
 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ 

GABINETE DO PREFEITO 
 

  
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL N.º 03/2019/PMT – RETIFICAÇÕES 

 
O Prefeito Municipal de Tucuruí, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação do 
edital de Abertura conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados os demais 
itens/subitens e anexos do edital supracitado não alterados pelos Editais n° 02/2019/PMM e este 
edital. 

 
Onde se lê 

4.3. As inscrições devem ser efetuadas na modalidade online (via Internet) no endereço eletrônico 
http://www.portalfadesp.org.br, solicitada no período entre 12 horas do dia 08 de março de 2019 
até às 23h59 do dia 11 de abril de 2019, observado o horário de Belém. 

 
Leia-se 

4.3. As inscrições devem ser efetuadas na modalidade Online (via Internet) no endereço eletrônico 
http://www.portalfadesp.org.br, solicitada no período entre 12 horas do dia 08 de março de 2019 
até às 23h59 do dia 03 de maio de 2019, observado o horário de Belém. 

 
Onde se lê 

4.6. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
12 de abril de 2019, dentro do horário da rede bancária da cidade em que o candidato está se 
inscrevendo. 

 
Leia-se 

4.6. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia 
06 de maio de 2019, dentro do horário da rede bancária da cidade em que o candidato está se 
inscrevendo. 

 
Onde se lê 

4.9. Após o deferimento da inscrição, a sua confirmação, com a disponibilização do cartão de 
inscrição com a lotação do candidato no local em que realizará a prova objetiva, estará disponível 
no site da Fadesp, no endereço eletrônico www.portalfadesp.org.br, no período de 22 a 26 de abril 
de 2019. 

 
Leia-se 

4.9. Após o deferimento da inscrição, a sua confirmação, com a disponibilização do cartão de 
inscrição com a lotação do candidato no local em que realizará a prova objetiva, estará disponível 
no site da Fadesp, no endereço eletrônico www.portalfadesp.org.br, no período de 21 a 24 de 
maio de 2019. 

 
Onde se lê 

5.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 12 de maio de 
2019, no turno da manhã, das 8 às 12h. 

 
Leia-se 

5.1. As provas objetivas terão a duração de 04 horas e serão aplicadas no dia 02 de junho de 
2019, no turno da manhã, das 8 às 12h. 
 

Tucuruí-PA, 12 de Abril de 2019. 
 

Artur de Jesus Brito 
Prefeito Municipal de Tucuruí 


