DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RORAIMA – DETRAN/RR
CONCURSO PÚBLICO N.o 001/2009
EDITAL COMPLETO
RETIFICAÇÃO DO EDITAL COMPLETO Nº 1

O Departamento Estadual de Trânsito de Roraima – DETRAN/RR, no uso de suas
atribuições legais e em consonância com as legislações federal, estadual e municipal,
juntamente com a Fundação CETAP, entidade responsável pela organização e execução do
Concurso Público n.° 001/2009 do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima –
DETRAN/RR, torna pública as retificações abaixo:

ONDE SE LÊ no Edital e no Anexo II:
2.2.3) NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo 14: Auxiliar Técnico
Atribuições Genéricas
Executar atividades e serviços gerais de infra-estrutura, conservação, limpeza, jardinagem,
vigilância, lavanderia, portaria, conservação e limpeza de bens móveis e imóveis, zeladoria,
estafeta; executar e manter a limpeza das dependências internas e externas dos órgãos;
transportar móveis, máquinas e equipamentos; ajudar nos trabalhos de almoxarifado e de
carga e descarga de materiais; realizar serviços de mensageiro; encarregar-se da abertura e
fechamento de portas e janelas; adotar medidas de prevenção de incêndios e colaborar nos
trabalhos de extinção destes; substituir lâmpadas e fusíveis; fazer pequenos reparos em
instalações hidráulicas, elétricas e de marcenaria; desempenhar atividades correlatas.
LEIA-SE:
2.2.3) NÍVEL FUNDAMENTAL
Cargo 14: Auxiliar Técnico
Atribuições Genéricas
Auxiliar a execução de tarefas relacionadas com as atividades meio e as atividades fim do
órgão de lotação, incluídas aí a digitação, observados os regulamentos do serviço.

ONDE SE LÊ no Edital:
4 – DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
4.2.1) Para a situação descrita no subitem 4.2, o candidato deverá protocolar, como
documento comprobatório, uma declaração original emitida pelo Banco de Sangue do Estado
de Roraima, no período de 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2010, na sede da Fundação
CETAP em Boa Vista - RR (endereço constante no item 11 deste Edital).

LEIA-SE:
4 – DO PERÍODO DAS INSCRIÇÕES
4.2.1) Para a situação descrita no subitem 4.2, o candidato deverá protocolar, como
documento comprobatório, uma declaração original emitida pelo Banco de Sangue do Estado
de Roraima, no período de 09 a 12 de fevereiro de 2010, na sede da Fundação CETAP em
Boa Vista - RR (endereço constante no item 11 deste Edital).

Belém, 10 de fevereiro de 2010.
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima – DETRAN/RR

