
 
SECRETARIA DE PORTOS 

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 012/2013/CDP/Guarda Portuário 

 
O Diretor Presidente da Companhia Docas do Pará – CDP no uso de suas atribuições legais, 

de acordo com o subitem 7.6.6 do Edital n° 02/2012/CDP - Guarda Portuário, convoca o candidato 
do cargo de guarda portuário, relacionado no item 2 deste edital, a participar da 5ª Etapa do 
Concurso (habilitação ao Curso). O candidato deverá no período de 22/04/2013 a 26/04/2013, 
imprimir, preencher e assinar o formulário disponível no site da FADESP e enviá-lo, via Correios, por 
carta registrada ou Sedex, juntamente com os documentos comprobatórios na forma do item 1 deste 
Edital, à Comissão Executora do Concurso – FADESP (Documentos de habilitação ao curso de 
guarda portuário), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da UFPA, Bairro do Guamá, 
Belém-Pará, CEP 66075-110.  
  
1. PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS 
1.1. Para ser incorporado e matriculado no curso o candidato deverá enviar os documentos 
relacionados a seguir: 
a. Certidão de Nascimento ou Casamento; 
b. Documento de Identidade; 
c. Título de Eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição; 
d. Comprovante de regularidade de Situação militar: Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
Dispensa de Incorporação ou documento equivalente (apenas para o sexo masculino);  
e. Declaração de conclusão do Ensino Médio ou equivalente com o respectivo Histórico Escolar, ou 
Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Superior com o respectivo Histórico Escolar o qual 
suprirá a declaração aqui exigida (todos devidamente assinados pelo concluinte); 
f. Atestado de Antecedentes Policiais, expedidos pela Polícia Civil do(s) local(is) de domicílio do 
candidato nos últimos cinco anos; 
g. Atestado de Antecedentes Criminais, expedidos pela Justiça Comum Estadual do(s) local(is) de 
domicílio do candidato nos últimos cinco anos; 
h. Atestado de Antecedentes Criminais, expedidos pela Justiça Militar Estadual do(s) local(is) de 
domicílio do candidato nos últimos cinco anos; 
i. Atestado de Antecedentes Criminais, expedidos pela Justiça Comum Federal do(s) local(is) de 
domicílio do candidato nos últimos cinco anos; 
j. Atestado de Antecedentes Criminais, expedidos pela Justiça Militar Federal do(s) local(is) de 
domicílio do candidato nos últimos cinco anos; 
k. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
l. Cartão do PIS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada); 
m. Cartão do PASEP (se o candidato for servidor público ou militar); 
n. Três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas; 
o. Comprovante de residência; 
p. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão público e/ou entidade das 
esferas de governo; 
1.2. Os documentos citados no subitem anterior deverão ser enviados em 01 (uma) cópia 
autenticada em cartório. Sendo validos os documentos impressos diretamente na Internet que 
tenham validade oficial informada pelo órgão emissor.  
1.3. Se o candidato não postar os documentos acima previstos, no período de 22/04/2013 a 
26/04/2013, será considerado inabilitado para fins de incorporação e matrícula no curso de guarda 
portuário e em consequência perderá o direito a vaga e será eliminado do concurso. 
 
 
 
 
 



2. RELAÇÃO DE CANDIDATO CONVOCADO A 5ª ETAPA CONFORME SUBITEM  7.6.6 DO 
EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO 
 
Cargo: 1 - GUARDA PORTUARIO - MASCULINO (VILA DO CONDE/BARCARENA) 

Ordem Inscrição PcD Nome Pontuação CE Port. Mat. Leg. Nascimento 

1 001930 
 

IRANILDO FERREIRA DO 
NASCIMENTO 31,00 13,00 6,00 8,00 4,00 01/01/1973 

 
Belém (PA), 09 de Abril de 2013 

 
 

Carlos José Ponciano da Silva 
Diretor Presidente da CDP 

 


