
EDITAL Nº 06/2012 – PGE, 23 DE JULHO DE 2012 
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 413340 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO XIX CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE 
PROCURADOR DO ESTADO DO PARÁ, torna público o resultado da solicitação para concorrer a vagas na condição 
de pessoas com deficiência, após recurso, mediante condições estabelecidas no Edital nº 01/2012 - PGE, de 05 de 
junho de 2012, e no mesmo ato informa sobre inscrições homologadas, cartões de confirmação com lotação, locais 
e horários de prova, como segue: 
 
1. DO RESULTADO: 
CÓD. 
CANDIDATO 

NOME DO CANDIDATO TIPO DE 
SOLICITAÇÃO 

RESULTADOD
O RECURSO 

JUSTIFICATIVA 

12899 JOSE LUIZ NASCIMENTO 
DE OLIVEIRA 

Concorrer a 
vagas na 
condição de 
pessoas com 
deficiência 

Indeferido O candidato não preenche os critérios 
legais estabelecidos no edital, para 
concorrer a vaga de deficiente –PcD (item 
3., Subitens3.2 e 3.2.1.) 

 
2. INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS, LOCAIS E HORÁRIOS DE PROVA: 
2.1 Conforme itens 3.1.18, 3.1.19 e 5.2.1 do Edital nº 01/2012-PGE, estará divulgado no site da UEPA 
(www.uepa.br/concursos),a partir desta data, a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições devidamente 
homologadas, cabendo a cada candidato acessar esse sítio eletrônico para identificar e emitir seu Cartão de 
Confirmação de Inscrição, no qual constarão local, dia e horário de realização da prova escrita de múltipla escolha, 
devendo o Cartão ser apresentado por ocasião do exame juntamente com documento de identidade em original; 
2.2. A prova objetiva será aplicada nos municípios e locais a seguir identificados, constando a lotação (município, 
local e sala)do Cartão de Confirmação de Inscrição de cada candidato, a ser emitido a partir do site 
www.uepa.br/concursos. Os locais de prova são os seguintes: 
2.2.1. Belém/Pa:  
-  UEPA – Campus I – Centro de Ciências Sociais e Educação, localizado à Trav. Djalma Dutra, s/nº, entre Rua 
Municipalidade e Rua do Una, Bairro Telégrafo; 
-  UEPA – Campus II – Centro de Ciências Biológicas e da Sáude, localizado à Trav. Perebebuí, nº 2623, entre Av. 
Jornalista Rômulo Maiorana e Av. Almirante Barroso, Bairro Marco. 
2.2.2. Santarém/Pa:  
- Núcleo da UEPA-Santarém, localizado à Av. Plácido de Castro, nº 1399, entre Trav. Clementino de Assis e Trav. 
Barjonas de Miranda, Bairro Aparecida. 
2.2.3. Marabá/Pa:  
- Núcleo da UEPA-Marabá, localizado à Av. Hiléia, s/nº, Acrópole do Incra, entre BR 222 e Transamazônica, Bairro 
Amapá. 
2.3. A prova escrita de múltipla escolha será realizada no dia 04/ agosto/2012 nos municípios indicados no item 
anterior, no horário das 13h às 18h, com os portões dos locais de prova abertos a partir das 11h30min e fechados 
exatamente às 12h30min, após o que será proibida a entrada de qualquer candidato que, assim, estará 
automaticamente eliminado do concurso; 
2.4. Os candidatos que tiveram seus pedidos de atendimento especial deferidos com fundamento em motivo 
religioso, conforme edital nº 05/2012-PGE, realizarão a prova escrita de múltipla escolha no horário das 18h às 23h, 
devendo, entretanto, atender integralmente o horário de ingresso aos locais de prova informados no item 2.3 deste 
Edital, ficando confinados em sala própria até o início do exame; 
2.5. Esclarecem a Banca Examinadora e Comissão do Concurso que o item 5.1.16.1, para fim de desidentificação, só 
será exigível para as provas discursivas e práticas, às quais se aplica. 
2.6. Esclarecem, ainda, que o gabarito preliminar da prova de múltipla escolha, tanto quanto possível, será 
divulgado no site da Uepa (www.uepa.br/concursos) já no dia 05/agosto/2012, divulgação que inaugurará o prazo 
para recursos nos dias 06 e 07/agosto/2012, conforme item 08 do Edital nº 01/2012-PGE. 
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
3.1. O presente Edital entra em vigor na data de sua divulgação. 
Belém, 23 de julho de 2012 

Procuradoria-Geral do Estado do Pará 
CARLA N. JORGE MELÉM SOUZA 

Presidente da Banca Examinadora 


