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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN-PA  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE 

NÍVEL MÉDIO 
 

CONCURSO PÚBLICO C-177 
  

EDITAL N° 02/SEAD-DETRAN/PA, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD e o 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, no 
uso das atribuições legais, TORNAM PÚBLICA, retificações no Edital n° 
01/SEAD-DETRAN/PA de 20/11/2018, conforme especificado a seguir. 
Mantendo-se inalterados os demais itens, subitens e anexos do edital 
supracitado. 

Onde se lê 
 

10.3. O candidato deverá obter 50% (sessenta por cento) ou mais do total de 
pontos previstos na prova objetiva para não ser eliminado do concurso público. 

 
Leia-se 

 
10.3. O candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais do total de 
pontos previstos na prova objetiva para não ser eliminado do concurso público. 

 
Onde se lê 

 
12.3 Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o 
candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (sessenta por cento) dos 
pontos válidos para a etapa, assim como os candidatos faltosos. 

 
Leia-se 

 
12.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o 
candidato que obtiver pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) dos 
pontos válidos para a etapa, assim como os candidatos faltosos. 

 
Onde se lê 

 
13.9.2. Estão listadas a seguir as condições incapacitantes referentes à 
Avaliação Médica: 

[...] 
- Pele e Tecido Celular Subcutâneo: infecções bacterianas ou micóticas 
crônicas ou recidivantes, micoses profundas; parasitoses cutâneas extensas; 
eczemas alérgicos cronificados ou infectados, expressões cutâneas das 
doenças auto- imunes; ulcerações, edemas ou cicatrizes deformantes que 
poderão vir a comprometer a capacidade funcional de qualquer segmento do 



corpo; hanseníase; psoríase grave com repercussão sistêmica; eritrodermia; 
púrpura; pênfigo: todas as formas; úlcera de estase, anêmica, 
microangiopática, arteriosclerótica e neurotrófica; colagenose – lúpus 
eritematoso sistêmico, dermatomiosite, esclerodermia; paniculite nodular – 
eritema nodoso; neuplasia maligno 

[...] 
 

Leia-se 
 

13.9.2. Estão listadas a seguir as condições incapacitantes referentes à 
Avaliação Médica: 

[...] 
- Pele e Tecido Celular Subcutâneo: infecções bacterianas ou micóticas 
crônicas ou recidivantes, micoses profundas; parasitoses cutâneas extensas; 
eczemas alérgicos cronificados ou infectados, expressões cutâneas das 
doenças auto- imunes; ulcerações, edemas ou cicatrizes deformantes que 
poderão vir a comprometer a capacidade funcional de qualquer segmento do 
corpo; psoríase grave com repercussão sistêmica; eritrodermia; púrpura; 
pênfigo: todas as formas; úlcera de estase, anêmica, microangiopática, 
arteriosclerótica e neurotrófica; colagenose – lúpus eritematoso sistêmico, 
dermatomiosite, esclerodermia; paniculite nodular – eritema nodoso; neuplasia 
maligno 

[...] 
 

 
ALICE VIANA SOARES MONTEIRO 

Secretária de Estado de Administração 
 

ANDREA YARED DE OLIVEIRA HASS 
Diretor Superintendente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará 

 


