
 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO - Edital N.º 02/2012/ACS/PMP 
 
O Prefeito Municipal de Parauapebas no uso de suas atribuições torna pública a 
retificação do Edital nº. 01/2012/ACS/PMP do Processo Seletivo Público para 
preenchimento de vagas do quadro de Agente Comunitário de Saúde (ACS) do Município, 
conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e 
anexos do edital supracitado. 

 
Onde se lê 

“5.1. As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br, no período entre 18 horas do dia 04 de maio de 2012 até 16 
horas do dia 18 de maio de 2012. 

Leia-se 
“5.1. As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico 
http://www.fadesp.org.br, no período entre 18 horas do dia 04 de maio de 2012 até 16 
horas do dia 30 de maio de 2012. 

 
Onde se lê 

“5.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado 
até o dia 18 de maio de 2012.” 

Leia-se 
 “5.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado 
até o dia 30 de maio de 2012.” 
 

Onde se lê 
 “5.7. 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 22 a 25 de maio de 2012.” 

Leia-se 
“5.7. 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 01 a 05 de junho de 2012.” 
 

Onde se lê 
“6.1. A prova objetiva da 1ª Etapa terá a duração de 03 horas e será aplicada na data 
provável de 03 de junho de 2012, no turno da manhã, das 9 às 12h (horário local).” 

Leia-se 
“6.1. A prova objetiva da 1ª Etapa terá a duração de 03 horas e será aplicada na data 
provável de 10 de junho de 2012, no turno da manhã, das 9 às 12h (horário local).” 

 
Onde se lê 

“9.1. Os candidatos considerados aptos à Prova de Títulos conforme subitem 7.5 deste 
Edital, serão convocados em edital específico para esse fim, publicado o aviso no Diário 
Oficial do Estado do Pará e relacionados no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br). 
Deverão, então, imprimir, preencher e assinar o formulário de entrega de documentos da 
prova de títulos disponível no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), e, entrega-lo em 
um envelope com identificação de seu nome, juntamente com os documentos 



comprobatórios na forma deste Edital, pessoalmente ou através de procurador, no 
período de 13 a 19 de junho de 2012 no horário das 08 às 12h, exceto Sábado e 
Domingo, na Secretaria Municipal de Saúde (anexo I) Departamento de Gestão do 
Trabalho e Educação em Saúde, situada a rua B, número: 360, Bairro: Cidade Nova,  
Parauapebas-Pará.” 

Leia-se 
“9.1. Os candidatos considerados aptos à Prova de Títulos conforme subitem 7.5 deste 
Edital, serão convocados em edital específico para esse fim, publicado o aviso no Diário 
Oficial do Estado do Pará e relacionados no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br). 
Deverão, então, imprimir, preencher e assinar o formulário de entrega de documentos da 
prova de títulos disponível no site da FADESP (http://www.fadesp.org.br), e, entrega-lo em 
um envelope com identificação de seu nome, juntamente com os documentos 
comprobatórios na forma deste Edital, pessoalmente ou através de procurador, no 
período de 20 a 25 de junho de 2012 (exceto Sábado e Domingo) no horário das 08 às 
12h, exceto Sábado e Domingo, na Secretaria Municipal de Saúde (anexo I) 
Departamento de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, situada a rua B, número: 
360, Bairro: Cidade Nova,  Parauapebas-Pará.” 
 

Parauapebas-PA, 18 de maio de 2012. 
 
 

Darci José Lermen  
Prefeito Municipal de Parauapebas 


