
 
 

DIÁRIO OFICIAL Nº. 31048 de 16/11/2007 
 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
EDITAL N.º 004/2007 – SEAD/DEFENSORIA PÚBLICA, DE 14 DE NOVEMBRO 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 004/2007 – SEAD/DEFENSORIA PÚBLICA, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2007 
CONCURSO PÚBLICO C-119 

  
  
  
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD), em virtude do número elevado de 

inscritos no Concurso Público C-119 - Defensoria Pública do Estado do Pará e a coincidência da data da prova 
objetiva com data de prova do Concurso Vestibular da UEPA, o que ocasionou a falta de espaços físicos 
adequados a realização do certame, comunica a alteração no calendário do Concurso Público C119, como se 
segue: 
  

  
Onde se lê 

  
7.2. O cartão de inscrição será entregue, no período, hora e locais, conforme abaixo: 

� Período: 19 a 23 de novembro de 2007 (calendário de entrega a ser estabelecido no Manual do Candidato); 

  
Leia-se 

  
7.2. O cartão de inscrição será entregue, no período, hora e locais, conforme abaixo: 

� Período: 04 a 07 de dezembro de 2007 (será entregue ao candidato em qualquer um dos dias do período); 

  
Onde se lê 

  
7.6. Os cartões de inscrição corrigidos serão entregues nos 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); 
  

Leia-se 
  

7.6. Os cartões de inscrição corrigidos serão entregues no período de 18 a 21 de dezembro de 2007, no horário de 09 às 17 horas, em Belém-PA - Giná
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, no período de 19 a 23 
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 04 a 07 
de dezembro de 2007. 
  

Onde se lê 
  
9.2 As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 16 de dezembro de 2007, no 
turno da manhã para o nível médio e tarde para o nível fundamental e superior. 
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Leia-se 
  

9.2 As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 20 de janeiro de 2008, no turno 
da manhã para o nível médio e tarde para o nível fundamental e superior. 
  
Os demais itens e subitens do Edital nº 001/2007 do Concurso Público C-119 permanecem inalterados. 
  
  
  

MARIA APARECIDA BARROS CAVALCANTE 
Secretária de Estado de Administração 
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