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1º  RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2018 – FUNPAPA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 

 

A Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA, neste ato representada pela Presidente 

ADRIANA MONTEIRO AZEVEDO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 

torna pública a realização de Processo Seletivo Simplificado – PSS 001/2018, para 

contratação, por tempo determinado, de profissionais para atuar nos equipamentos 

socioassintenciais desta, nos termos disciplinados pelo Decreto nº 90.148 de 22 de 

novembro de 2017, Lei 7.502 de 20/12/1990, a Lei nº 7.453 de 05/07/1989, e da 

legislação em vigor, Lei Orgânica do Município de Belém, Lei nº 8745 de 09 de 

Dezembro de 1993, e de acordo com as disposições deste edital. 

 

ONDE SE LÊ:  

2.9. São documentos necessários à inscrição, e posterior ato de habilitação contratual, 

original e cópia:  

a) CPF;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Certidão de nascimento ou casamento;  

d) Certidão de quitação eleitoral;  

e) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo 

masculino;  

f) Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) 

dias;  

g) Certificado de conclusão do ensino médio;  

h) Atestado médico de sanidade física e mental para o exercício da função no 

momento da convocação e, quando for o caso, com informação da deficiência do 

candidato;  

i) Declaração de acumulação de cargo; (anexo V);  

j) Declaração de disponibilidade; (anexo VI). 

 

LEIA-SE:  
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São documentos necessários à inscrição, e posterior ato de habilitação contratual, 

original e cópia:  

a) CPF;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Certidão de nascimento ou casamento;  

d) Certidão de quitação eleitoral;  

e) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo 

masculino;  

f) Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) 

dias;  

g) Certificado de conclusão do ensino médio;  

h) Atestado médico de sanidade física e mental; 

i) Declaração de acumulação de cargo; (anexo V);  

j) Declaração de disponibilidade; (anexo VI); 

k) Curriculum Vitae atualizado. 

.  

ONDE SE LÊ:  

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 

 

ETAPAS LOCAL PERIODO 

Publicação do Edital. www.belem.pa.gov.br  e  

www.belem.pa.gov.br/diarioom 

26/11/2018 

Interposição de pedidos de 

impugnação. 

Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

27/11/2018, de 

08:00 as 14 hs 

Inscrições. Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

29/11 e 30/11/2018, 

de 08:00 as 12:00 hs, 

14:00 as 16:30 hs 

Publicação da relação de 

inscritos 

www.belem.pa.gov.br  e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom  

03/12/2018 

http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom
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Resultado Preliminar da analise 

curricular. 

www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom  

07/12/2018 

Interposição de recursos. Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

10/12/2018, de 

08:00 as 14:00 hs 

Resultado preliminar após analise 

de recursos. 
www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom 

12/12/2018 

Entrega de documentação 

comprobatória dos candidatos 

que se classificarem no total de 

três vezes do número de vagas 

para cada função, respeitando os 

empates. 

Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

13 e 14/12/2018, de 

08:00 as 14:00 hs 

Resultado preliminar. www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom 

17/12/2018 

Interposição de recursos. Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

18/12/2018, de 

08:00 as 14 hs 

Publicação da Homologação do 

Resultado Final 

www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom  

21/12/2018 

 

 

 

LEIA-SE:  

CRONOGRAMA DAS ETAPAS   

 

ETAPAS LOCAL PERIODO 

Publicação do Edital. www.belem.pa.gov.br  e  

www.belem.pa.gov.br/diarioom 

26/11/2018 

Interposição de pedidos de 

impugnação. 

Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

27/11/2018, de 

08:00 as 14 hs 

Inscrições. Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

29/11 e 30/11/2018, 

de 08:00 as 12:00 hs, 

14:00 as 16:30 hs 

http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom/
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Publicação da relação de 

inscritos 

www.belem.pa.gov.br  e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom  

03/12/2018 

Entrega do Curriculum Vitae Av. Rômulo Maiorana, nº 1018, 

Marco, Belém/Pará. 

30/11/2018 e 

03/12/2018, de 

08:00 as 14 hs 

Resultado Preliminar da analise 

curricular. 

www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom  

07/12/2018 

Interposição de recursos. Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

10/12/2018, de 

08:00 as 14:00 hs 

Resultado preliminar após analise 

de recursos. 
www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom 

12/12/2018 

Entrega de documentação 

comprobatória dos candidatos 

que se classificarem no total de 

três vezes do número de vagas 

para cada função, respeitando os 

empates. 

Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

13 e 14/12/2018, de 

08:00 as 14:00 hs 

Resultado preliminar. www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom 

17/12/2018 

Interposição de recursos. Av. Rômulo Maiorana, nº 

1018, Marco, Belém/Pará. 

18/12/2018, de 

08:00 as 14 hs 

Publicação da Homologação do 

Resultado Final 

www.belem.pa.gov.br e 

www.belem.pa.gov.br/diarioom  

21/12/2018 

 

 

 

ONDE SE LÊ:  

9.2. No ato de convocação para celebrar contrato administrativo o candidato deverá 

trazer original e cópia dos seguintes documentos: 

a) CPF;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Certidão de nascimento ou casamento;  

d) Certidão de quitação eleitoral;  

http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/
http://www.belem.pa.gov.br/diarioom
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e) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo 

masculino;  

f) Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) 

dias;  

g) Certificado de conclusão do ensino médio; 

h) Atestado médico de sanidade física e mental para o exercício da função no 

momento da convocação e, quando for o caso, com informação da deficiência do 

candidato;  

i) Declaração de acumulação de cargo; (anexo V);  

j) Declaração de disponibilidade; (anexo VI). 

 

 

LEIA-SE:  

 

9.2. No ato de convocação para celebrar contrato administrativo o candidato deverá 

trazer original e cópia dos seguintes documentos: 

a) CPF;  

b) Carteira de Identidade;  

c) Certidão de nascimento ou casamento;  

d) Certidão de quitação eleitoral;  

e) Carteira de reservista ou comprovante de dispensa para candidatos do sexo 

masculino;  

f) Comprovante de residência atualizado, expedido nos últimos 60 (sessenta) 

dias;  

g) Certificado de conclusão do ensino médio; 

h) Atestado médico de sanidade física e mental para o exercício da função, ou 

ASO, e quando for o caso, Laudo que comprove a informação da deficiência do 

candidato PcD com CID;  

i) Declaração de acumulação de cargo; (anexo V);  

j) Declaração de disponibilidade; (anexo VI). 


