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AVISO N.º 001/2018/FADESP – Concurso Edital n° 01/2017/PMP 
 
A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, após 
processamento dos documentos encaminhados a FADESP pelos candidatos que solicitaram isenção 
da taxa de inscrição por ser Pessoa com Deficiência (PcD) e tendo em vista a realização de 
concurso público para preenchimento de vagas de cargos de Professores da Prefeitura Municipal de 
Parauapebas (PMP), Edital de Abertura n° 01/2017/PMP, torna público o resultado do processo de 
isenção de taxa de inscrição do concurso supracitado para PcD. 
 
A isenção é apenas para um cargo a ser escolhido pelo candidato. Para completar e confirmar sua 
inscrição, o candidato que obteve a isenção de taxa de inscrição, até às 23h59 do dia 18/01/2018, 
deverá entrar novamente no sistema de inscrição e gerar seu boleto bancário clicando em cima do 
nome do cargo escolhido, para seu arquivo como comprovante de inscrição. Deverá também 
imprimir seu cartão inscrição, com o local de realização de sua prova, a partir do dia 26/01/2018, às 
17h, como os demais candidatos inscritos no concurso.  
 
Qualquer recurso sobre o resultado da isenção deverá ser enviado para concursos@fadesp.org.br, 
informando o nome completo e o n° do RG. Somente serão avaliados os e-mail/recurso enviados até 
o dia 19/01/2018 às 12h, os demais serão desconsiderados por serem intempestivos. Resultado final 
dos recursos estará disponível a partir do dia 19/01/2014 às 13h.  
 
  

RELAÇÃO DE ISENTOS DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

NOME CARGO 

ADEILDO LIMA DA SILVA EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS - ZONA URBANA 

ALDO SILVA DINIZ EDUCAÇÃO BÁSICA I - CICLOS INICIAIS - ZONA URBANA 

ALEXANDRE CAMPOS SILVA EDUCAÇÃO BÁSICA I - CICLOS INICIAIS - ZONA URBANA 

ERIC TRINDADE GONÇALVES EDUCAÇÃO BÁSICA II - CIÊNCIAS - ZONA URBANA 

FRANCISCO NEGREIROS FILHO EDUCAÇÃO BÁSICA II - HISTÓRIA - ZONA URBANA 

JOSE NAZARENO LEÃO SILVA EDUCAÇÃO BÁSICA II - GEOGRAFIA - ZONA RURAL 

 
 

Belém, 17 de Janeiro de 2018 

 


