
 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE BREU BRANCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 002/2019 

 RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA 

O Prefeito Municipal de Breu Branco, considerando as dificuldades operacionais que candidatos 

enfrentaram junto a bancos, ao tentarem pagar suas taxas de inscrições no último dia do prazo 

estabelecido no Edital de Abertura do PSS – 2019, assim como os possíveis equívocos ocorridos nas 

postagens de documentos (que devem ser em PDF, apenas, e exclusivamente, do que trata cada item 

de avaliação, com limite máximo de 2 MB por arquivo), fica alterado o cronograma do Anexo II do Edital 

Nº 001/2019- PSS Breu Branco, que passa a ter a seguinte configuração: 

ANEXO II - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE BREU BRANCO 

AÇÃO         INSTÂNCIA DATA/PERÍODO 

 
Divulgação do Edital 

FADESP 
PMBB 

13/12/2019 

Período de Inscrição do Candidato pela Internet no portal da 
FADESP (www.portalfadesp.org.br), com cadastramento da 
documentação curricular. 

FADESP 17/12/2019 
a 

02/01/2020 

Solicitação para participação como PcD, com isenção do 
pagamento da taxa. 

FADESP 17 e 18/12/2019 

Resultado das pessoas que participarão como PCD, com 
isenção do pagamento da taxa. 

FADESP 19/12/2019 

Recurso do resultado das pessoas que participarão como 
PCD, com isenção do pagamento da taxa de inscrição 

FADESP 19 e 20/12/2019 

Resultado dos recursos do resultado das pessoas que 
participarão como PCD, com isenção do pagamento da taxa. 

FADESP 23/12/2019 

Último dia para pagamento da taxa de inscrição FADESP Até 03/01/2020 

Postagem documental comprobatória de currículo  FADESP 17/12/19 a 03/01/2020  

Divulgação dos candidatos Inscritos por cargo FADESP 07/01/2020 

Divulgação do Resultado preliminar da Análise Curricular e 
Documental  

FADESP 
PMBB 

27/01/2020 

Recursos dos candidatos FADESP 28 e 29/01/2020 

Resultado dos recursos FADESP 05/02/2020 

Homologação e Publicação do resultado final FADESP 
PMBB 

07/02/2020 

Convocação dos Candidatos Aprovados PMBB A partir de 10/02/2020 

 

As inscrições ficam prorrogadas até o dia 02 de janeiro de 2020, quando os candidatos que 

ainda não pagaram as taxas de inscrição deverão emitir novo boleto e efetuar o pagamento até no 

máximo dia 03/01/2020. Até o dia 02/01/2020, aqueles que desejarem ajustar seus dados e postagens 

deverão acessar o sistema no portal da Fadesp, com seus logins e senhas, e promover as devidas 

alterações. 

Breu Branco /PA, 26 de dezembro de 2019. 
 

Francisco Garcês da Costa  
Prefeito Municipal de Breu Branco 

http://www.portalfadesp.org.br/

