
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICIPIO DE BREVES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 02/2012/PMB/ACS 

 
O Prefeito Municipal de Breves no uso de suas atribuições torna pública a retificação do Edital 

nº. 01/2012/PMB/ACS do Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde 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 10 horas do dia 20 de janeiro de 2012 e 18 horas do dia 17 de fevereiro de 2012.” 

Leia-se 

“5.1. As inscrições poderão ser realizadas no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, no 
período entre 10 horas do dia 20 de janeiro de 2012 e 18 horas do dia 16 de março de 2012.” 

Onde se lê 
 

“5.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 17 

de fevereiro de 2012.” 

Leia-se 

“5.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
16 de março 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 21 a 24 de fevereiro 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 20 a 23 de março de 
2012.” 

Onde se lê 
 

“6.1. A prova objetiva da 1° Etapa terá a duração de 03 horas e será aplicada na data provável de 04 

de março de 2012, no turno da manhã, das 9 às 12h (horário local).” 

 
 
 



Leia-se 
 

“6.1. A prova objetiva da 1° Etapa terá a duração de 03 horas e será aplicada na data provável de 01 
de abril de 2012, no turno da manhã, das 9 às 12h (horário local).” 

Onde se lê 
 

“8.2. O Curso de Formação Introdutório Inicial será realizado pela Prefeitura Municipal de Breves ou 
empresa especializada por esta contratada, no período provável de 26 a 30/03/2012, em 
local/horário a serem divulgados após o resultado da prova objetiva da 1° Etapa.” 

 
Leia-se 

 
“8.2. O Curso de Formação Introdutório Inicial será realizado pela Prefeitura Municipal de Breves ou 
empresa especializada por esta contratada, no período provável de 23 a 27/04/2012, em 
local/horário a serem divulgados após o resultado da prova objetiva da 1° Etapa.” 

 
Onde se lê 

 
“8.3. A 2ª Etapa compreenderá avaliação de conhecimentos, através da aplicação de prova objetiva 

de questões de múltipla escolha a ser elaborada pela FADESP, a ser realizada na data provável de 

08 de abril de 2012, com duração de 3(três) horas no horário de 9h às 12h (horário local), em local a 

ser divulgado por ocasião do curso introdutório de formação inicial.” 

Leia-se 
 

“8.3. A 2ª Etapa compreenderá avaliação de conhecimentos, através da aplicação de prova objetiva 

de questões de múltipla escolha a ser elaborada pela FADESP, a ser realizada na data provável de 

06 de maio de 2012, com duração de 3(três) horas no horário de 9h às 12h (horário local), em local 

a ser divulgado por ocasião do curso introdutório de formação inicial.” 

 
Breves-PA, 16 de fevereiro de 2012. 

 
 

José Antônio Azevedo Leão 
Prefeito Municipal de Breves 


