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ESTADO DO PARÁ 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

CONCURSO DE INGRESSO PARA CARGOS EFETIVOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 

EDITAL N.º 003/2012-MPE-PA 
 

O Presidente da Comissão do Concurso usando de suas atribuições legais torna público, para ciência dos interessados, 
a retificação no Edital n° 001/2012/MPE-PA que visa o provimento de cargos do quadro de pessoal do Ministério Público 
do Estado do Pará, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexos do 
edital supracitado não alterado pelo Edital n° 002/2012/MPE-PA e por este Edital . 

 
Onde se Lê 

 
6.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, solicitada no 
período entre 10h do dia 08 de agosto de 2012 até às 23h59 do dia 17 de setembro de 2012. 
 

Leia-se 
 
6.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, solicitada no 
período entre 10h do dia 08 de agosto de 2012 até às 23h59 do dia 16 de outubro de 2012. 
 

Onde se Lê 
 

6.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 18 de setembro de 
2012. 

 
Leia-se 

 
6.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 17 de outubro de 
2012. 
 

Onde se Lê 
 

6.8. 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, 
no período de 01 a 05 de outubro de 2012. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do candidato a emissão do seu 
cartão de inscrição no período retrocitado 
 

Leia-se 
 

6.8. 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, 
no período de 30 de outubro a 05 de novembro de 2012. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do candidato a 
emissão do seu cartão de inscrição no período retrocitado. 
 

Onde se Lê 
 

7.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 21 de outubro de 2012, no 
turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos de Nível Superior, e, no turno da tarde, das 14h30 às 
18h30 (horário local), para os cargos de Nível Médio. 

 
Leia-se 

 
7.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data prevista de 18 de novembro de 2012, 
no turno da manhã, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos de nível superior, e, no turno da tarde, das 14h30 
às 18h30 (horário local), para os cargos de nível médio. 
 

Onde se Lê 
 

8.1. A prova de redação será aplicada no dia 21 de outubro de 2012, no turno da manhã, das 8h às 14h, para todos os 
cargos de nível superior, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para todos os cargos de nível médio. 
Desta forma o candidato realizará a sua prova de redação no mesmo dia e horário da prova objetiva. 
 



 

2 

 

Leia-se 
 
8.1. A prova de redação será aplicada no dia 18 de novembro de 2012, no turno da manhã, das 8h às 12h, para todos 
os cargos de nível superior, e, no turno da tarde, das 14h30 às 18h30 (horário local), para todos os cargos de nível 
médio. Desta forma o candidato realizará a sua prova de redação no mesmo dia e horário da prova objetiva. 
 

Onde se Lê 
 
9.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos de nível superior não eliminados conforme 
subitem 9.3 deste Edital, classificados em até o limite de 10(dez) vezes o número de vagas do anexo II deste Edital em 
cada cargo/região administrativa, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados 
os empates na última colocação. 

Leia-se 
 
9.4. Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos de cargos de nível superior, não eliminados conforme 
subitens 8.8 e 9.3 deste Edital, classificados em até o limite de 10(dez) vezes o número de vagas do anexo II deste 
Edital em cada cargo/região administrativa, observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e 
respeitados os empates na última colocação. 

 
Onde se Lê 

 
15.10. O provimento dos cargos de Auxiliar de Administração oferecidos neste Edital nas Promotorias de Justiça que 
integram as Regiões Administrativas do Ministério Público, será feito através de escolha pelos candidatos aprovados, 
observada a ordem de classificação final. 

 
Leia-se 

 
15.10. O provimento dos cargos de Auxiliar de Administração e Técnico em Informática, oferecidos neste Edital, nas 
Promotorias de Justiça que integram as Regiões Administrativas do Ministério Público, será feito através de escolha 
pelos candidatos aprovados, observada a ordem de classificação final. 

 
 

Belém (PA), 17 de Setembro de 2012 
 
 

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 
                Procurador de Justiça 

Presidente da Comissão do Concurso 


