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O Presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), no uso de 
suas atribuições e, considerando que a determinação Judicial contida no 
processo n° 1000976-66.2017.4.01.3900 da 1ª VARA FEDERAL CÍVIL DA 
SJPA repercute no cronograma de execução do concurso, torna públicas 
retificações no edital n° 01/2017 do Concurso Público destinado ao 
preenchimento de vagas de cargos de nível superior, médio e fundamental do 
quadro de pessoal efetivo, e para a formação de cadastro de reserva da 
Companhia, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os 
demais itens/subitens e anexos do edital supracitado.   
 

Onde se lê 
 
7.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será 
disponibilizado ao candidato o cartão de inscrição contendo o local da 
realização da prova objetiva, para ajustes de dados pessoais no site da 
FADESP, no endereço eletrônico www.portalfadesp.org.br, no período de 23 a 
26 de maio de 2017. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do 
candidato a emissão do seu cartão de inscrição no período retrocitado. 
 

Leia-se 
 
7.8. Após o acatamento da inscrição e sua respectiva confirmação, será 
disponibilizado ao candidato o cartão de inscrição contendo o local da 
realização da prova objetiva, para ajustes de dados pessoais no site da 
FADESP, no endereço eletrônico www.portalfadesp.org.br, no período de 05 a 
07 de junho de 2017. Ressalte-se que é de inteira responsabilidade do 
candidato a emissão do seu cartão de inscrição no período retrocitado. 
 

Onde se lê 
 
8.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data 
prevista de 04 de junho de 2017, nos turnos:  
MANHÃ, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos de Nível 
Fundamental Completo.  
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário local), para todos os cargos de 
Nível Superior e Nível Médio. Desta forma o candidato poderá se inscrever, 
separadamente, e realizar as provas objetivas nos dois períodos, para cargos 
de nível de escolaridade em horários de provas diferentes. 

 
 
 
 



 
 

Leia-se 
 

8.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas na data 
prevista de 18 de junho de 2017, nos turnos:  
MANHÃ, das 8 às 12h (horário local), para todos os cargos de Nível 
Superior e Nível Médio. 
TARDE, das 14h30min às 18h30min (horário local), para todos os cargos 
de Nível Fundamental Completo.  
Desta forma o candidato poderá se inscrever, separadamente, e realizar as 
provas objetivas nos dois períodos, para cargos de nível de escolaridade em 
horários de provas diferentes. 
 

Belém-PA, 24 de maio de 2017. 
 

Abraão Benassuly Neto  
Presidente da COSANPA 

 


