
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, 

DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

EDITAL N.º 2/2010 – SEAD/IMEP, DE 22 DE ABRIL DE 2010 

 

CONCURSO PÚBLICO C-147 

 
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, considerando a solicitação do 

IMEP, feita através do Ofício n° 100/2010 de 22 de abril de 2010, torna pública a retificação dos subitens 

6.1, 6.2.3, 6.6.2, 6.6.4.4, 6.6.4.6, 6.6.5.2, 6.6.5.6 e 6.6.5.8 do edital n.º 1/2010 – SEAD/IMEP, DE 13 de 

abril de 2010, do concurso público para provimento de 50 (cinquenta) vagas e formação de cadastro 

reserva em cargos de nível superior, de nível médio e de nível fundamental do Instituto de Metrologia do 

Estado do Pará – IMEP. 

Considerando a solicitação do IMEP, feita através do Ofício n° 100/2010 de 22 de abril de 2010. 

 

6.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico www.movens.org.br, solicitada 

no período entre 10 horas do dia 03 de maio de 2010 e 23 horas e 59 minutos do dia 16 de maio de 

2010, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 

6.2.3 O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 17 de 

maio de 2010. 

 

6.6.2 O interessado que preencher os requisitos dos dispositivos citados no subitem anterior e desejar 

isenção de pagamento da taxa de inscrição neste concurso deverá comparecer ao endereço Travessa 

Manuel Evaristo, n.º 721 – Bairro Umarizal, Belém/PA, no período de 03 a 05 de maio de 2010, das 9 

horas às 17 horas, ininterrupto, e preencher o requerimento de isenção disponibilizado no local.  

 

6.6.4.4 O resultado das isenções deferidas será divulgado até o dia 14 de maio de 2010, no endereço 

eletrônico www.movens.org.br. 

 

6.6.4.6 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá, para efetivar a sua inscrição no 

concurso, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento até o dia 17 de maio de 2010, conforme 

procedimentos descritos neste edital. 

 

6.6.5.2 O candidato que desejar solicitar isenção da taxa de inscrição por hipossuficiência econômica 

deverá solicitar por meio de Requerimento Específico disponibilizado no período de 03 a 05 de maio de 



2010, no endereço Travessa Manuel Evaristo, n.º 721 – Bairro Umarizal, Belém/PA, no horário das 9 

horas às 17 horas, ininterrupto. Nesta solicitação deverá constar: 

a) a indicação pelo candidato do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 

b) declaração do candidato em que atende à condição estabelecida no subitem 6.6.5.1 deste edital.  

 

6.6.5.6 O resultado da avaliação das solicitações de gratuidade de inscrições será divulgado até o dia 14 

de maio de 2010, no endereço eletrônico www.movens.org.br. 

 

6.6.5.8 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido deverá, para efetivar a sua inscrição no 

concurso, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento até o dia 17 de maio de 2010, conforme 

procedimentos descritos neste edital. 

 

Torna pública, ainda, a retificação do subitem 2.2 e do subitem 13.2 do edital supracitado, que 

passam a ter as redações a seguir especificadas: 

 

2.2 NÍVEL MÉDIO 

CARGO 9: INSPETOR DE CARGAS 

Onde se lê: REMUNERAÇÃO: R$ 1. 350,00, leia-se: REMUNERAÇÃO: R$ 843,94. 

 

13.2 CONHECIMENTOS 

CONHECIMENTOS BÁSICOS PARA TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Onde se lê: 2.1 Lei de Criação do IMEP (L E I Nº 7.136, DE 27 DE MAIO DE 2008), leia-se: 2.1 Lei nº 

7.136, de 27 de maio de 2008. 

 

Os demais itens e subitens do edital supracitado permanecerão inalterados. 

 

 

WILSON MODESTO FIGUEIREDO 

Secretário de Estado de Administração 

 

 

 


