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COORDENADORIA DE TREINAMENTOS E 
RECURSOS HUMANOS

ERRATA Nº 04 DO EDITAL 001/2022 – SEMAD, PUBLICADO NO
EDOMP, EDIÇÃO EXTRA 262, EM 11.10.2022
O Prefeito Municipal de Parauapebas no uso de suas atribuições, 
torna pública, para ciência dos interessados, a RETIFICAÇÃO DO 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Anexo III) do Edital n° 01/2022/PMP que 
visa o provimento de cargos de Professores e cargos de Nível Médio da 
Prefeitura Municipal, permanecendo inalterados os demais itens/subitens 
e anexos do edital supracitado, não alterados por este edital.
Onde se lê

ETAPAS PERÍODO / 
DATA

Aplicação do TAF (Teste de Aptidão Física) do cargo de 
Agente de Trânsito e Transporte

21 e 
22/01/2023

Período de anexação online de documentação da Prova 
de Títulos de Professores 

23 a 
27/01/2023

Resultado Preliminar do TAF do cargo de Agente de 
Trânsito e Transporte  25/01/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado 
Preliminar do TAF do cargo de Agente de Trânsito e 
Transporte

26 e 
27/01/2023

Resultado definitivo do TAF do cargo de Agente de 
Trânsito e Transporte 30/01/2023

Divulgação do resultado preliminar da Prova de Títulos 
de Professores 01/02/2023

Período para interposição de recursos contra o 
resultado preliminar da Prova de Títulos de Professores

02 e 
03/02/2023

Divulgação do resultado dos recursos contra o 
resultado preliminar da Prova de Títulos e divulgação do 
resultado definitivo da prova de Títulos de Professores.

08/02/2023

Convocação dos candidatos que se autodeclararam 
negros (pretos e pardos), que concorrerão às 
vagas reservadas a estes, para os procedimentos 
de veracidade da autodeclaração, a ser feita pela 
Comissão constituída para este fim pela FADESP, nos 
termos do art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, de 18 de 
março de 2020

08/02/2023

Aplicação do processo de verificação presencial da 
veracidade da autodeclaração dos candidatos negros, 
a ser feita pela Comissão constituída para este fim 
pela FADESP, nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 
4.857, de 18 de março de 2020

14/02/2023 a 
17/02/2023

Resultado Preliminar dos procedimentos de veracidade 
de autodeclaração de negros, realizada pela Comissão 
constituída para este fim pela FADESP, nos termos do 
art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, de 18 de março de 
2020

24/02/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado 
Preliminar dos procedimentos de veracidade de 
autodeclaração de negros, realizada pela Comissão 
constituída para este fim pela FADESP, nos termos do 
art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, de 18 de março de 
2020

27 e 
28/02/2023

Resultado Definitivo dos procedimentos de veracidade 
de autodeclaração de negros, realizada pela Comissão 
constituída para este fim pela FADESP, nos termos do 
art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, de 18 de março de 
2020

03/03/2023

Divulgação do resultado final preliminar (prova objetiva 
+ títulos) dos cargos de professor e do resultado final 
preliminar do cargo de agente de trânsito e transporte

03/03/2023

Período para interposição de recursos contra o 
resultado final preliminar (prova objetiva + títulos) dos 
cargos de professor e do resultado final preliminar do 
cargo de agente de trânsito e transporte

06 e 
07/03/2023

Divulgação do resultado dos recursos e divulgação do 
resultado final definitivo (prova objetiva + títulos) dos 
cargos de professor e do resultado final definitivo do 
cargo de agente de trânsito e transporte, 

09/03/2023

Homologação do Resultado Final Definitivo do Concurso 
de todos os cargos com a devida publicação no Diário 
Municipal de Parauapebas

10/03/2023

Leia-se

ETAPAS PERÍODO / DATA

Aplicação do TAF (Teste de Aptidão Física) do cargo 
de Agente de Trânsito e Transporte 21 e 22/01/2023

Período de anexação online de documentação da 
Prova de Títulos de Professores 23 a 27/01/2023

Resultado Preliminar do TAF do cargo de Agente de 
Trânsito e Transporte  25/01/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado 
Preliminar do TAF do cargo de Agente de Trânsito 
e Transporte

26 e 27/01/2023

Resultado definitivo do TAF do cargo de Agente de 
Trânsito e Transporte 30/01/2023

Divulgação do resultado preliminar da Prova de 
Títulos de Professores 01/02/2023

Período para interposição de recursos contra 
o resultado preliminar da Prova de Títulos de 
Professores

02 e 03/02/2023

Divulgação do resultado dos recursos contra 
o resultado preliminar da Prova de Títulos e 
divulgação do resultado definitivo da prova de 
Títulos de Professores.

08/02/2023

Convocação dos candidatos que se autodeclararam 
negros (pretos e pardos), que concorrerão às 
vagas reservadas a estes, para os procedimentos 
de veracidade da autodeclaração, a ser feita pela 
Comissão constituída para este fim pela FADESP, 
nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, 
de 18 de março de 2020

08/02/2023

Aplicação do processo de verificação presencial 
da veracidade da autodeclaração dos candidatos 
negros, a ser feita pela Comissão constituída para 
este fim pela FADESP, nos termos do art. 3° da Lei 
Municipal nº 4.857, de 18 de março de 2020

14/02/2023 a 
18/02/2023

Resultado Preliminar dos procedimentos de 
veracidade de autodeclaração de negros, realizada 
pela Comissão constituída para este fim pela 
FADESP, nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 
4.857, de 18 de março de 2020

24/02/2023

Interposição de recursos quanto ao Resultado 
Preliminar dos procedimentos de veracidade de 
autodeclaração de negros, realizada pela Comissão 
constituída para este fim pela FADESP, nos termos 
do art. 3° da Lei Municipal nº 4.857, de 18 de 
março de 2020

27 e 28/02/2023

Resultado Definitivo dos procedimentos de 
veracidade de autodeclaração de negros, realizada 
pela Comissão constituída para este fim pela 
FADESP, nos termos do art. 3° da Lei Municipal nº 
4.857, de 18 de março de 2020

03/03/2023

Divulgação do resultado preliminar classificatório 
final (prova objetiva + títulos) dos cargos de 
professor, do resultado preliminar classificatório 
final do cargo de agente de trânsito e transporte 
e do resultado preliminar classificatório final de 
todos os demais cargos do concurso.

03/03/2023

Período para interposição de recursos contra o 
resultado preliminar classificatório final (prova 
objetiva + títulos) dos cargos de professor, do 
resultado preliminar classificatório final do cargo 
de agente de trânsito e transporte e do resultado 
preliminar classificatório final de todos os demais 
cargos do concurso.

06 e 07/03/2023

Divulgação do resultado dos recursos e divulgação 
do resultado definitivo classificatório final (prova 
objetiva + títulos) dos cargos de professor, do 
resultado definitivo classificatório final do cargo 
de agente de trânsito e transporte e do resultado 
definitivo classificatório final de todos os demais 
cargos do concurso.

09/03/2023

Homologação do Resultado Final Definitivo do 
Concurso de todos os cargos com a devida 
publicação no Diário Municipal de Parauapebas.

10/03/2023

Parauapebas (PA),27 de janeiro de 2023.
Darci José Lermen
Prefeito Municipal de Parauapebas
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