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330193831 / 330193833 / 330193834 / 330193835 / 330193837 / 
330193838 / 330193839 / 330193840 / 330193842 / 330193843 / 
330193844 / 330193846 / 330193847 / 330193849 / 330193850 / 
330193852 / 330193855 / 330193857 / 330193858 / 330193859 / 
330193861 / 330193865 / 330193866 / 330193867 / 330193868 / 
330193869 / 330193871 / 330193872 / 330193874 / 330193875 / 
330193877 / 330193879 / 330193882 / 330193883 / 330193884 / 
330193886 / 330193888 / 330193889 / 330193890 / 330193892 / 
330193893 / 330193895 / 330193898 / 330193900 / 330193903 / 
330193904 / 330193907 / 330193908 / 330193909 / 330193910 / 
330193915 / 330193917 / 330193918 / 330193920 / 330193921 / 
330193922 / 330193923 / 330193924 / 330193926 / 330193927 / 
330193928 / 330193930 / 330193931 / 330193932 / 330193933 / 
330193935 / 330193936 / 330193938 / 330193939 / 330193940 / 
330193943 / 330193946 / 330193948 / 330193949 / 330193953 / 
330193954 / 330193955 / 330193957 / 330193959 / 330193960 / 
330193962 / 330193963 / 330193964 / 330193966 / 330193967 / 
330193970 / 330193971 / 330193973 / 330193975 / 330193976 / 
330193977 / 330193978 / 330193979 / 330193980 / 330193982 / 
330193987 / 330193989 / 330193991 / 330193992 / 330193994 / 
330193995 / 330193997 / 330193998 / 330194001 / 330194004 / 
330194005 / 330194006 / 330194007 / 330194008 / 330194010 / 
330194014 / 330194015 / 330194016 / 330194018 / 330194019 / 
330194021 / 330194022 / 330194023 / 330194024 / 330194025 / 
330194027.

2. das disPosiÇÕes FiNais
2.1. O candidato poderá verificar a situação de sua inscrição na página 
de acompanhamento, disponível no endereço eletrônico https://www.
consulplan.net.
2.2. o candidato que tenha interposto recurso poderá consultar a respectiva 
resposta por meio do endereço eletrônico https://www.consulplan.net.
2.3. Quando do processamento das inscrições, se for verificada a existência 
de mais de uma inscrição para o mesmo cargo ou turno de provas, realizada 
e efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo 
candidato, será considerada válida e homologada aquela que tiver sido 
realizada por último, sendo esta identificada pela data e hora de envio, 
via internet, do requerimento através do sistema de inscrições online da 
consulplan. consequentemente, as demais inscrições do candidato nesta 
situação serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações 
posteriores nesse sentido.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
coNSUlPlaN

editaL N° 13, de 04 de aGosto de 2022
Vi coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de 
serVidor do MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ

editaL de coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo das ProVas 
oBJetiVa e discUrsiVa

o Presidente da comissão, usando de suas atribuições legais torna pública, 
para ciência dos interessados, a convocação para realização das Provas 
objetiva e discursiva do Vi concurso Público para o provimento de vagas 
e formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior 
do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Pará, conforme 
o Edital nº 1, de 13 de maio de 2022, e as instruções descritas a seguir.
1. a prova objetiva de múltipla escolha e a prova discursiva para todos 
os cargos serão realizadas somente nos municípios sede das regiões 
administrativas do Ministério Público do Estado do Pará, conforme anexo 
i do Edital de abertura e de acordo com a opção escolhida pelo candidato 
no ato da inscrição.
1.1. Não será permitida a alteração do município de prova escolhido pelo 
candidato na inscrição, sendo de sua inteira responsabilidade a informação 
selecionada.
2. a aplicação das provas ocorrerá no dia 14 de agosto de 2022, conforme 
a distribuição abaixo:
2.1. Todos os cargos de NÍVEl MÉdio/TÉcNico realizarão as provas no 
turno da MaNHÃ, das 8h00min às 12h30min (hora de Belém/Pa).
2.2. Todos os cargos de NÍVEl SUPErior realizarão as provas no turno da 
TardE, das 14h30min às 19h00min (hora de Belém/Pa).
3. O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) contendo o nome completo, 
documento de identidade, a data, o horário e o local da realização das 
provas será disponibilizado, para consulta e impressão pelo próprio 
candidato, no endereço eletrônico www.consulplan.net, a partir do dia 8 
de agosto de 2022.
4. o candidato deverá comparecer ao local de realização das provas, com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário previsto para início de 
realização das provas, munido do original de documento de identidade 
oficial com foto, preferencialmente o que tenha sido indicado na Solicitação 
de inscrição ou de isenção, de caneta esferográfica ponta grossa (tinta 
preta ou azul), fabricada em material transparente e, preferencialmente, 
do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) ou do DAE com comprovante 
de pagamento.
4.1. os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos 
presos, deixando as orelhas à mostra.
5. os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, 
corretivos ou lápis-borracha ou outro material distinto do disposto.
5.1. Serão consideradas nulas as folhas de respostas e folhas de textos 
definitivos que estiverem marcadas ou escritas, respectivamente, a lápis, 
bem como contendo qualquer forma de identificação do candidato fora do 
lugar especificamente indicado para tal finalidade.

5.2. durante o período de realização das provas, não será permitido ao 
candidato o uso dos objetos relacionados no item 14.25 do Edital de 
abertura.
6. São considerados documentos de identidade válidos: carteiras expedidas 
pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais 
do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas pelo órgão público 
que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
Nacional de Habilitação.
7. Tendo em vista a necessidade de identificação civil dos candidatos não 
apenas no ingresso nos locais de provas como também durante a realização 
das Provas, e em razão da proibição do uso de celulares e aparelhos 
eletrônicos, fica vedada a apresentação pelo candidato exclusivamente de 
documento em forma digital. Para fins de identificação civil o candidato 
obrigatoriamente deverá apresentar documento original com foto e em 
meio físico, dentre aqueles admitidos.
8. O comprovante de pagamento de inscrição e o Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI), por si só, não será aceito para a identificação do candidato.
9. as provas objetivas e discursiva terão duração de 4 (quatro) horas e 30 
(trinta) minutos. Não haverá prorrogação do tempo de duração das provas, 
respeitando-se as condições previstas no Edital de abertura.
10. os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto de realização 
das provas decorridas 2 (duas) horas do início de realização das provas, 
por motivo de segurança. o candidato que, por qualquer motivo, se recusar 
a permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido terá o fato 
consignado em ata, pela consulplan, e poderá ser eliminado do concurso 
Público. 
11. o candidato somente poderá retirar-se do local de realização das 
provas escritas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 30 
(trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. 
12. os 3 (três) últimos candidatos somente poderão deixar a sala de 
realização das provas, juntos, após assinarem o Termo específico da ata 
de aplicação.
13. o não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará 
a desistência do candidato e resultará em sua eliminação deste concurso 
Público
14. o candidato contaminado pela coVid-19, em respeito às orientações 
dos órgãos de saúde, não deverá comparecer à aplicação da prova, sendo 
considerado ausente.
15. É recomendado o uso da máscara de proteção facial, cobrindo boca e 
nariz, durante toda a aplicação.
15.1. o candidato poderá utilizar, além da máscara de proteção facial, luva 
plástica obrigatoriamente transparente, protetor facial transparente, entre 
outros equipamentos de proteção, que estarão sujeitos à vistoria.
16. o candidato deverá levar sua própria garrafa de água, obrigatoriamente 
em material transparente. deverá ainda, evitar alimentar-se ao longo da 
aplicação, fazendo-o somente quando estritamente necessário.
Belém/Pa, 04 de agosto de 2022.
JoSÉ EdValdo PErEira SalES
Promotor de Justiça do Estado do Pará
Presidente da comissão do Vi concurso Público

Protocolo: 837195
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.

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
MiNistÉrio PÚBLico de coNtas dos MUNicÍPios 

do estado do ParÁ - MPcM
ModalidadE: Tomada de Preços nº 01/2022 –Tipo Menor Preço Global
oBJETo: Selecionar empresa para contratação de empresa de engenharia 
para execução de serviços de reformas internas do prédio sede, entrada de 
veículos do MPcM/Pa e alojamento dos vigilantes (anexo do prédio-sede) 
localizado nesta cidade, conforme Termo de referência.
a cópia do Edital e seus anexos poderão ser obtidos, na Travessa Magno 
de araújo nº 424, gratuitamente, através de meio digital ou na internet, 
através do site: http://www.mpcm.pa.gov.br.
local e data da abertura: dia: 24 de agosto de 2022, às 09 horas, na cida-
de de Belém(Pa), na Tv. Magno de araújo nº 424.

Protocolo: 837037


