
 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE JACAREACANGA 

CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2012/CMJ 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga no uso de suas atribuições torna pública 

a retificação do Edital nº. 01/2012/CMJ do Concurso Público para preenchimento de vagas do 
quadro permanente de servidores da Câmara do Município, conforme a seguir especificado, 
permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexos do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

“9.2. O cartão de inscrição será entregue, no período, hora e local, conforme abaixo: 

• Período: 13 a 16 de março de 2012;” 

Leia-se 

“9.2. O cartão de inscrição na Modalidade Presencial será entregue, no período, hora e local, 
conforme abaixo: 

• Período: 11 a 13 de abril de 2012;” 

Onde se lê 
 

“9.6. Os cartões de inscrição corrigidos serão entregues no dia 23 de março de 2012, no horário de 8 

às 17h, no prédio da Câmara Municipal localizada no Município de Jacareacanga.” 

Leia-se 

“9.6. Os cartões de inscrição que forem corrigidos, no período informado no subitem 9.2 deste 
Edital, serão entregues no dia 20 de abril de 2012, no horário de 8 às 17h, no prédio da Câmara 
Municipal localizada no Município de Jacareacanga.” 

Onde se lê 
 

“10.1. Será admitida a inscrição online(via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, 

solicitada no período entre 10 horas do dia 07 de fevereiro de 2012 até 18 horas do dia 07 de março 

de 2012.” 

Leia-se 

“10.1. Será admitida a inscrição online(via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, 

solicitada no período entre 10 horas do dia 07 de fevereiro de 2012 até 18 horas do dia 06 de 
abril de 2012.” 

Onde se lê 
 

“10.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 

07 de março de 2012, dentro do horário bancário da cidade em que o candidato está se 

inscrevendo.” 

 
 
 



Leia-se 
 

“10.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 

06 de abril de 2012, dentro do horário bancário da cidade em que o candidato está se 
inscrevendo.” 

Onde se lê 
 

“10.7. Após o acatamento da inscrição, a sua confirmação, com a disponibilização do cartão de 
inscrição com a lotação do candidato no local em que realizará a prova objetiva, estará disponível no 
site da Fadesp, no endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 13 a 16 de março de 
2012.” 

Leia-se 
 

“10.7. Após o acatamento da inscrição, a sua confirmação, com a disponibilização do cartão de 
inscrição com a lotação do candidato no local em que realizará a prova objetiva, estará disponível no 
site da Fadesp, no endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 11 a 16 de abril de 
2012.” 

 
Onde se lê 

 
“11.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 24 de março de 

2012 (sábado), no turno da tarde, das 14h às 18 (horário local), para todos os Cargos de Nível 

Fundamental Completo e Nível Médio.” 

Leia-se 
 

“11.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 21 de abril de 2012 
(sábado), no turno da tarde, das 14h às 18 (horário local), para todos os Cargos de Nível 
Fundamental Completo e Nível Médio.” 

 
Jacareacanga-PA, 05 de março de 2012. 

 
 

Elias Freire Santos 
Presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga 


