
                                                    MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL  
                                                                          SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO 
                                                                        DA AMAZÔNIA EDITAL Nº 1, DE 27 DE JUNHO DE  
                                                                            2013 CONCURSO PÚBLICO 1/2013 – SUDAM 

 
 
 
 

COMUNICADO 

 
 

 

 

Estão disponíveis as informações, sobre os horários e locais para realização das provas objetivas e discursivas do 

concurso público destinado ao provimento de cargos públicos de caráter efetivo regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, do Quadro de Pessoal Permanente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - 

SUDAM. Para saber o local de prova acesse o ambiente do candidato e imprima o comprovante de inscrição. 

1 Ficam convocados todos os candidatos inscritos no presente certame, para a realização das provas objetivas e 

discursivas que serão aplicadas no domingo, dia  29 de setembro de 2013, no turno vespertino. 

2 Os portões serão abertos às 13 (treze) horas e fechados às 14 (quatorze) horas. O início da prova se dará às 14 

(quatorze) horas, horário oficial de Brasília. 

3 A prova objetiva será realizada nos locais a seguir: Escola Superior da Amazônia - Ezamaz Arcipreste, 

endereço: Rua Arcipreste Manoel Teodoro, 820 – Campina – Belém – PA; Escola Superior da Amazônia - 

Ezamaz Municipalidade, endereço: Rua Municipalidade, 530 – Reduto – Belém – PA; Faculdade Estácio do Pará 

– FAP, endereço: Rua Municipalidade, 839 – Umarizal – Belém – PA. 

4 O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.iades.com.br e retirar o seu Comprovante de 

Inscrição com a indicação do local de prova. 

5 Demais informações acerca dos procedimentos para realização da prova objetiva encontram-se no Edital 

Normativo. 

6 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, documento de identidade 

original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da ocorrência 

em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, 

que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.   

7 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 

relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.   

8 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e (ou) em horários diferentes dos 

predeterminados em edital ou em comunicado.   

9 O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da Central de Atendimento ao 

Candidato do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e divulgado na internet, no endereço eletrônico 

http://www.iades.com.br, no primeiro dia útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.  

10 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva, disporá de até 2 

(dois) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do gabarito oficial preliminar, conforme 

o modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no momento de divulgação do gabarito oficial 

preliminar.  

10.1 O candidato deverá entregar o recurso pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do candidato, com 

reconhecimento de firma, na Central de Atendimento ao Candidato (CAC) do Instituto Americano de 

Desenvolvimento (IADES).  

10.2 Não será aceito recurso encaminhado via Correio, fax, internet e(ou) correio eletrônico. 
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