ro.gov.br 

Realização da 2ª etapa - 
entrevista por competências. 

A princípio, a entrevista por 
competências com o gestor da área 
será realizada de forma presencial. 
Todavia, a depender do cenário 
sanitário no Estado e das condições 
individuais dos candidatos, a 
entrevista poderá ser à distância, por 
meio de uma videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex ou 
Microssoft Teams, tendo duração 
máxima de 30 (trinta) minutos. 

13/05/2022 

http://seleciona.sefin.ro.gov.br/
http://www.seleciona.sefin.ro.gov.br/


 

 

 

 

 

 

 

Leia-se 

ANEXO I - CRONOGRAMA (datas previstas)  

 

EVENTO DATA PREVISTA LOCAL E HORÁRIO 

    

   

   

 

Divulgação do resultado 

 

25/05/2022 

 

No portal do processo seletivo: 

seleciona.ro.gov.br 

 

 

 

 

INSCRIÇÕES 

Divulgação dos candidatos  
provados na 1ª etapa - 
Triagem de Currículos e 
Agendamento da 2ª etapa - 
entrevista por competências. 
 

Até às 23:59h do último dia. Pelo 
portal do processo seletivo: 

seleciona.ro.gov.br 

03/05/2022 
a 

15/05/2022 

18/05/2022 
No portal do processo seletivo: 
seleciona.ro.gov.br 

Realização da 2ª etapa - 
entrevista por competências. 

A princípio, a entrevista por 
competências com o gestor da área 
será realizada de forma presencial. 
Todavia, a depender do cenário 
sanitário no Estado e das condições 
individuais dos candidatos, a 
entrevista poderá ser à distância, por 
meio de uma videoconferência pela 
plataforma Cisco Webex ou 
Microssoft Teams, tendo duração 
máxima de 30 (trinta) minutos. 

20/05/2022 

http://seleciona.sefin.ro.gov.br/
http://www.seleciona.sefin.ro.gov.br/

