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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR – C-196 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 
EDITAL Nº 01/SEAD-SEAD/PA, DE 05 DE JULHO DE 2019. 

 
 

Comunicado - Aplicação das Provas Objetivas e Discursivas  
 

A aplicação das provas objetivas e discursivas do Concurso Público C-196, para provimento de cargos 
de nível superior da SEAD, será realizada no dia 27 de outubro de 2019, domingo, às 14h30 (horário 
local), na seguinte localidade: 

 
Faculdade Estacio do Pará - FAP 
Rua Municipalidade, 839 - Umarizal – Belém - PA - CEP 66.050-350  

 
Os comprovantes de inscrição com a indicação do local de prova (escola, bloco e sala) encontram-se 

disponíveis, mediante acesso ao Ambiente do Candidato, no endereço eletrônico 
http://www.iades.com.br. 
 

Reforçamos que 14h30 (quatorze horas e trinta minutos) é o horário estabelecido para o 
fechamento dos portões e início das provas e que não será permitido o acesso de nenhum candidato 
após esse horário. O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. 
Recomendamos que os candidatos cheguem com 1 (uma) hora de antecedência ao local de prova, de 
forma a evitar constrangimentos desnecessários. 

 
Pedimos que leiam com atenção e sigam as instruções contidas no item 9 do Edital Normativo. 

Recomendamos levar somente os seguintes itens:  
- documento de identidade original;  
- comprovante definitivo de inscrição; 
- caneta esferográfica de tinta preta e fabricada de material transparente; 
- garrafa de água fabricada de material transparente, incolor e sem rótulo;  
- alimento(s) fora da embalagem original, acondicionado(s) em saco plástico de material transparente.  

 
 
Brasília-DF, 10 de outubro de 2019. 
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