
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DOS CARAJÁS   

Rua da Rodoviária, No. 30, Centro, Km 02, CEP: 68.524-000 

 

Eldorado dos Carajás -PA 

 
SEGUNDO ADITIVO AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2014

   
Modifica Itens 2.2, 2.3.1, 2.3.5, 2.8, 9.4 e 
itens 03 e 04 do Anexo IX

 
do Edital 

(Cronograma do Concurso) e dá outras 
providencias.

  

                       O Prefeito Municipal de Eldorado dos Carajás, Estado do Pará, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que os itens 2.2, 2.3.1, 2.3.5, 2.8, 9.4 e itens 03 e 04 do Anexo IX do 
Edital (Cronograma do Concurso)

 

passam a vigorar com as seguintes modificações:

  

2.2.

 

As inscrições serão realizadas no período de 1º. a

 

24

 

de Outubro de 2014.

  

2.3.1.

 

Para fazer a inscrição pela internet, no endereço www.consep-pi.com.br, o candidato deve 
localizar a Ficha de Inscrição no link correspondente ao Concurso Público de Eldorado dos Carajás -

 

PA 
no período das inscrições. O horário máximo para fazer a inscrição será às 17:00 h do dia 24

 

de 
Outubro de  2014.

 

2.3.5.

 

As solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o dia 24 de Outubro de 
2014 não serão aceitas.

 

2.8.

 

A Comissão Organizadora do Concurso publicará até dia 31 de Outubro de 2014 , no site da 
CONSEP e no mural ou site da Prefeitura, a relação dos candidatos com inscrições deferidas, 
portadoras ou não de deficiência física, devendo, pois, ser consideradas indeferidas aquelas inscrições, 
cujo nome do candidato não constar na referida relação. A relação das inscrições deferidas dos 
candidatos com deficiência física será publicada à parte. Caso não conste o nome do candidato que se 
inscreveu como deficiente físico é porque sua inscrição como deficiente foi indeferida. O motivo dos 
indeferimentos será divulgado no site junto com a relação das inscrições deferidas. 

 

9.4.

 

No ato da inscrição via internet, o candidato portador de deficiência deverá declarar, na ficha 
de inscrição, essa condição e a deficiência de que é portador, enviando para a CONSEP o laudo médico 
conforme modelo constante no Anexo V, juntamente com o Requerimento de Candidatos com 
Necessidades Especiais conforme modelo constante no Anexo IV,

 

atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional 
de Doença 

 

CID, bem como a causa provável da deficiência. Não serão aceitos atestados ou 
declarações como comprovação de deficiência física. A data de postagem do envio do Laudo Médico 
será até dia 24

 

de Outubro de 2014.

 

Os demais itens do Edita Consolidado com o Primeiro Aditivo permanecem inalterados. 

  

Eldorado dos Carajás (PA), 20

 

de Outubro de 2014.

    

Divino Alves Campos 
Prefeito Municipal   

ANEXO IX 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ELDORADO DOS 

CARAJÁS 

 

PA 

           OBS: As datas previstas poderão ser alteradas com prévia comunicação em nosso site .

 

ATIVIDADE DATA 

03. Período de inscrição.

 

01.10.2014 a 24.10.2014

 

04. Divulgação da relação dos candidatos inscritos (inscrições 
deferidas)

 

31.10.2014

 

http://www.consep-pi.com.br

