
 

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 001/2006 
Retificação 

 
O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, no uso 

de suas atribuições, comunica aos interessados que o Edital nº 001/2006, 
de 10 de março de 2006, que trata do Concurso Público, é RETIFICADO no 
que se refere aos itens seguintes: 
 

Item 9 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
Onde se lê: 

a) Maior tempo de serviço público estadual, contado até o dia 28 de fevereiro 
de 2006, declarado no ato das inscrições; 

Leia-se: 
a) Maior tempo de serviço público estadual, contado até o dia 28 de fevereiro 
de 2006, declarado no ato das inscrições, quando for o caso; 
 

Item 11 – DO INGRESSO 
Onde se lê: 

h) tempo de serviço público estadual declarado no ato da inscrição; 
Leia-se: 

h) tempo de serviço público estadual declarado no ato da inscrição, quando 
for o caso; 
 

Anexo 1 – CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Onde se lê: 

• AUXILIAR DE PLENÁRIO (CÓDIGO PL.AL-021) 
- NÚMERO DE VAGAS: 12 
- REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: Atestado de Conclusão 
do Ensino Médio 
- ATRIBUIÇÕES: Receber e distribuir correspondências, ofícios e outros 
documentos interna e externamente; atender o telefone e anotar recados; 
atender público, servir café, água e refrigerante; colocar correspondência 
nas caixas postais; embalar, acondicionar e despachar material e 
documentos de divulgação e outro qualquer quando designado; fazer 
recados e mandados internos e externos; realizar outras tarefas correlatas. 
- VENCIMENTO BASE: R$ 300,00 
- REMUNERAÇÃO: VB + 80% DL 
 
 
 
 
 
 



 

 
Leia-se: 

• AUXILIAR DE PLENÁRIO (CÓDIGO PL.AL-021) 
- NÚMERO DE VAGAS: 12 
- REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: Ensino Fundamental 
Completo 
- ATRIBUIÇÕES: Receber e distribuir correspondências, ofícios e outros 
documentos interna e externamente; atender o telefone e anotar recados; 
atender público, servir café, água e refrigerante; colocar correspondência 
nas caixas postais; embalar, acondicionar e despachar material e 
documentos de divulgação e outro qualquer quando designado; fazer 
recados e mandados internos e externos; realizar outras tarefas correlatas. 
- VENCIMENTO BASE: R$ 300,00 
- REMUNERAÇÃO: VB + 80% DL 
 

Belém(PA), 16 de março de 2006 
 

MÁRIO COUTO FILHO 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Pará 

 


