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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO (SEAD) 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

 

CONCURSO PÚBLICO C-196 

EDITAL No 02/SEAD/PA, DE 5 DE AGOSTO DE 2019 

RESULTADO PRELIMINAR DO DEFERIMENTO DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, no uso das atribuições legais, tornam 

público o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição deferidos do Concurso Público C-

196, sob o regime estatutário, para provimento de cargos efetivos de nível superior da SEAD, nos termos que 

se seguem. 

1 Relação de candidatos com pedido de isenção da taxa de inscrição concedido com base no Decreto Federal 

no 6.593/2008 (NIS) – Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com número 

de inscrição e nome completo em ordem alfabética. 

1.1 Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho (código 102): 214100005, ALLEX DE SOUZA BORGES; 

214100029, INGRID ROSANA DE MELO GUEDES; 214100033, REGINA CELIA DE JESUS PRIST GAMA. 

2 Relação de candidatos com pedido de isenção da taxa de inscrição concedido com base na Lei Estadual 

no 6.988/2007 – Pessoas com deficiência, com número de inscrição e nome completo em ordem alfabética. 

2.1 Técnico em Gestão de Segurança do Trabalho (código 102): 214100079, GONZALES SIQUEIRA DE 

OLIVEIRA. 

3 DOS RECURSOS 

3.1 Os candidatos que protocolaram o pedido de isenção da taxa de inscrição e não estão relacionados no presente 

edital poderão conhecer o motivo do indeferimento do seu pedido, mediante contato com a CAC-IADES, e 

interpor recurso no período compreendido de 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar no 

Diário Oficial do Estado do Pará. 

3.2 Os recursos contra o resultado preliminar deverão ser interpostos on-line, através do Ambiente do Candidato 

no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, ou, pessoalmente, na CAC-IADES. 

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Não será permitida ao candidato a realização de mais de uma inscrição no concurso público. Uma vez efetivada 

a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a alteração no que se refere ao cargo escolhido para a 

realização das provas. 

4 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 

Belém/PA, 5 de agosto de 2019. 

 

 

 

HANA SAMPAIO GHASSAN 

Secretária de Estado de Administração, respondendo 

 

 


