
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO  
DO CONCURSO PÚBLICO N.º 002/2012 

 
 
 

Dispõe sobre retificação do Concurso Público, Edital 
002/2012, para provimento dos cargos da Prefeitura 
Municipal de Paragominas - PA. 

 
 
 
 A Prefeitura Municipal de Paragominas , Estado o Pará, torna público a Retificação Parcial do Edital de 
Concurso Público n.º 002/2012 de 09 de outubro de 2012, publicado na imprensa oficial e na Sede da Prefeitura, 
INCLUINDO os itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4, conforme descritos abaixo e RETIFICANDO no item 2.2.1 onde se lê: As 
novas inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 17 a 22 de 
outubro de 2012, leia-se : As novas inscrições serão feitas exclusivamente via  internet, no site 
www.consesp.com.br  no período de 26 a 30 de outubro de 2012. 
 
 
2.1.2- Os candidatos inscritos no Concurso Público 001/2012, anulado pelo Decreto 267/2012 de 28 de maio de 

2012, terão o direito de requerer a mudança de opção de inscrição para outro cargo, respeitando-se os 
requisitos exigidos no Edital de Concurso 002/2012 de 09/10/2012, através de requerimento que deverá ser 
retirado e protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Paragominas - PA, no período de 17 a 23 de outubro 
de 2012 (dias úteis), no horário das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h30h. 
 

2.1.3 - Se a opção de inscrição recair em cargo cuja taxa de inscrição seja superior à recolhida, o candidato deverá 
recolher o valor excedente através de depósito bancário – Agência 0820-6 – Conta Corrente 39188-3 – Banco 
do Brasil e anexar o comprovante no requerimento de mudança de cargo que será protocolado na sede da 
Prefeitura. 
 

2.1.4 - Os candidatos inscritos no Concurso Público 001/2012 que pretenderem desistir de participar do Concurso 
Público 002/2012 terão o prazo de 17 a 30 de outubro de 2012  para requererem na Prefeitura Municipal de 
Paragominas – PA a devolução do valor da taxa de inscrição, declinando o número da agência, conta corrente 
e banco a ser realizado o depósito de restituição. 

 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Paragominas – PA, 11 de outubro de 2012 
 

Adnan Demachki 
Prefeito 


