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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA 
       PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 

CONCURSO PÚBLICO Edital n° 04/2015/PMNT 
 

Edital de reabertura de período de inscrição exclusivo ao cargo de Bioquímico 

 
O Prefeito Municipal de Nova Timboteua-PA no uso de suas atribuições, motivado pela Liminar do Processo 
28221-40.2015.4.01.3900 do Poder Judiciário, Justiça Federal de Primeiro Grau, Subseção Judiciária de 
Castanhal, Vara Única de Castanhal, determinando a retificação do Edital nº 01/2015/PMNT, para abertura de 
novo prazo de inscrição, exclusiva para o cargos de Bioquímico, de forma a oportunizar também aos profissionais 
do curso de graduação de nível superior de Biomédico, que tenham cursado as disciplinas exigidas neste edital 
para o exercício de atividades de análises clínicas, possam concorrer às respectivas vagas do cargo de 
Bioquímico deste edital, torna pública a retificação do Edital nº 01/2015/PMNT que reabre período especial de 
inscrição do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua, destinado ao preenchimento de vagas 
do quadro de pessoal efetivo de nível superior de Bioquímico, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens, subitens e anexos, não alterados pelos editais n° 02, 03 e 04/2015/PMNT.  
 
(...) 
 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA 

       PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2015 

 
O Prefeito Municipal de Nova Timboteua-PA, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de 
Concurso Público da Prefeitura Municipal, destinado ao preenchimento de vagas do quadro de pessoal 
efetivo de nível superior, nível médio, nível médio técnico e nível alfabetizado, mediante as condições 
estabelecidas neste edital.   
 
(...) 
 
5. DA INSCRIÇÃO  
 
(...) 
 
5.1.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, 
apenas para o cargo de Bioquímico, solicitada no período entre 17h do dia 01 de dezembro de 2015 até às 
16h do dia 30 de dezembro de 2015, horário de Belém. 
 
(...) 
 
5.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 30 de 
dezembro de 2015, dentro do horário bancário do local onde o candidato se inscrever. 
  
(...) 
 
5.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será disponibilizado ao candidato o cartão 
de inscrição contendo o local da realização da prova objetiva no site da FADESP, no endereço eletrônico 
www.fadesp.org.br, a partir de 13 de janeiro de 2016. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do 
candidato a emissão do seu cartão de inscrição e, se for o caso, correção de seus dados, no período 
retrocitado. 
. 
 
(...) 
 
 



 

2 

 

 
6.1.1 A prova objetiva para o cargo de Bioquímico terá duração de 04 horas e será aplicada na data prevista 
de 31 de janeiro de 2016, MANHÃ, das 8 às 12h (horário local). 
 
(...) 
 
 

Nova Timboteua (PA), 01 de dezembro de 2015 
 
 

Luiz Carlos Castro 
Prefeito Municipal de Nova Timboteua 

 


