DOE Nº 33.885 DE 31.05.2019.
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° 26/SEAD-DETRAN/PA, DE 30 DE MAIO DE 2019
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD e o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA, no
uso das atribuições legais, tornam público retificação no cronograma de
execução do concurso público regido pelo Edital n° 01/SEAD-DETRAN/PA de
20/11/2018. Retificação no anexo II, itens de 18, 19 e 20, do edital supracitado
no cronograma de cargo de Agente de Educação de Trânsito.
Art. 1° Fica RETIFICADO o cronograma do Concurso Público regido pelo Edital
n° 01/SEAD-DETRAN/PA de 20/11/2018, conforme segue:
AGENTE DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
Item

Atividade

Datas

1

Publicação do Edital de Abertura do concurso público no Diário Oficial
do Estado do Pará
Período para as inscrições no concurso público.
Período para solicitação de isenção da taxa de inscrição por
hipossuficiência financeira e por ser PcD.
Período de solicitação para concorrer às vagas específicas para PcD.

21/11/2018

2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13

Período para solicitação de atendimento especial no dia de realização
das provas objetiva e discursiva.
Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos de isenção
da taxa de inscrição.
Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar da
análise dos pedidos de isenção da taxa de inscrição.
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de
inscrição.
Último dia para o pagamento da taxa de inscrição.
Divulgação do resultado preliminar da análise dos pedidos de
atendimento especial no dia das provas e para concorrer às vagas
específicas para PcD.
Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar da
análise dos pedidos de atendimento especial no dia das provas e para
concorrer às vagas específicas para PcD.
Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de atendimento
especial no dia das provas e para concorrer às vagas específicas. para
PcD.
Divulgação dos locais das provas objetiva/discursivas.

27/11 a 20/12/2018
27/11 a 30/11/2018
27/11 a 20/12/2018
27/11 a 20/12/2018
12/12/2018
13 e 14/12/2018
21/12/2019
21/12/2018
11/01/2019

14 e 15/01/2019

22/01/2019
02 a 05/04/2019

14
15
16

28/04/2019 das 8h às
12h.
Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas.
29/04/2019
Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das provas
30/04/2019 e
objetivas.
02/05/2019

Aplicação das provas objetivas e discursivas para todos os cargos.

17

Divulgação dos gabaritos definitivos após o julgamento dos recursos.

09/05/2019

18

Resultado preliminar das notas das provas objetivas de todos os
candidatos, com a publicação da relação preliminar de candidatos
aptos a correção da prova discursiva

31/05/2019

19

Interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas
objetivas.

03 e 04/05/2019

20

Resultado definitivo das notas das provas objetivas de todos os
candidatos, com a publicação da relação definitiva de candidatos
aptos a correção da prova discursiva

11/06/2019

21
22

Publicação do resultado preliminar das provas discursivas e do
espelho usado pela Banca Examinadora para a correção das provas
discursivas.
Período para a interposição de recursos contra o resultado preliminar
das provas discursivas.

17/06/2019
18 e 19/06/2019

23

Publicação do resultado definitivo das provas discursivas e publicação
do resultado preliminar da prova de conhecimentos (soma da nota da
prova objetiva e discursiva) para todos os cargos.

26/06/2019

24

Período para a interposição de recursos contra o resultado preliminar
da prova de conhecimentos (soma da objetiva e discursiva)

27 e 28/06/2019

25

Publicação do resultado definitivo da prova de conhecimentos (soma
da objetiva e discursiva) para todos os cargos

05/07/2019

26

Publicação da homologação do resultado final do cargo de Agente de
Educação do Trânsito

05/07/2019

Art. 2° Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
Belém/PA, 30 de Maio de 2019.
Hana Sampaio Ghassan
Secretária de Estado de Administração, respondendo

Marcelo Lima Guedes
João Guilherme Melo Cavaleiro de Macedo
Diretor Superintendente do Departamento de Trânsito do Estado do Pará

