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ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS 

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 02/2022 - CONVOCAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de Parauapebas convoca os candidatos inscritos aptos no concurso 

para o cargo de Agente Comunitário de Saúde - ACS a participarem da fase, ELIMINATÓRIA, 

de comprovação de endereço residencial em Parauapebas, conforme item 1.6.1 do Edital n° 

01/2022, de acordo com a relação destes constante na página oficial do concurso no portal da 

FADESP (http://portalfadesp.org.br).  
 

Art. 1. O candidato, no período de 18 a 21/11/2022, preferencialmente, deverá acessar o 

link no portal da FADESP (http://portalfadesp.org.br) e anexar, obrigatoriamente, seu 

documento oficial de identidade e seu comprovante de endereço residencial, conforme item 1.6.1 

do Edital n° 01/2022. O candidato ao anexar os documentos citados anteriormente será 

dispensado da entrega dos documentos de forma presencial. 
 

Art. 2. O candidato, no período de 19 a 21/11/2022, que não atender o Art. 1, deverá 

comparecer nos endereços, locais de entrega, conforme quadro abaixo, levando os originais e 

cópias simples do documento oficial de identidade com CPF e comprovante de endereço 

residencial de acordo com o Art.3. 

O candidato, caso esteja impedido de comparecer para entrega do referido 

documento, poderá fazer através de Procurador devidamente autorizado por procuração 

simples com a devida assinatura do candidato juntamente com a cópia do documento 

oficial de identidade. 

ENDEREÇOS, LOCAIS DE ENTREGA COM DATAS, HORÁRIOS E DISTRIBUIÇÃO DE LETRAS 

LOCAL 
ENDEREÇO 

(Parauapebas) 

ZONA DE 

INSCRIÇAO 
DATAS/HORÁRIOS 

USINA DA PAZ 
Av. D, Quadra 101, 

Jardim Tropical 

NORTE, SUDESTE, 

PALMARES I, 

PALMARES II, 

PAULO FONTELES 

e ÁREA DE 

PROTEÇÃO 

AMBIENTAL - APA 

 Dia 19/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra A até a letra 

F. 
 Dia 20/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra G até a letra 

L. 
 Dia 21/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra M até a letra 

Z. 

http://portalfadesp.org.br/
http://portalfadesp.org.br/
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CÂMARA 

MUNICIPAL 
Av. F, Beira Rio CENTRAL e SUL 

 Dia 19/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra A até a letra F. 
 Dia 20/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra G até a letra L. 
 Dia 21/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra M até a letra 

Z. 

CENTRO DE 

FORMAÇÃO 

HIGIENITY 

Av. B, Quadra 26g, Lote 

10, Cidade Jardim 

CEDERE I e 

NORDESTE 

 Dia 19/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra A até a letra F. 
 Dia 20/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra G até a letra L. 
 Dia 21/11/2022 – 8h às 

17h – Nomes iniciados 

pela letra M até a letra Z. 
 

Art. 3. Serão aceitos como comprovantes de residência, fatura de conta de energia 

elétrica, água/esgoto, telefone fixo ou móvel, internet, desde que estando no nome do candidato, 

ou, no caso de não estar no nome do candidato o seu comprovante de endereço deverá ser 

obrigatoriamente acompanhado de declaração de residência assinada pelo proprietário. No caso 

de não possuir os documentos retrocitados para comprovação, o candidato deverá apresentar 

atestado de presidente de associação de moradores de bairro e/ou comunidades. E no caso de 

candidatos residentes em áreas não cobertas pela rede elétrica ou saneamento, deverá 

apresentar declaração de diretor de escola municipal ou enfermeiro gerente de unidade básica de 

saúde da localidade. Sendo assegurada a Prefeitura do Município de Parauapebas o 

levantamento e a devida comprovação da informação fornecida, se necessário. 
 

Art.4. O candidato que nesta fase não entregar (forma presencial) ou anexar (forma 

on-line), será eliminado do concurso e não participará da fase seguinte do concurso (prova 

objetiva). 

 
 

                             Parauapebas (PA), 14 de Novembro de 2022  
 

                                                         João José Trindade  
Prefeito Municipal de Parauapebas, em exercício. 

 
 


