
 
 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 
CONCURSO DE INGRESSO PARA CARGOS EFETIVOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ 

 
AVISO N.º 001/2004-MP 

 
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, ALTERAÇÕES DE PRAZOS E DATA DA PROVA OBJETIVA 
 

O Presidente da Comissão de Concurso, usando de suas atribuições legais, torna públicas, para 
ciência dos interessados, as alterações referentes à prorrogação do período de inscrições e alterações dos 
demais prazos constantes no Edital de 07 de janeiro de 2004, publicado no Diário Oficial do Estado do dia 
09 de janeiro de 2004, conforme redação a seguir especificada: 

 

1- As inscrições off-line deverão ser realizadas nos dias úteis, até dia 06 de fevereiro 

de 2004. 

2- A modalidade de inscrição on-line estará disponível no endereço eletrônico 

www.daves.ufpa.br, até as 20h do dia 05 de fevereiro de 2004. 

3- Na modalidade de inscrição on-line, o pagamento da taxa de inscrição deverá ser 

efetuado até o dia 06 de fevereiro de 2004.  

4- Os candidatos que optarem pela modalidade off-line deverão receber o Cartão de 

Inscrição apenas mediante a apresentação de documento de identidade original, 

no período de 01 a 05 de março de 2004, no horário das 9 às 17 horas, no 

mesmo local em que realizaram sua inscrição: 

5- Os candidatos que optarem pela modalidade on-line deverão imprimir o Cartão de 

Inscrição disponível no site www.daves.ufpa.br, por meio do instrumento de 

inscrição on-line, até 05 de março de 2004. 
6- Os candidatos que optarem pela modalidade off-line poderão solicitar alteração, 

em seu Cartão de Inscrição, somente de informações relativas a dados pessoais, 

no período de 01 a 05 de março de 2004, no mesmo local de recebimento do 

Cartão. Após esse período, não será aceito qualquer pedido de alteração de 

dados. 

7- Os candidatos que optarem pela modalidade on-line poderão solicitar alteração, 

em seu Cartão de Inscrição, somente de informações relativas a dados pessoais, 

no período de 01 a 05 de março de 2004, após o que deverão imprimir seu Cartão 

de Inscrição atualizado, no site www.daves.ufpa.br, por meio do instrumento de 

inscrição on-line. 

8- As provas objetivas para todos os cargos, aqui previstas, serão realizadas nos 

Pólos (sedes) das Regiões Administrativas: Região Metropolitana de Belém I – 

Belém; Região Metropolitana de Belém II – Ananindeua; Região Nordeste I – 



Castanhal; Região Nordeste II – Capanema; Região do Tocantins e Marajó – 

Abaetetuba; Região Sudeste I – Marabá; Região Sudeste II – Redenção; Região 

Sudoeste I – Altamira; Região Sudoeste II – Itaituba e Região do Baixo Amazonas 

– Santarém, no dia 28 de março de 2004, no horário das 8 às 12h (horário de 

Belém) para os cargos de nível fundamental completo e superior completo, e das 

14 às 18h (horário de Belém) para o nível médio completo. 

9- O gabarito da prova objetiva será divulgado no dia 29 de março de 2004, no 

Espaço Cultural do Ministério Público “Ernesto Pinho Filho” localizado na Rua 

João Diogo n° 52, no hall da reitoria da UFPA e na Internet (www.daves.ufpa.br). 

10- Os candidatos habilitados à prova de títulos deverão apresentar, em Belém, na 

Quadra I do Campus III da UFPA e no interior do Estado, nos locais onde efetuaram 

suas inscrições, no período de 12 a 16 de abril de 2004, no horário das 9 às 15 horas 

(horário de Belém), o Curriculum Vitae, contendo número de inscrição, identificação 

do candidato, xerox do documento oficial de identidade e comprovante de 

escolaridade exigido para o cargo (diploma ou atestado de conclusão fornecido por 

órgão competente), juntamente com os diplomas/certificados dos títulos em 2 (duas) 

cópias, sendo 01 (uma) cópia autenticada. 

 

Ministério Público (PA), em 20 de janeiro de 2004. 

 
 
 

LUIZ CESAR TAVARES BIBAS 
Procurador de Justiça 

Secretário Geral do Ministério Público 
Presidente da Comissão de Concurso 

 


