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PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM - PMB 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC 

CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2011 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.° 02/2011, DE 06 DE JANEIRO DE 2012.  
 

O Prefeito Municipal de Belém, no uso de suas atribuições legais, nos termos do subitem 15.6 do 
Edital Retificado e Consolidado n.° 02/2011, de 29 de dezembro de 2011, torna público o presente Edital de 
Retificação ao Edital Completo Retificado e Consolidado n.° 02/2011 para fins de retificação do subitem 7.5, 
conforme segue: 
 
1. ONDE SE LÊ: 
 
7.5) O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico de 
Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, via 
SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a sede do 
CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 do presente Edital) ou entregar, pessoalmente, no polo de 
atendimento do CETAP no Município de BELÉM/PA (ver endereço no item 14 do presente Edital), o seguinte 
documento comprobatório: Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) legível, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como, a provável causa da deficiência, expedido no prazo máximo de 12 
(doze) meses antes do término do período das inscrições, caso esta não seja considerada definitiva. O Laudo 
Médico deverá conter o nome e o documento de identidade (RG) do candidato, a assinatura, carimbo e CRM 
do profissional. 
 
2. LEIA-SE 
 
7.5) O candidato inscrito como pessoa com deficiência deverá indicar tal condição no Formulário Eletrônico de 
Inscrição e, ainda, enviar no período fixado no Anexo 02 - Cronograma Completo do presente Edital, via 
SEDEX (com data de postagem até o último dia do período de envio/entrega da documentação) para a sede do 
CETAP em Belém/PA (ver endereço no item 14 do presente Edital) ou entregar, pessoalmente, no polo de 
atendimento do CETAP no Município de BELÉM/PA (ver endereço no item 14 do presente Edital), o seguinte 
documento comprobatório: Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) legível, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como, a provável causa da deficiência. 
 
3. O presente edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Belém/PA, 06 de janeiro de 2012.  
 
 
Duciomar Costa 
Prefeito Municipal de Belém 

 


