GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD)
SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC )
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
EDITAL N.º 2/2006 – SEAD/SEDUC , DE 19 DE MAIO DE 2006
A SECRETARIA EXECUTIVA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) torna pública a
retificação dos subitens 6.4.2.1, 7.2, 7.3, 8.1, 10.2 e 10.3 do Edital n.º 1/2006 – SEAD/SEDUC , de 11 de
maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, conforme a seguir especificado,
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
6.4.2.1 O candidato que realizar sua inscrição via Internet deverá indicar, na solicitação de inscrição, sua
opção de disciplina e sua opção de pólo de vaga, que será vinculado à cidade de realização das provas, bem
como sua opção de município, as qua is não poderão ser alterada s em hipótese alguma.
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no
dia 16 de julho de 2006, no turno da manhã.
7.3 Os locais e o horário de realização das provas objetivas serão publicados no Diário Oficial do Estado do
Pará e divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/seduc2006, nas
datas prováveis de 5 ou 6 de julho de 2006. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação
correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
8.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão constituídas de 40 (quarenta) questões
do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta correta, valendo 0,25 ponto
cada questão, totalizando 10,00 (dez) pontos. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, quatro
campos de marcação: um campo para cada uma das quatro opções A, B, C e D, sendo que o candidato deverá
preencher apenas aquele correspondente à resposta julgada correta, de acordo com o comando da questão.
10.2 A nota do candidato em cada prova objetiva (N P) será igual ao número de questões da folha de
respostas concordantes com o gabarito oficial definitivo multiplicado por 0,25.
10.3 Será eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
a) obtiver nota inferior a 1,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P 1 );
b) obtiver nota inferior a 1,50 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2 );
c) obtiver nota inferior a 3,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

FREDERICO ANIBAL DA COSTA MONTEIRO
Secretário Executivo de Administração
Secretaria Executiva de Administração
Governo do Estado do Pará

