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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA-PA 
 

 
EDITAL Nº 02/2014/CREA-PA, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – 

CREA/PA, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, torna 
pública a retificação do Edital nº. 01/2014/CREA-PA do concurso publico desse Conselho Regional, 
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexos do 
edital supracitado. 

 
Onde se lê 

2.3 Período: das 16h de 23/01/2014 às 16h de 03/03/2014, considerando-se o horário de Belém. 
 

Leia-se 
2.3 Período: das 16h de 23/01/2014 às 16h de 24/03/2014, considerando-se o horário de Belém. 

 
Onde se lê 

2.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no sistema bancário brasileiro até o dia 
04/03/2014, com o boleto bancário impresso (não será aceito pagamento por meio de depósito em 
conta ou agendamento). 

 
Leia-se 

2.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado no sistema bancário brasileiro até o dia 
25/03/2014, com o boleto bancário impresso (não será aceito pagamento por meio de depósito em 
conta ou agendamento). 

 
Onde se lê 

2.8 O CREA/PA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data 
posterior ao dia 04/03/2014. 

Leia-se 
2.8 O CREA/PA, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de pagamento com data 
posterior ao dia 25/03/2014. 

 
Onde se lê 

4.13 O cartão de confirmação de inscrição, com o local, data e horário da prova objetiva, estará 
disponível no site: www.fadesp.org.br, no período de 06 a 10/03/2014, sendo de responsabilidade 
exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 

 
Leia-se 

4.13 O cartão de confirmação de inscrição, com o local, data e horário da prova objetiva, estará 
disponível no site: www.fadesp.org.br, no período de 27 a 31/03/2014, sendo de responsabilidade 
exclusiva do candidato a obtenção desse documento. 
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Onde se lê 
4.15 O candidato deve acompanhar a convocação para as provas no site: www.fadesp.org.br, com 
data prevista de realização da prova objetiva para o dia 16/03/2014. 

 
Leia-se 

4.15 O candidato deve acompanhar a convocação para as provas no site: www.fadesp.org.br, com 
data prevista de realização da prova objetiva para o dia 06/04/2014. 

 
Onde se lê 

4.16 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento e outros deverão ser corrigidos no período de 06 a 10/03/2014 no site da FADESP. 

 
Leia-se 

4.16 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo, data de 
nascimento e outros deverão ser corrigidos no período de 27 a 31/03/2014 no site da FADESP. 

 
Onde se lê 

4.18.7 O candidato que pleitear isenção do pagamento da taxa de inscrição e não obtiver a 
concessão do benefício deverá pagar a taxa de inscrição até o dia 4 de março de 2014, observado o 
disposto no subitem 4.3.3 deste edital. 

Leia-se 
4.18.7 O candidato que pleitear isenção do pagamento da taxa de inscrição e não obtiver a 
concessão do benefício deverá pagar a taxa de inscrição até o dia 25 de março de 2014, observado 
o disposto no subitem 4.3.3 deste edital. 

Onde se lê 
 

9.1.2 Auxiliar Técnico – Nível Médio 
DISCIPLINA Nº 

Questões 
Valor da 
Questão 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Matemática 5 2,00 10,00 

Noções de Informática 5 2,00 10,00 

Legislação 5 3,00 30,00 

Conhecimentos 
Específicos 

15 3,00 30,00 

Total da Prova Objetiva 40 - 100,00 

 
Leia-se 

 
9.1.2 Auxiliar Técnico – Nível Médio 

DISCIPLINA Nº 
Questões 

Valor da 
Questão 

Total de 
Pontos 

Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 

Matemática 5 2,00 10,00 

Noções de Informática 5 2,00 10,00 

Legislação 5 3,00 15,00 
Conhecimentos 

Específicos 
15 3,00 45,00 

Total da Prova Objetiva 40 - 100,00 
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Onde se lê 
 

10.1 As provas objetivas serão realizadas na cidade de Altamira, Belém, Castanhal, Marabá, 
Parauapebas, Redenção e Santarém, com data prevista para o dia 16/03/2014, das 8h às 12h 
(horário de Belém) em locais que serão divulgados oportunamente no site: www.fadesp.org.br. 

 
Leia-se 

 
10.1 As provas objetivas serão realizadas na cidade de Altamira, Belém, Castanhal, Marabá, 
Parauapebas, Redenção e Santarém, com data prevista para o dia 06/04/2014, das 8h às 12h 
(horário de Belém) em locais que serão divulgados oportunamente no site: www.fadesp.org.br 
 

Onde se lê 
 
10.2 Ao candidato só será permitida a participação das provas, na respectiva data, horário e local 
constantes do seu cartão de confirmação de inscrição disponível no site: www.fadesp.org.br, no 
período de 06 a 10/03/2014. 
 

Leia-se 
 

10.2 Ao candidato só será permitida a participação das provas, na respectiva data, horário e local 
constantes do seu cartão de confirmação de inscrição disponível no site: www.fadesp.org.br, no 
período de 27 a 31/03/2014. 

 
 

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2014 
 

 
Antonio Carlos Alberio 

Presidente 


