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COORDENADORIA DE TREINAMENTOS E 
RECURSOS HUMANOS 

ERRATA Nº 03 DO EDITAL 001/2022 - SEMAD, PUBLICADO NO 
EDOMP, EDIÇÃO EXTRA 262, EM 11.10.2022
O Prefeito Municipal de Parauapebas em Exercício, no uso de suas 
atribuições, torna pública, para ciência dos interessados, a RETIFICAÇÃO 
DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Anexo III) do Edital n° 01/2022/PMP 
que visa o provimento de cargos de Professores e cargos de Nível Médio da 
Prefeitura Municipal, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e 
anexos do edital supracitado, não alterados por este edital.
Onde se lê:

ETAPAS PERÍODO / DATA

Publicação de aviso de edital de concurso pela PMP em Diário Oficial 11/10/2022

Publicação do Edital nº 001/2022/PMP no portal da FADESP e da PMP na Internet 11/10/2022

Impugnação do Edital nº 001/2022/PMP 13, 14 e 17/10/2022

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO e solicitações de: Atendimento Especial durante a prova objeti-
va e concorrer a Vagas Reservadas à PcD e/ou Negros 19/10/2022 a 09/11/2022

Solicitação de inscrição de candidato PcD solicitante de isenção do valor da taxa de inscrição, 
conforme Lei de âmbito estadual 19 a 24/10/2022

Publicação do resultado preliminar deferimento/indeferimento dos requerimentos online de 
isenção do valor da taxa de inscrição de PcD 26/10/2022

Interposição de recursos quanto ao deferimento/indeferimento da isenção da taxa de 
inscrição de PcD 27 e 28/10/2022

Publicação do resultado dos recursos e do resultado definitivo do deferimento/indeferimento 
dos requerimentos online de isenção do valor da taxa de inscrição de PcD 03/11/2022

Último dia para pagamento do boleto de inscrição 10/11/2022

Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas para concorrer no concurso 14/11/2022

Publicação do resultado preliminar de candidatos concorrerem na condição de reserva de 
vagas de PcD e/ou Negros e com atendimento de condição especial para realização da prova 14/11/2022

Publicação de edital específico de convocação dos candidatos com inscrições deferidas do 
cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), para apresentação de comprovação de local de 

residência conforme previsto no item 1.6.1 e seus subitens deste edital
14/11/2022

Interposição on-line de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que concorrerão na 
condição de PcD e/ou Negros e solicitação de atendimento especial na realização da prova 15 e 16/11/2022

Publicação do resultado definitivo: de recursos sobre as inscrições deferidas, das inscrições 
deferidas/homologados, dos candidatos que concorrerão na condição de PcD e/ou Negros e 

das solicitações deferidas de atendimento de condição especial para realização da prova
18/11/2022

Período de entrega de documentação de comprovação de residência do cargo de ACS 18 a 20/11/2022

Publicação na página do concurso no portal da FADESP do Resultado PRELIMINAR da avalia-
ção de comprovação de residência apresentado pelos candidatos do cargo de ACS 28/11/2022

Interposição on-line de recursos sobre o Resultado preliminar da avaliação de comprovação 
de residência apresentado pelos candidatos do cargo de ACS 29 e 30/11/2022

Publicação na página do concurso no portal da FADESP do Resultado DEFINITIVO da avaliação 
de comprovação de residência apresentado pelos candidatos do cargo de ACS 03/12/2022

Publicação da demanda/concorrência (cargos/vagas) 03/12/2022

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) via Internet 06 a 11/12/2022
Aplicação de prova objetiva para os cargos:

Professor Área I
Agente de Trânsito e Transporte

Agente Comunitário de Saúde (ACS)

11/12/2022 – 8h às 12h

Aplicação de prova objetiva para os cargos:
Fiscal de Urbanismo

Agente de Combate às Endemia (ACE)
Eletricista

Instrutor de Informática
Técnico em Laboratório
Técnico em Radiologia
Técnico em Edificações

Técnico em Segurança do Trabalho

11/12/2022 – 15h às 19h

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 12/12/2022

Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva 13 e 14/12/2022

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às questões e/ou gabaritos 
da prova objetiva e Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva 21/12/2022

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 28/12/2022

Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva 29 e 30/12/2022

Publicação do deferimento/indeferimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da 
Prova Objetiva, publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva e convocação dos aptos 
a prova de títulos dos cargos de professor e TAF aos aptos no cargo de agente de trânsito e 

transporte

05/01/2024

Publicação do resultado final definitivo dos cargos com apenas provas objetivas 05/01/2023

Aplicação do TAF (Teste de Aptidão Física) do cargo de Agente de Trânsito e Transporte 14 e 15/01/2023

Avaliação/verificação presencial dos candidatos que solicitaram concorrer ás vagas reservadas 
à Negros 15/01/2023

Período de anexação online de documentação da Prova de Títulos de Professores 10 a 13/01/2023

Resultado Preliminar do TAF do cargo de Agente de Trânsito e Transporte e de deferimento/
indeferimento para concorrer as vagas reservadas para negros 18/01/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar do TAF e para concorrer as vagas 
reservadas para negros 19 e 20/01/2023

Resultado definitivo do TAF do cargo de Agente de Trânsito e Transporte e de deferimento/
indeferimento para concorrer as vagas reservadas para negros 25/01/2023

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos de Professores 25/01/2023

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos 26 e 27/01/2023

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos e 
correspondente divulgação do resultado definitivo da prova de títulos. 01/02/2023

Divulgação do resultado final preliminar (prova objetiva + títulos) dos cargos de professor e 
do resultado final preliminar do cargo de agente de trânsito e transporte 01/02/2023

Período para interposição de recursos contra o resultado final preliminar (prova objetiva + 
títulos) dos cargos de professor e do resultado final preliminar do cargo de agente de trânsito 

e transporte
02 e 03/02/2023

- Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final definitivo (prova 
objetiva + títulos) dos cargos de professor e do resultado final definitivo do cargo de agente 

de trânsito e transporte, 
07/02/2023

 - Homologação do Resultado Final com publicação do resultado final definitivo no Diário 
Municipal de Parauapebas 07/02/2023

Leia-se: 

ETAPAS PERÍODO / DATA

Publicação de aviso de edital de concurso pela PMP em Diário Oficial 11/10/2022

Publicação do Edital nº 001/2022/PMP no portal da FADESP e da PMP na Internet 11/10/2022

Impugnação do Edital nº 001/2022/PMP 13, 14 e 17/10/2022

SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO e solicitações de: Atendimento Especial durante a prova objetiva e 
concorrer a Vagas Reservadas à PcD e/ou Negros

19/10/2022 a 
09/11/2022

Solicitação de inscrição de candidato PcD solicitante de isenção do valor da taxa de inscrição, 
conforme Lei de âmbito estadual 19 a 24/10/2022

Publicação do resultado preliminar deferimento/indeferimento dos requerimentos online de isenção 
do valor da taxa de inscrição de PcD 26/10/2022

Interposição de recursos quanto ao deferimento/indeferimento da isenção da taxa de inscrição 
de PcD 27 e 28/10/2022

Publicação do resultado dos recursos e do resultado definitivo do deferimento/indeferimento dos 
requerimentos online de isenção do valor da taxa de inscrição de PcD 03/11/2022

Último dia para pagamento do boleto de inscrição 10/11/2022

Publicação do resultado preliminar das inscrições deferidas para concorrer no concurso 14/11/2022

Publicação do resultado preliminar de candidatos concorrerem na condição de reserva de vagas de 
PcD e/ou Negros e com atendimento de condição especial para realização da prova 14/11/2022

Publicação de edital específico de convocação dos candidatos com inscrições deferidas do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde (ACS), para apresentação de comprovação de local de residência 

conforme previsto no item 1.6.1 e seus subitens deste edital
14/11/2022

Interposição on-line de recursos sobre as inscrições deferidas, candidatos que concorrerão na 
condição de PcD e/ou Negros e solicitação de atendimento especial na realização da prova 15 e 16/11/2022

Publicação do resultado definitivo: de recursos sobre as inscrições deferidas, das inscrições 
deferidas/homologados, dos candidatos que concorrerão na condição de PcD e/ou Negros e das 

solicitações deferidas de atendimento de condição especial para realização da prova
18/11/2022

Período de entrega de documentação de comprovação de residência do cargo de ACS na forma 
presencial 19 a 21/11/2022

Período de entrega de documentação de comprovação de residência do cargo de ACS na forma 
on-line 18 a 21/11/2022

Publicação na página do concurso no portal da FADESP do Resultado PRELIMINAR da avaliação de 
comprovação de residência apresentado pelos candidatos do cargo de ACS 28/11/2022

Interposição on-line de recursos sobre o Resultado preliminar da avaliação de comprovação de 
residência apresentado pelos candidatos do cargo de ACS 29 e 30/11/2022

Publicação na página do concurso no portal da FADESP do Resultado DEFINITIVO da avaliação de 
comprovação de residência apresentado pelos candidatos do cargo de ACS 03/12/2022

Publicação da demanda/concorrência (cargos/vagas) 03/12/2022

Impressão dos cartões de Inscrição (com lotação nos locais de prova) via Internet 06 a 11/12/2022
Aplicação de prova objetiva para os cargos:

Professor Área I
Agente de Trânsito e Transporte

11/12/2022 – 8h 
às 12h
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Aplicação de prova objetiva para os cargos:
Fiscal de Urbanismo

Agente de Combate às Endemia (ACE)
Eletricista

Instrutor de Informática
Técnico em Laboratório
Técnico em Radiologia
Técnico em Edificações

Técnico em Segurança do Trabalho

11/12/2022 – 15h 
às 19h

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 12/12/2022
Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva 13 e 14/12/2022

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da 
prova objetiva e Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva

21/12/2022

Aplicação de prova objetiva para o cargo:
Agente Comunitário de Saúde (ACS)

18/12/2022 – 8h 
às 12h

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 19/12/2022

Interposição de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da prova objetiva 20 e 21/12/2022

Publicação de deferimento e/ou indeferimento de recursos quanto às questões e/ou gabaritos da 
prova objetiva e Publicação do gabarito definitivo da prova objetiva

28/12/2022

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva de todos os cargos 04/01/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva de todos os cargos 05 e 06/01/2023

Publicação do deferimento/indeferimento de recursos quanto ao Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva, publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva de todos os cargos e convocação 
dos aptos a prova de títulos dos cargos de professor e TAF (Teste de Aptidão Física) aos aptos no 

cargo de Agente de Trânsito e Transporte.

13/01/2023

Aplicação do TAF (Teste de Aptidão Física) do cargo de Agente de Trânsito e Transporte 21 e 22/01/2023

Período de anexação online de documentação da Prova de Títulos de Professores 23 a 27/01/2023

Resultado Preliminar do TAF do cargo de Agente de Trânsito e Transporte  25/01/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar do TAF do cargo de Agente de Trânsito 
e Transporte

26 e 27/01/2023

Resultado definitivo do TAF do cargo de Agente de Trânsito e Transporte 30/01/2023

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos de Professores 01/02/2023

Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos de 
Professores

02 e 03/02/2023

Divulgação do resultado dos recursos contra o resultado preliminar da Prova de Títulos e divulga-
ção do resultado definitivo da prova de Títulos de Professores.

08/02/2023

Convocação dos candidatos que se autodeclararam negros (pretos e pardos), que concorrerão às 
vagas reservadas a estes, para os procedimentos de veracidade da autodeclaração, a ser feita pela 
Comissão constituída para este fim pela FADESP, nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, 

de 18 de março de 2020

08/02/2023

Aplicação do processo de verificação presencial da veracidade da autodeclaração dos candidatos 
negros, a ser feita pela Comissão constituída para este fim pela FADESP, nos termos do art. 3° da 

Lei Municipal nº 4.857, de 18 de março de 2020

14/02/2023 a 
17/02/2023

Resultado Preliminar dos procedimentos de veracidade de autodeclaração de negros, realizada 
pela Comissão constituída para este fim pela FADESP, nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 

4.857, de 18 de março de 2020
24/02/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado Preliminar dos procedimentos de veracidade de 
autodeclaração de negros, realizada pela Comissão constituída para este fim pela FADESP, nos 

termos do art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, de 18 de março de 2020
27 e 28/02/2023

Resultado Definitivo dos procedimentos de veracidade de autodeclaração de negros, realizada pela 
Comissão constituída para este fim pela FADESP, nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, 

de 18 de março de 2020
03/03/2023

Divulgação do resultado final preliminar (prova objetiva + títulos) dos cargos de professor e do 
resultado final preliminar do cargo de agente de trânsito e transporte

03/03/2023

Período para interposição de recursos contra o resultado final preliminar (prova objetiva + títulos) 
dos cargos de professor e do resultado final preliminar do cargo de agente de trânsito e transporte

06 e 07/03/2023

Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do resultado final definitivo (prova objetiva + 
títulos) dos cargos de professor e do resultado final definitivo do cargo de agente de trânsito e 

transporte, 
09/03/2023

Homologação do Resultado Final Definitivo do Concurso de todos os cargos com a devida publica-
ção no Diário Municipal de Parauapebas

10/03/2023

Parauapebas (PA), 02 de dezembro de 2022
João José Trindade
Prefeito Municipal de Parauapebas em Exercício

Protocolo: 8467  

CENTRAL DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

.

AVISO DE CREDENCIAMENTO
.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Na publicação do EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
20220010, ORIUNDO da TOMADA DE PREÇOS Nº2/2021-004SEMOB, 
publicado no DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO 
DO PARÁ de Nº 296, PG 8, no dia 29 de Novembro de 2022, verificou-se 
que houve um erro de digitação, conforme abaixo:
Desta forma comunica a todos interessados que:
Onde se lê:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NO BAIRRO LINHA VERDE, NO 
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
Leia-se:  
OBJETO: CONSTRUÇAO DE CENTROS DE EVENTOS DO POVO INDIGENA 
XIKRIN NAS ALDEIAS ODJAN, CATETE E DJUDJEKO, NO MUNICÍPIO DE 
PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ.
Parauapebas-PA, 01 de Dezembro de 2022.

Protocolo: 8456
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS
AVISO DE REABERTURA 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8/2022-071PMP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, por intermédio do Fundo 
Municipal de Saúde, mediante o Pregoeiro devidamente designado, torna 
público que fica REABERTO o presente processo, com a sessão marcada 
para às 09:00 horas do dia 15 de Dezembro de 2022, onde será dado 
continuidade aos trabalhos referentes à licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 071/2022, do tipo menor preço, pelo sitio www.comprasnet.
gov.br, para Registro de preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços continuados de lavanderia hospitalar, constando 
retirada, transporte, pesagem, coleta, lavagem, desinfecção, secagem, 
calandragem, passagem e entrega de roupas hospitalares, de acordo com 
as normas que regulamentam a prestação deste serviço (RDC nº 06 de 30 
de janeiro de 2012), na unidade de processamento de lavagem, localizado 
nas dependências do Hospital Geral de Parauapebas, na rua A, Quadra 
Especial, bairro Cidade Nova, Município de Parauapebas, Estado do Pará.
PARAUAPEBAS - PA, 01 de Dezembro de 2022.
LEO MAGNO MORAES CORDEIRO
Pregoeiro

Protocolo: 8468 

AUTARQUIAS

.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE PARAUAPEBAS

.

ATOS
.

ERRATA DA PORTARIA N0. 736 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2022,
Informamos a retificação na última linha da Portaria nº.736 de 29 de 
novembro de 2022, conforme a seguir:
Onde se lê:
Dispõe sobre a concessão de licença sem vencimento para tratar de 
interesse particular ao servidor que especifica, e dá outras providências.
Art. 1º. Conceder licença sem vencimento por 30 (trinta) dias para tratar 
de interesse de Licença-Prêmio ao servidor FABRICIO ENOCK HINVAITT 
FERREIRRA, matrícula nº 0099/2017, titular do cargo efetivo de Eletricista.
Passa-se a ler:
Dispõe sobre a concessão de licença-prêmio ao servidor, e dá 
outras providências.
Art. 1º. Conceder 30 (trinta) dias de Licença-Prêmio ao servidor FABRICIO 
ENOCK HINVAITT FERREIRRA, matrícula nº 0099/2017, titular do cargo 
efetivo de Eletricista.    
Parauapebas/PA, 01 de dezembro de 2022.
Elson Cardoso de Jesus
Diretor Executivo - SAAEP
Decreto nº 1698/2021

Protocolo: 8431
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