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A Presidente da comissão do Concurso Público C-168 torna pública as retificações 

dos Editais Nº 01/2013 – SEAD/FAPESPA, de 03 de setembro de 2013 e N° 02/2013 – 
SEAD/FAPESPA, de 06 de setembro de 2013, e a reabertura das inscrições para os cargos 
ofertados pela Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa – FAPESPA. 

• DA RETIFICAÇÃO 

• EDITAL N° 01/2013 – SEAD/FAPESPA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013 – Anexo II – 
Requisitos/Escolaridade e Síntese das Atribuições dos Cargos. Cargo: Técnico em Gestão 
de Informática. Requisitos para provimento: onde se lê: Sistemas de Graduação, leia-se: 
Sistemas de Informação. 

• EDITAL N° 01/2013 – SEAD/FAPESPA, DE 03 DE SETEMBRO DE 2013 – Anexo II – 
Requisitos/Escolaridade e Síntese das Atribuições dos Cargos. Cargo: Técnico de 
Administração e Finanças - Psicologia. Requisitos para provimento: onde se lê: diploma de 
curso de graduação em Psicologia e de curso de Graduação de Psicólogo, leia-se: 
diploma de curso de graduação em Psicologia. 

• EDITAL N° 02/2013 – SEAD/FAPESPA, DE 06 DE SETEMBRO DE 2013 – ANEXO IV – 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO DA FUNDAÇÃO AMAZÔNIA 
PARAENSE DE AMPARO À PESQUISA – FAPESPA, passa a vigorar conforme 
cronograma retificado contido no anexo único do presente Edital. 

 

• DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Fica alterada a data de realização da prova objetiva, prevista no Edital nº 02/2013 – 
SEAD/FAPESPA, para o dia 09 de fevereiro de 2014, conforme cronograma retificado 
contido no anexo único do presente Edital. 

• Fica reaberto o período de inscrições para todos os cargos ofertados no Concurso Público 
para provimento de vagas nos cargos efetivos de nível superior, médio e fundamental da 
Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa – FAPESPA. 

• A reabertura de inscrições visa oportunizar equidade de oportunidade aos possíveis 
candidatos para todos os cargos disponibilizados pela Fundação Amazônia Paraense de 
Amparo à Pesquisa – FAPESPA. 

• Permanecer inalterados os demais itens e subitens dos Editais Nº 01/2013 – 
SEAD/FAPESPA, de 03 de setembro de 2013 e N° 02/2013 – SEAD/FAPESPA, de 06 de 
setembro de 2013. 

• O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Belém, 23 de outubro de 2013. 

 
MARIA CRISTINA ROMA DE JESUS 
Presidente da Comissão de Concurso 



ANEXO ÚNICO 

CRONOGRAMA RETIFICADO DE EXECUÇÃO 
ATIVIDADE PERÍODO 

Publicação do Edital 24 de outubro de 2013 

Período de inscrição de todos os candidatos 

09h do dia 12 de novembro 
de 2013 à 23h59min do dia 
15 de dezembro de 2013, 

observado o horário local de 
Belém/PA 

Período de solicitação, envio ou entrega dos documentos de Isenção da 

Taxa de inscrição 
12/11 a 15/12/2013 

Período de inscrição e declaração de deficiência (PcD) com 

encaminhamento dos documentos comprobatórios para concorrer a vaga 

de deficiente 

12/11 a 16/12/2013 

Período de inscrição e declaração do candidato portador de deficiência, 

ou não, que necessita de atendimento especial, com encaminhamento 

dos documentos comprobatório necessários. 

12/11 a 16/12/2013 

Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e disponibilização no 

endereço eletrônico da relação dos pedidos de isenção, deferidos ou não.  
27 de novembro de 2013 

 Interposição de recurso ao resultado de isenção 
28 e 29 de novembro de 

2013 

Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o resultado da 

isenção 
06 de dezembro de 2013 

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos os 
candidatos, inclusive os que tiveram seu pedido de isenção indeferido, 

16 de dezembro de 2013 

Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e disponibilização no 

endereço eletrônico da relação dos candidatos que tiveram a inscrição 

deferida, ou não, para concorrer à vaga na condição de portadores de 

deficiência. 

06 de janeiro de 2014 

Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e disponibilização no 

endereço eletrônico da relação dos candidatos que tiveram o seu 

atendimento especial deferido, ou não. 

06 de janeiro de 2014 

Interposição de recurso ao resultado para o candidato que concorrer à 

vaga na condição de portadores de deficiência. 
07 e 08 de janeiro de 2014 

Interposição de recurso ao resultado da solicitação de Atendimento 

Especial. 
07 e 08 de janeiro de 2014 

Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o resultado de 

Atendimento Especial. 
15 de janeiro de 2014 

Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o resultado da 

vaga de PcD 
15 de janeiro de 2014 

Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará e disponibilização no 

endereço eletrônico dos locais de realização das provas objetivas. 
24 de janeiro de 2014 

Disponibilização da emissão do “Cartão de Confirmação de Inscrição”, no 

qual constará o local, o dia e o horário de realização das provas objetivas.  

A partir de  
24 de janeiro de 2014 

Realização da  Prova objetiva  09 de fevereiro de 2014 

Disponibilização do Boletim de Questões no endereço eletrônico.  09 de fevereiro de 2014 

Divulgação do “gabarito preliminar” das provas objetivas 09 de fevereiro de 2014 

Prazo para entrega de recursos contra o “gabarito preliminar” das provas 

objetivas 
10 e 11 de fevereiro de 2014 

Resultado do julgamento dos recursos impetrados contra o “gabarito 

preliminar” das provas objetivas 
24 de fevereiro de 2014 

Divulgação do “gabarito oficial” das provas objetivas 24 de fevereiro de 2014 

Divulgação do “Resultado Final” das provas objetivas 28 de fevereiro de 2014 



Convocação para Desempate por Edital publicado no Diário Oficial do 

Estado do Pará e Provas de Títulos 
28 de fevereiro de 2014 

Período de entrega de documentos para desempate e Prova de Títulos 
06 e 07 de março de 

2014 

Divulgação do resultado da Prova de Títulos  12 de março de 2014 

Prazo para entrega de recursos da Prova de Títulos 
13 e 14 de março de 

2014 

Resultado do julgamento dos recursos contra a Prova de Títulos 25 de março de 2014 

Divulgação do Resultado Final 25 de março de 2014 

 

 
 
 


