
 
 

 
RESULTADO DO PROCESSO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
 
1. Itens do Edital de Abertura do concurso considerados na análise  
1.1. Ficará isento do pagamento da taxa de inscrição as Pessoas com Deficiência 
(PcD) que comprovar ser portador de deficiência ou necessidade especial, nos termos 
da Lei Estadual n.º 6.988, de 2 de julho de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado 
de 4 de julho de 2007. 
1.2. A Pessoa com Deficiência (PcD), que desejar solicitar isenção da taxa de 
inscrição deverá realizar inscrição provisória, por meio de preenchimento de sua 
inscrição em formulário disponível  no site da FADESP (www.portalfadesp.org.br), 
mesmo formulário disponível aos demais candidatos,  no período de 12 a 21/12/2018. 
Neste período, as Pessoas com Deficiência (PcD), que requererem isenção da taxa de 
inscrição deverão encaminhar a cópia do documento de identidade e da carteirinha 
ou declaração de cadastramento da instituição à qual pertence por ser deficiente 
físico, por meio de carta registrada simples ou sedex, à Central de Atendimento da 
FADESP – Concurso da PMM (Isenção da Taxa de Inscrição), à Rua Augusto Corrêa, 
s/n, Campus Universitário da UFPA, Guamá, Belém-Pará, CEP:66075-110. 
Solicitações de isenções posteriores ao período deste subitem serão indeferidas. 
1.3. Será deferido o pedido de isenção de apenas uma taxa de inscrição para cada 
candidato pleiteante, de que trata o subitem 4.1 do Edital de Abertura, desde que seja 
comprovada deficiência ou necessidades especiais por meio do encaminhamento da 
documentação especificada no subitem 4.2 do Edital de Abertura. Se houver mais de 
uma solicitação será considerada a data da primeira postagem no correio, para efeito 
de inscrição em cargos do concurso. 
 
2. Candidatos Contemplados 
 

Inscrição  Nome      Cargo 
 23842  Claudio de Sousa Oliveira   Almoxarife 

 15047  Cleilson da Silva Machado   Professor Licenciado 
em Geografia - Zona Urbana 

 23427  Fredson Alves Saraiva   Enfermeiro - Zona 
Urbana 

 22247  Mikael Aquino Rodrigues   Auxiliar de Secretaria 
de Escola - Zona Urbana 

 11796  Pedro Michel Platiny De Assis Gomes Professor Licenciado 
em Matemática e/ou Professor Licenciado em Educação do Campo com 
Habilitação em Matemática e/ou Sistemas de Informação - Zona Rural - Polo V 

 3092  Thais Soares Lima    Agente de Serviços 
Gerais - Zona Urbana 

 
Belém, 09 de Janeiro de 2019 

 
Coordenação de Concursos e Seleções da FADESP 

 


