
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará 
Concurso Público para Provimento de Cargos de Nível Superior, 

de Nível Médio e de Nível Fundamental 
Edital N.º 03/2007  de Retificação 2 – CREA-PA, de 28dDe Novembro de 2007 

 
  

O Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
Estado do Pará (CREA-PA), no uso de suas atribuições legais, torna pública a 
Retificação nº 2 do Edital nº. 01/2007, de 14 de novembro de 2007 - Concurso Público 
CREA-PA, como segue: 

 
 
 

Onde se lê 
 

6.1 As provas objetivas serão realizadas em Belém, Castanhal, Marabá e Santarém no 
dia 24 de fevereiro de 2008, conforme horários abaixo: 

• 08 às 12 horas (horário local) para os cargos de Nível Médio; 

• 14 às 18 horas (horário local) para os cargos de Nível Fundamental e Nível 
Superior. 

 
 

Leia-se 
 
6.1 As provas objetivas serão realizadas em Belém, Castanhal, Marabá e Santarém no 
dia 24 de fevereiro de 2008, conforme horários abaixo: 

• 08h30 às 12h30 (horário de Belém) para os cargos de Nível Médio; 

• 14h30 às 18h30 (horário de Belém) para os cargos de Nível Fundamental e 
Nível Superior. 

6.1.1 O candidato deverá escolher no período da inscrição o seu local de opção para 
realização das provas do concurso entre os Municípios de Belém, Castanhal, Marabá 
e Santarém. Esta opção constará na ficha de inscrição do concurso.   
6.1.2 O candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as provas objetivas 
nos dois períodos, inclusive para concorrer a vagas em cargos de Municípios distintos, 
independente da escolha do seu local de realização das provas. 
 

Os demais itens e subitens do Edital nº 01/2007 do Concurso Público do 
CREA-PA, assim como os demais conteúdos dos anexos I, II, III e IV do referido Edital 
permanecem inalterados. 

 
Belém, 28 de novembro de 2007 

 
 

Eng. Agr. Antonio Carlos Alberio 
Presidente 

 

 

 


