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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ (HEMOPA) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E 

SUPERIOR 

 

CONCURSO PÚBLICO C-182 

 

EDITAL No 09/SEAD-HEMOPA, DE 27 DE SETEMBRO DE 2019. 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD e a FUNDAÇÃO CENTRO DE 

HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA, no uso das atribuições legais e em 

conformidade com o Parecer no 772/2019/NUJU/GP/SEAD, TORNAM PÚBLICA a RETIFICAÇÃO ao Edital 

no 01/SEAD-HEMOPA, de 5 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Pará no 33.914, de 8 de julho de 

2019, que regulamenta a realização do Concurso Público C-182, sob o regime estatutário, para provimento de 

vagas efetivas de níveis médio e superior da Fundação HEMOPA, conforme a seguir. 

 

1 DA EXCLUSÃO DE VAGAS 

1.1 Ficam EXCLUÍDAS as vagas ofertadas para o cargo de FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO (CÓDIGO 

102). 

1.2 Tornam-se NULOS, os seguintes dispositivos editalícios: 

a) o subitem 2.2 do Edital no 01/SEAD-HEMOPA, de 5 de julho de 2019; e 

b) o subitem 2.2 do Anexo I – Conteúdo Programático do Edital no 01/SEAD-HEMOPA, de 5 de julho de 2019. 

2 DA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

2.1 Os candidatos que fizeram a inscrição no concurso público para o cargo de FARMACÊUTICO 

BIOQUÍMICO (CÓDIGO 102), deverão realizar os procedimentos a seguir descritos para a solicitação da 

devolução do valor pago referente à taxa de inscrição: 

2.1.1 O candidato deverá solicitar pessoalmente ou por meio de um procurador legal, a devolução da taxa de 

inscrição, através de requerimento protocolado em uma unidade da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará ou 

através de carta registrada para o endereço da referida Secretaria, sito à Avenida Visconde de Souza Franco, nº 

110, Bairro: Reduto, CEP: 66.053-000, Belém/PA, contendo a solicitação de devolução do valor da taxa de 

inscrição datado e assinado, conforme modelo disponibilizado no site do Instituto Americano de Desenvolvimento 

– IADES (www.iades.com.br), anexando os seguintes documentos: 

    - Cópia do Documento de Identificação (RG ou Carteira de Habilitação) e CPF; 

    - Cópia da Retificação do Edital de exclusão do cargo do certame; 

- Conta Bancária, que necessariamente deve ser uma conta-corrente de titularidade do candidato solicitante          

da restituição.  

2.1.2 Somente serão aceitas as solicitações de devolução da taxa de inscrição que forem postadas, a partir de 10 

de outubro de 2019 até 10 de dezembro de 2019.  

2.1.3 O valor da taxa de inscrição será devolvido em até 30 dias, a contar do recebimento do requerimento de 

solicitação de devolução da taxa de inscrição; 

2.1.4 Não serão aceitas, para efeito de devolução da taxa de inscrição, conta-poupança e conta de terceiros; 

2.5.5 Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Edital nº 01/SEAD-HEMOPA, de 5 de julho de 2019. 

2.5.6 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Belém/PA, 27 de setembro de 2019. 

 

 

HANA SAMPAIO GHASSAN 

Secretária de Estado de Administração, respondendo 

 

 

PAULO ANDRÉ CASTELO BRANCO BEZERRA 

Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 


