
 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL Nº. 31259 de 22/09/2008 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL Nº2 - SEAD/SEMA 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, 
DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

EDITAL N.º 02/2008 – SEAD/SEMA, DE 19 DE SETEMBRO DE 2008  
CONCURSO PÚBLICO C-139 

  

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) comunica a 
prorrogação do período de inscrições e conseqüentemente a alteração do calendário 
do Concurso Público C-139, como se segue: 
 
Onde se lê 
3.3 O candidato deverá enviar o laudo médico (original ou cópia autenticada), cópia 
autenticada do documento de identidade e o(s) formulário(s) eletrônicos, 
devidamente assinado(s), disponibilizado(s) no site da FADESP, pelo correio por 
meio de carta registrada ou Sedex (postado impreterivelmente até o dia 19 de 
setembro de 2008) à Central de Atendimento da FADESP – Concurso SEMA no 
endereço: Rua Augusto Corrêa s/n, Campus Universitário da UFPA, bairro do 
Guamá, Belém-Pará, CEP: 66075-110.   

 
Leia-se 

3.3 O candidato deverá enviar o laudo médico (original ou cópia 
autenticada), cópia autenticada do documento de identidade e o formulário 
eletrônico, devidamente assinado, disponibilizado no site da FADESP, pelo 
correio por meio de carta registrada ou Sedex (postado impreterivelmente 
até o dia 10 de outubro de 2008) à Central de Atendimento da FADESP – 
Concurso SEMA no endereço: Rua Augusto Corrêa s/n, Campus 
Universitário da UFPA, bairro do Guamá, Belém-Pará, CEP: 66075-110, ou 
entregar pessoalmente na Fadesp.   
 
Onde se lê 
5.2. O candidato portador de deficiência ou necessidade especial que requerer 
isenção da taxa de inscrição deverá encaminhar a cópia do documento de 
identidade e da carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição à qual 
pertence por ser deficiente físico, por meio de carta registrada ou Sedex, postada 
impreterivelmente até o dia 19 de setembro de 2008, à Central de Atendimento da 
FADESP – Concurso SEMA (Isenção da Taxa de Inscrição), à Rua Augusto Corrêa, 
s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110. 



 
Leia-se 

5.2. O candidato portador de deficiência ou necessidade especial que 
requerer isenção da taxa de inscrição deverá entregar pessoalmente na 
sede da Fadesp ou enviar uma cópia do documento de identidade e da 
carteirinha ou declaração de cadastramento da instituição à qual pertence 
por ser deficiente físico, por meio de carta registrada ou Sedex, postada 
impreterivelmente até o dia 10 de outubro de 2008, à Central de 
Atendimento da FADESP – Concurso SEMA (Isenção da Taxa de Inscrição), 
à Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-
Pará, CEP 66075-110, ou entregar pessoalmente na Fadesp. 
 
Onde se lê 
5.7 A divulgação do resultado das isenções deferidas será feita até o dia 30 de 
setembro de 2008, no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br).  

 
Leia-se 

5.7 A divulgação do resultado das isenções deferidas será feita até o dia 27 
de outubro de 2008, no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br).  

 
Onde se lê 
6.1. O candidato deverá realizar sua inscrição via Internet (on line), pelo endereço 
eletrônico http://www.fadesp.org.br, no período entre 10 horas do dia 08 de 
setembro de 2008 e 23 horas e 59 minutos do dia 19 de setembro de 2008, 
observado o horário de Brasília. 

 
Leia-se 

6.1. O candidato deverá realizar sua inscrição via Internet (on line), pelo 
endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, no período entre 10 horas 
do dia 08 de setembro de 2008 e 12 horas do dia 10 de outubro de 2008, 
observado o horário de Brasília. 
 
Onde se lê 
6.4 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário poderá ser feito 
em qualquer banco até o dia 22 de setembro de 2008.  

 
Leia-se 

6.4 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário poderá 
ser feito em qualquer banco até o dia 10 de outubro de 2008.  
 
Onde se lê 
6.7 Após o acatamento da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente emitir o 
cartão de confirmação de inscrição (com data, horário e local das provas objetivas) 
no site da FADESP, no endereço eletrônico http:// www.fadesp.org.br, no período 
de 06 a 10 de outubro de 2008. 

 
Leia-se 

6.7 Após o acatamento da inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente 
emitir o cartão de confirmação de inscrição (com data, horário e local das 
provas objetivas) no site da FADESP, no endereço eletrônico http:// 
www.fadesp.org.br, no período de 28 a 31 de outubro de 2008. 
 
Onde se lê 
8.1 As provas objetivas terão a duração de quatro horas e serão aplicadas no dia 
19 de outubro de 2008, das 8h30 às 12h30 (horário de Belém) para todos os 
cargos. 

 



Leia-se 
8.1 As provas objetivas terão a duração de quatro horas e serão aplicadas 
no dia 09 de novembro de 2008, das 8h30 às 12h30 (horário de Belém) 
para todos os cargos. 
 
 
Os demais itens e subitens do Edital nº 001/2008/Sead/Sema do Concurso Público 
C-139 permanecem inalterados. 

 
 

Orlando Bordallo Júnior 
Secretário de Estado de Administração 

  

 


