
 
DIÁRIO OFICIAL Nº. 31034 de 25/10/2007 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL N.º 02/2007 – SEAD/DEFENSORIA PÚBLICA, DE 24 DE OUTUBRO 

DE 2007 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, 

DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
EDITAL N.º 02/2007 – SEAD/DEFENSORIA PÚBLICA, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007 

CONCURSO PÚBLICO C-119 
  
  

A Secretária Executiva de Administração (SEAD) faz as seguintes retificações no Edital N.º 
01/2007 – SEAD/DEFENSORIA PÚBLICA, DE 27 DE SETEMBRO DE 2007 - CONCURSO 

PÚBLICO C-119, como se segue: 
  

Resolver Incluir o item 1.3 com o texto abaixo e alterar as vagas para deficiente físico no Cargo de 
Programador, Nível Médio, como se segue: 
  
1.3. Os cargos ofertados por nível de escolaridade exigido, número de vagas e remuneração estão 
especificados a seguir: 
  
  

CARGO VAGAS P/ 

Nível Superior 
TOTAL DE VAGAS DEFICIENTES 

Técnico em Gestão Pública em Administração 1 - 
Técnico em Gestão Pública em Biblioteconomia 1 - 
Técnico em Gestão Pública em Ciências Sociais 2 - 
Técnico em Gestão Pública em Ciências Contábeis 1 - 
Técnico em Gestão Pública em Ciências Econômicas 1 - 

Técnico em Gestão Pública em Estatística 2 - 
Técnico em Gestão Pública em Psicologia 6 1 
Técnico em Gestão Pública em Pedagogia 6 1 

  Técnico em Gestão Pública em Serviço Social 10 1 
     Técnico em Gestão Infra-Estrutura em Arquitetura 1 - 
     Técnico em Gestão Infra-Estrutura em Engenharia 

Civil 2 - 

   Técnico em Gestão de Informática 
Analista de Sistemas 

2 - 

  
Nível Médio 

    

Assistente de Informática 15 1 
Programador 2 - 

Assistente Administrativo 180 9 
Nível Fundamental 

  
  

  
  

Auxiliar Operacional 50 2 
Motorista 25 1 

  
  
  



  
Onde se lê 

  
2.5 O candidato portador de deficiência poderá requerer, em formulário próprio fornecido pela 
Fadesp, subitem 2.3 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de 
realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.º e 2.º, do Decreto n.º 3.298/99, alterado pelo 

Decreto n.º 5.296/2004. 
  

Leia-se 
  

2.5 O candidato portador de deficiência poderá requerer, em formulário próprio fornecido pela 
Fadesp, subitem 2.2 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de 
realização das provas, indicando as condições de que necessita para a realização destas, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.º e 2.º, do Decreto n.º 3.298/99, alterado pelo 
Decreto n.º 5.296/2004. 

  
  

Onde se lê  
  

4.4. O candidato portador de deficiência ou necessidade especial que requerer a isenção da 
taxa de inscrição deverá encaminhar a cópia do documento de identificação e do cadastro 
atualizado da instituição a qual pertence, via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 19 
de setembro de 2007, para a Central de Atendimento da FADESP – Concurso DEFENSORIA 
PÚBLICA (Isenção da Taxa de Inscrição), por fax, ou pessoalmente para a Central de 
Atendimento da FADESP – Concurso DEFENSORIA PÚBLICA (laudo médico), para a sede da 
Fadesp _ Rua Augusto Corrêa s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP: 
66075-900, telefone (91) 4005-7446, fone/fax (91) 4005-7433. 

  
Leia-se 

  
4.4. O candidato portador de deficiência ou necessidade especial que requerer a isenção da 
taxa de inscrição deverá encaminhar a cópia do documento de identificação e do cadastro 
atualizado da instituição a qual pertence, via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 01 
de novembro de 2007, para a Central de Atendimento da FADESP – Concurso DEFENSORIA 
PÚBLICA (Isenção da Taxa de Inscrição), por fax, ou pessoalmente para a Central de 
Atendimento da FADESP – Concurso DEFENSORIA PÚBLICA (laudo médico), para a sede da 
Fadesp _ Rua Augusto Corrêa s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP: 
66075-900, telefone (91) 4005-7446, fone/fax (91) 4005-7433. 

  
  

Onde se lê  
  

6.4. O candidato que não devolver o Formulário de Inscrição devidamente preenchido, juntamente 
com a cópia do documento de identidade, no período, hora e local citado no subitem 6.2.1 deste 
Edital, não estará inscrito no concurso, sendo considerado desistente. 

  
Leia-se 

  
6.4. O candidato, que optar pela inscrição presencial, que não devolver o Formulário de Inscrição 
devidamente preenchido, juntamente com a cópia do documento de identidade, no período, hora e 
local citado no subitem 6.1 deste Edital, não estará inscrito no concurso, sendo considerado 
desistente. 

  
  
  

Onde se lê  
  



7.6. Os cartões de inscrição corrigidos serão entregues nos dias 03 e 07 de dezembro de 2007, no 
horário de 09 às 17 horas, em Belém-PA - Ginásio de Esportes da UFPA (av. Augusto Corrêa s/n – 
Guamá – Campus Universitário da UFPA); 

Leia-se 
  

7.6. Os cartões de inscrição corrigidos serão entregues no período dias 03 a 07 de dezembro de 
2007, no horário de 09 às 17 horas, em Belém-PA - Ginásio de Esportes da UFPA (av. Augusto 
Corrêa s/n – Guamá – Campus Universitário da UFPA); 

  
  

Onde se lê  
  

8.7. Após o acatamento da inscrição, a sua confirmação estará disponível no site da Fadesp no 
endereço eletrônico www.fadesp.org.br, a partir do dia 19 de novembro de 2007. 

  
Leia-se 

  
8.7. Após o acatamento da inscrição, a sua confirmação estará disponível no site da Fadesp no 
endereço eletrônico www.fadesp.org.br, no período de 19 a 23 de novembro de 2007. 

  
  

Onde se lê  
  

10.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão constituídas de 
questões do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta 
correta. Para os cargos de nível superior, cada questão terá o valor de 0,20 pontos; para os 
cargos de nível médio, cada questão terá o valor de 0,25 pontos; para os cargos de nível 
fundamental, cada questão terá o valor de 0,40 (zero vírgula cinqüenta) pontos; totalizando 
10,00 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 que, de acordo com o comando da 
questão, julgar correta. 

  
Leia-se 

  
10.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão constituídas de 
questões do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A, B, C e D) e uma única resposta 
correta. Para os cargos de nível superior, cada questão terá o valor de 0,20 pontos; para os 
cargos de nível médio, cada questão terá o valor de 0,25 pontos; para os cargos de nível 
fundamental, cada questão terá o valor de 0,40 pontos; totalizando 10,00 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 que, de acordo com o comando da questão, julgar correta. 

  
  

Onde se lê  
  

10.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, 
dos quatro campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 
marcações indevidas.  

  
Leia-se 

  
10.2 O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão, um, e somente um, 
dos quatro campos da folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de 

marcações indevidas, inclusive o citado no item 10.1.1, deste edital. 
  

Onde se lê 
  



14.1 Em caso de empate na nota final no concurso terá preferência o candidato que, na 
seguinte ordem: 
a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
b) pertencer ao serviço público estadual; 
c) pertencer ao serviço público estadual com o maior tempo de exercício no serviço público do 
Estado; 
d) for mais idoso, considerando o dia, o mês e o ano; 
e) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2). 
  

Leia-se 
  

14.1 Em caso de empate na nota final no concurso terá preferência o candidato que, na 
seguinte ordem: 
a) for mais idoso, desde que tenha idade superior a sessenta anos, conforme artigo 27, 
parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
b) pertencer ao serviço público estadual até o dia 19/10/2007; 
c) pertencer ao serviço público estadual, com o maior tempo de exercício no serviço público do 
Estado, a contar até o dia 19/10/2007, considerando dias, meses e anos no efetivo exercício de 
função no serviço público estadual; 
d) for mais idoso, considerando o dia, o mês e o ano de nascimento; 
e) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2). 
  
Anexo I Conteúdo Programático, conhecimento específico para o cargo de Assistente 
Administrativo: onde se-lê Lei º4.870/1994, leia-se Lei nº4.810/1994. 

Os demais itens e subitens do Edital nº 001/2007 do Concurso Público C-119, assim como, os 
demais conteúdos dos Anexos I, II e III do referido Edital permanecem inalterados. 

MARIA APARECIDA BARROS CAVALCANTE 
Secretária de Estado de Administração 

  

 


