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ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 003/2011/CMP 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas, no uso de suas atribuições, torna 

pública alteração no Edital nº. 01/2010/CMP, de 06 de dezembro de 2010, conforme a seguir 
especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexos do edital supracitado, 
não alterados pelos Editais n° 02/2010/CMP e n° 03/2011/CMP. 
 
1. Fica estabelecida a prorrogação do período de inscrição no concurso, para novas inscrições 
somente na modalidade online (via Internet), no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, das 
16 horas do dia 13 de janeiro de 2011 até às 20h do dia 11 de fevereiro de 2011, observado o 
horário de Brasília-DF. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário emitido 
neste site deverá ser efetuado até o dia 11 de fevereiro de 2011, dentro do horário bancário da 
cidade em que o candidato está se inscrevendo. 
 
2. Ficam alterados os períodos de entrega na modalidade presencial dos cartões de inscrição dos 
candidatos com o respectivo local de prova, subitens 7.2 e 7.6 do Edital n° 01/2010/CMP, para 
28/02/2011 a 04/03/2011 e 18 a 19/03/2011, respectivamente. 
 
3. Fica estabelecida a impressão online (via Internet) dos cartões de inscrição dos candidatos do 
concurso, inclusive dos que fizeram inscrição na modalidade presencial, com o respectivo local de 
prova, e, se for o caso, ajustes de dados cadastrais online (via Internet), no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br, das 16 horas do dia 28 de fevereiro de 2011 até as 20h do dia 04 de 
março de 2011, observado o horário de Brasília-DF 
 
4. No subitem 8.1 do Edital n° 01/2010/CMP onde se lê : “As provas objetivas terão a duração de 
04(quatro) horas e serão aplicadas no dia 13 de fevereiro de 2011, no turno da manhã, das 8 às 
12h (horário local), para todos os cargos de Nível Superior e Nível Médio, e, no turno da tarde, das 
14h30 às 18h30 (horário local), para o Cargo de Nível Fundamental.”, leia-se : “As provas 
objetivas terão a duração de 04(quatro) horas e serão aplicadas no dia 20 de março de 2011, no 
turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para os cargos de Nível Médio, e, no turno da tarde, 
das 14h30 às 18h30 (horário local), para os cargos de Nível Superior e para o Cargo de Nível 
Fundamental.” 
 
5. Fica estabelecido que a Pessoas com Deficiência (PcD) poderá imprimir, preencher e assinar 
formulário disponível no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), no período de inscrição online 
(via Internet), das 16 horas do dia 13 de janeiro de 2011 até as 20h do dia 11 de fevereiro de 
2011, informando se irá necessitar de tratamento diferenciado e/ou de tempo adicional para 
realização das provas objetivas. Deverão anexar a este formulário o laudo médico, original ou 
cópia autenticada, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência 
ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID (Decreto nº 3.298/99), 
e, enviá-los pelos correios, através de carta registrada, à Comissão Executora do Concurso de 
Parauapebas. – FADESP (Documentos PcD), Rua Augusto Corrêa, s/n, Campus Universitário da 
UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP 66075-110. Solicitações posteriores, nesse sentido, serão 
indeferidas 
 

Parauapebas-PA, 11 de janeiro de 2011. 
 

Presidente da Câmara Municipal de Parauapebas 
Euzébio Rodrigues dos Santos 


