GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA PARAENSE DE AMPARO À PESQUISA - FAPESPA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL
CONCURSO PÚBLICO C-168
EDITAL Nº 02/2013 – SEAD/FAPESPA, DE 06 DE SETEMBRO DE 2013
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO C-168 torna pública a retificação dos
subitens 3.18, 4.1 e 9.1 do Edital Nº 01/2013 – SEAD/FAPESPA, de 03 de setembro de 2013, bem
como a retificação do cronograma constante do anexo IV do referido edital, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do edital:
1. DA RETIFICAÇÃO

3.18. A partir de 24 de outubro de 2013, o candidato deverá acessar o site
http://www.paginas.uepa.br/concursos para identificar e emitir o seu “Cartão de Confirmação de
Inscrição”, no qual constará o local, o dia e o horário de realização das provas, devendo o mesmo
ser apresentado pelo candidato por ocasião da realização destas, juntamente com documento
original de identificação.
4.1. O candidato que preencher os requisitos estabelecidos nos subitens 4.2 e 4.3 e desejar isenção
de pagamento da taxa de inscrição neste concurso público deverá requerer, entregar ou enviar os
documentos relacionados nesses subitens, em envelope A4 etiquetado com nome completo e CPF
do candidato, no Protocolo da DAA/UEPA, sito na Rua do Una, nº 156, Bairro do Telégrafo, Belém –
Pará, no horário de 8 às 14 horas ou enviando via SEDEX para o Protocolo DAA/UEPA – Concurso
FAPESPA (ISENÇÃO), Rua do Una, nº 156, Bairro do Telégrafo, CEP 66050-540, Belém – Pará,
impreterivelmente no período 05 a 10 de setembro de 2013.
9.1. A prova objetiva para todos os cargos terá duração de quatro (4) horas e será aplicada na
cidade de Belém, no dia 03 de novembro de 2013, das 8 às 12 horas, horário local.
ANEXO IV
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE
Publicação do Edital
Período de inscrição de todos os candidatos
Período de solicitação, envio ou entrega dos documentos
de Isenção da Taxa de inscrição
Período de inscrição e declaração de deficiência (PcD) com
encaminhamento dos documentos comprobatórios para

PERÍODO
04 de setembro de 2013
09h do dia 05 de setembro de 2013 à
23h59min do dia 29 de setembro de 2013,
observado o horário local de Belém/PA
05 a 10 de setembro de 2013
05 a 29 de setembro de 2013

concorrer a vaga de deficiente
O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar
de atendimento especial para a realização das provas deverá
indicar no ato da inscrição via Internet os recursos especiais
necessários
Relação dos pedidos de isenção, deferidos ou não,
publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e
disponibilizada no endereço eletrônico
Interposição de recurso ao resultado de isenção
Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o
resultado da isenção
Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos
os candidatos
Pagamento da taxa de inscrição do candidato que tiver seu
pedido de isenção indeferido, conforme procedimentos
descritos neste edital
A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida ou
não para concorrer à vaga na condição de portadores de
deficiência, publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e
disponibilizada no endereço eletrônico
A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento
especial deferido, ou não, será publicada no Diário Oficial do
Estado do Pará e disponibilizada no endereço eletrônico
Interposição de recurso ao resultado para o candidato que
concorrer à vaga na condição de portadores de deficiência
Interposição de recurso ao resultado da solicitação de
Atendimento Especial
Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o
resultado de Atendimento Especial
Os locais de realização das provas objetivas serão publicados
no Diário Oficial do Estado do Pará
Identificar e emitir o seu “Cartão de Confirmação de
Inscrição”, no qual constará o local, o dia e o horário de
realização das provas objetivas
Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o
resultado da vaga de PcD
Realização da Prova objetiva
O Boletim de Questões será disponibilizado no endereço
eletrônico
Divulgação do “gabarito preliminar” das provas objetivas
Prazo para entrega de recursos contra o “gabarito
preliminar” das provas objetivas
Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o
“gabarito preliminar” das provas objetivas
Divulgação do “gabarito oficial” das provas objetivas
Divulgação do “Resultado Final” das provas objetivas
Convocação para Desempate por Edital publicado no Diário
Oficial do Estado do Pará e Provas de Títulos
Período de entrega de documentos para desempate e Prova
de Títulos

05 a 29 de setembro de 2013

23 de setembro de 2013
24 e 25 de setembro de 2013
27 de setembro de 2013
30 de setembro de 2013
Até 30 de setembro de 2013

09 de outubro de 2013

09 de outubro de 2013
10 e 11 de outubro de 2013
10 e 11 de outubro de 2013
18 de outubro de 2013
24 de outubro de 2013
24 de outubro de 2013
24 de outubro de 2013
03 de novembro de 2013
03 de novembro de 2013
03 de novembro de 2013
04 e 05 de novembro de 2013
13 de novembro de 2013
13 de novembro de 2013
22 de novembro de 2013
22 de novembro de 2013
27 e 28 de novembro de 2013

Divulgação do resultado da Prova de Títulos
Prazo para entrega de recursos da Prova de Títulos
Resultado do julgamento dos recursos contra a Prova de
Títulos
Divulgação do Resultado Final

13 de dezembro de 2013
16 e 17 de dezembro de 2013
20 de dezembro de 2013
20 de dezembro de 2013

2. Retificar o endereço de acesso à página na internet que contém todos os atos, editais e
informações do concurso para http://paginas.uepa.br/concursos.
3. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 06 de setembro de 2013.
MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS
Presidente da Comissão de Concurso

