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AÇÕES DA SEPOG NA ÚLTIMA SEMANA 

 
PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Provas do concurso da 
Secretaria de Estado do Planejamento serão aplicadas neste 
domingo, 22  As provas do concurso público para provimento de cargos 

efetivos na Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(Sepog), Superintendência Estadual de Assuntos Estratégicos (Seae) e 
Secretaria Estadual de Finanças (Sefin) serão realizadas neste domingo (22) 
em Porto Velho, Ji-Paraná, Cacoal, Guajará-Mirim e Vilhena. O concurso 
registrou mais de 19 mil inscritos e oferece 80 vagas, de nível médio e superior. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/provas-do-concurso-da-secretaria-de-estado-do-planejamento-serao-aplicadas-
neste-domingo-22/ 

 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1001?titulo=Provas%20do%20concurso%20da%20Secretaria%20de%
20Estado%20do%20Planejamento%20ser%C3%A3o%20aplicadas%20neste%20domingo%2C%2022&nome=SE
POG 

 

NEWS RONDÔNIA:  

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/provas+do+concurso+da+secretaria+de+estado+do+planejamento+s
erao+aplicadas+neste+domingo+22/99662 

 

TUDO RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://tudorondonia.com.br/noticias/provas-do-concurso-da-secretaria-de-estado-do-planejamento-serao-
aplicadas-neste-domingo-22,6360.shtml 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Conselho de 
Desenvolvimento de Rondônia aprova quase R$ 7 milhões para 
museu e fomento às pequenas empresas  O projeto de restauração e 

requalificação do Paláco Presidente Vargas para atender as necessidades do 
Museu da Memória Rondoniense avançou um pouco mais com a aprovação, 
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pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia (Conder)  nesta 
segunda-feira (23), de investimentos no valor de R$ 3.264.634,17. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/conselho-de-desenvolvimento-de-rondonia-aprova-quase-r-7-milhoes-para-
museu-e-fomento-as-pequenas-empresas/ 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1002?titulo=Conselho%20de%20Desenvolvimento%20de%20Rond%C
3%B4nia%20aprova%20quase%20R%24%207%20milh%C3%B5es%20para%20museu%20e%20fomento%20%C3
%A0s%20pequenas%20empresas%20%20%20&nome=SEPOG 

 

NEWS RONDÔNIA: 

Leia mais: 

http://www.newsrondonia.com.br/noticias/conselho+de+desenvolvimento+de+rondonia+aprova+quase+r+7+mil
hoes+para+museu+e+fomento+as+pequenas+empresas/99826 

 

MAIS RO: 

Leia mais: 

http://maisro.com.br/desenvolvimento-conselho-de-desenvolvimento-de-rondonia-aprova-quase-r-7-milhoes-
para-museu-e-fomento-as-pequenas-empresas/ 

 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Divulgado gabaritos 
preliminares do concurso da Sepog Foram divulgados nesta terça-

feira (24) os gabaritos preliminares das provas objetivas para o preenchimento 
de 80 vagas de cargos efetivos na Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Sepog), Superintendência Estadual de Assuntos 
Estratégicos (Seae) e Secretaria Estadual de Finanças (Sefin). As provas foram 
realizadas em cinco municípios do Estado no último domingo (22). 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/divulgado-gabaritos-preliminares-do-concurso-da-sepog/ 

 

PORTAL DA SEPOG:  

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1003?titulo=Divulgado%20gabaritos%20preliminares%20do%20conc
urso%20da%20Sepog&nome=SEPOG 

 

OURO PRETO ONLINE: Regionais : Governo do Estado irá 
fortalecer as ações do viveiro de mudas de Ouro Preto diz 
secretário George Braga   
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O secretário de estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog George 
Braga, esteve visitando o município de Ouro Preto do Oeste na oportunidade 
foi recebido pela secretária Executiva Regional de Governo Polo IV Maria 
Araújo de Oliveira que estava acompanhada da secretária municipal de 
Agricultura Angelina Xavier. 

Leia mais: 

http://www.ouropretoonline.com/modules/news/article.php?storyid=61080 

 PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Encontro de 
secretários regionais de governo é realizado em Cacoal 
Secretários Regionais do Governo de Rondônia estiveram reunidos em Cacoal 
na última quinta e sexta-feira (19 e 20) para discutir ações em andamento e 
planejar as atividades que ainda serão executadas pelo governo estadual nas 
10 regionais. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/encontro-de-secretarios-regionais-de-governo-e-realizado-em-cacoal/ 

TRIBUNA POPULAR: Cacoal sedia encontro entre secretários 
regionais do governo Secretários Regionais do Governo de Rondônia 

estiveram reunidos em Cacoal nesta quinta e sexta-feira (19 e 20) para discutir 
ações em andamento e planejar as atividades que ainda serão executadas pelo 
governo estadual nas 10 regionais. 

Leia mais: 

http://www.tribunapopular.com.br/noticia/cacoal-sedia-encontro-entre-secretarios-regionais-do-governo 

PORTAL DO GOVERNO DE RONDÔNIA: Servidores da Sepog 
são capacitados para implantar agenda ambiental reconhecida 
pela ONU  

Com certificação da Unesco, servidores da Secretaria de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) estão aptos a implantar no âmbito 
do órgão a  Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P, programa do 
Ministério do Meio Ambiente que tem como principal objetivo estimular os 
órgãos públicos do país a implementarem prática de sustentabilidade. 

Leia mais: 

http://www.rondonia.ro.gov.br/servidores-da-sepog-sao-capacitados-para-implantar-agenda-ambiental-
reconhecida-pela-onu/ 

PORTAL DA SEPOG: 

Leia mais: 

http://www.sepog.ro.gov.br/Noticia/Exibir/1007?titulo=Servidores%20do%20planejamento%20estadual%20capa
citados%20para%20implantar%20Agenda%20Ambiental%20reconhecida%20pela%20ONU&nome=SEPOG 
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