
 

1 

 

 
ESTADO DO PARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
CONCURSO DE INGRESSO PARA CARGOS EFETIVOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 
EDITAL N.º 004/2012-MPE-PA 

 
O Presidente da Comissão do Concurso usando de suas atribuições legais torna público, para ciência dos interessados, 
a retificação no Edital n° 001/2012/MPE-PA que visa o provimento de cargos do quadro de pessoal do Ministério Público 
do Estado do Pará, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais itens/subitens e anexos do 
edital supracitado não alterado pelos Editais n° 002/2012/MPE-PA, n° 003/2012/MPE-PA e/ou por este Edital . 

 
Onde se Lê 

 
6.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, solicitada no 
período entre 10h do dia 08 de agosto de 2012 até às 23h59 do dia 17 de setembro de 2012. 
 

Leia-se 
 
6.1. Será admitida somente a inscrição online (via Internet) no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br, solicitada no 
período entre 10h do dia 08 de agosto de 2012 até às 23h59 do dia 22 de outubro de 2012. 
 

Onde se Lê 
 

6.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 18 de setembro de 
2012. 

 
Leia-se 

 
6.5. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 23 de outubro de 
2012. 
 

Onde se Lê 
 

ANEXO II 
 

TÉCNICO – 
ANALISTA 

 DE SISTEMA –  
DESENVOLVIMENTO 

MP-ATC-401 Região Adm. Belém I - 13 

Diploma, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão do 

Curso de 
Graduação de 

nível superior em 
Ciência da 

Computação, 
Tecnologia em 

Processamento de 
Dados, Tecnologia 

em Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas ou 

Sistemas de 
Informação, 

fornecido por 
instituição de 

ensino superior 
reconhecido pelo 

Ministério da 
Educação e com 

duração mínima de 
seis semestres e 

carga horária 
mínima de duas 

mil e quatrocentas 
horas. 

 

R$ 2.401,78 
+ 

80% 

Codificar programas de 
computador, conforme 

especificado, em 
qualquer linguagem de 

programação ou de 
consulta a dados em 

sistemas de gerência de 
banco de dados; 

elaborar e/ou 
compreender 

diagramas/fluxogramas 
de lógica para fins de 
documentação e/ou 

construção de 
programas, atuar na 

causa básica de 
problemas e na 
padronização de 

soluções, conhecer e 
aplicar os requisitos de 

segurança das 
informações e dos 

sistemas de informação; 
testar programas de 

computador, 
estabelecendo os 

processos operacionais 
necessários para o 

tratamento dos dados, 
baseando-se nas 
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definições fornecidas na 
fase de análise de 

sistemas e valendo-se 
de métodos e técnicas 

adequadas aos 
equipamentos e 

aplicações a que se 
destinam. 

TÉCNICO – 
ANALISTA 

 DE SISTEMA – 
 MODELAGEM DE 

 SISTEMAS 

MP-ATC-401 Região Adm. Belém I - 6 

Diploma, 
devidamente 
registrado, de 
conclusão do 

curso de 
graduação de nível 

superior em 
Ciência da 

Computação, 
Tecnologia em 

Processamento de 
Dados, Tecnologia 

em Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas ou 

Sistemas de 
Informação, 

fornecido por 
Instituição de 

Ensino Superior 
reconhecida pelo 

Ministério da 
Educação e com 

duração mínima de 
seis semestres. 

R$ 2.401,78 
+ 

80% 

Adquirir informações 
dentro da Instituição 

junto com os usuários 
finais, com identificação 

de necessidades da 
Instituição. Fazer estudo 
de viabilidade técnica, 

bem como o 
desenvolvimento, 

validação, 
documentação e 
manutenção de 

aplicações de apoio à 
decisão, transformando 
os requisitos coletados 

e validados em 
“software” para ser 

utilizado em benefício 
da circulação das 

informações dentro do 
Ministério Público. 

 
Leia-se 
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TÉCNICO – ANALISTA 
 DE SISTEMA –  

DESENVOLVIMENTO 
MP-ATC-401 

Região Adm. Belém I - 
13 

Diploma, 
devidamente 
registrado, de 

conclusão do Curso 
de Graduação de 
nível superior em 

Ciência da 
Computação, 

Tecnologia em 
Processamento de 
Dados, Tecnologia 

em Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas ou 

Sistemas de 
Informação, 

fornecido por 
instituição de 

ensino superior 
reconhecido pelo 

Ministério da 
Educação . 

 

R$ 2.401,78 
+ 

80% 

Codificar programas de 
computador, conforme 

especificado, em qualquer 
linguagem de programação 
ou de consulta a dados em 

sistemas de gerência de 
banco de dados; elaborar 

e/ou compreender 
diagramas/fluxogramas de 

lógica para fins de 
documentação e/ou 

construção de programas, 
atuar na causa básica de 

problemas e na 
padronização de soluções, 

conhecer e aplicar os 
requisitos de segurança das 
informações e dos sistemas 

de informação; testar 
programas de computador, 

estabelecendo os processos 
operacionais necessários 

para o tratamento dos 
dados, baseando-se nas 

definições fornecidas na fase 
de análise de sistemas e 
valendo-se de métodos e 
técnicas adequadas aos 

equipamentos e aplicações a 
que se destinam. 

TÉCNICO – ANALISTA 
 DE SISTEMA – 

 MODELAGEM DE 
 SISTEMAS 

MP-ATC-401 Região Adm. Belém I - 6 

Diploma, 
devidamente 
registrado, de 

conclusão do curso 

R$ 2.401,78 
+ 

80% 

Adquirir informações 
dentro da Instituição junto 

com os usuários finais, 
com identificação de 
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de graduação de 
nível superior em 

Ciência da 
Computação, 

Tecnologia em 
Processamento de 
Dados, Tecnologia 

em Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas ou 

Sistemas de 
Informação, 

fornecido por 
Instituição de 

Ensino Superior 
reconhecida pelo 

Ministério da 
Educação. 

necessidades da 
Instituição. Fazer estudo 
de viabilidade técnica, 

bem como o 
desenvolvimento, 

validação, documentação 
e manutenção de 

aplicações de apoio à 
decisão, transformando 
os requisitos coletados e 
validados em “software” 

para ser utilizado em 
benefício da circulação 
das informações dentro 
do Ministério Público. 

 
Belém (PA), 08 de Outubro de 2012 

 
 

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA 
                Procurador de Justiça 

Presidente da Comissão do Concurso 


