GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD)
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP/PMPA/2020
EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020
COMUNICADO – APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
A aplicação das provas objetivas para as candidatas (código 202 - Aluno Soldado PMPA - sexo
feminino) do Concurso Público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia
Militar do Pará - CFP/PMPA/2020 será realizada no dia 7 de março de 2021, domingo, conforme a
seguir.

1 DO TURNO DE APLICAÇÃO DE PROVAS
Turno: Tarde
Abertura dos portões: 13h (treze horas)
Fechamento dos portões: 14h (catorze horas)
Procedimentos de identificação e segurança: das 14h (catorze horas) às 14h15 (catorze horas e quinze
minutos)
Início das provas: 14h15 (catorze horas e quinze minutos)
Término das provas: 18h15 (dezoito horas e quinze minutos)

2 DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS
A candidata deverá dirigir-se ao local de provas que consta em seu comprovante de inscrição e
não poderá realizar as provas em outro local. 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.

3 DOS COMPROVANTES DE INSCRIÇÃO PARA OS CANDIDATOS (SEXO MASCULINO)
Os comprovantes de inscrição para os candidatos (código 201 - Aluno Soldado PMPA - sexo
masculino), cuja prova será aplicada no próximo dia 14 de março, somente estarão disponíveis para
consulta a partir do dia 10 de março de 2021.

4 DAS ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
Reforçamos que não será permitido o acesso de nenhuma candidata após o horário
estabelecido para o fechamento dos portões. Recomendamos que as candidatas 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 10 do Edital Normativo.
Recomendamos levar 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;
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Face ao quadro atual de pandemia (Covid-19), fazemos as seguintes considerações para o dia
de aplicação das provas objetivas:
- usar máscara de proteção facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face shield), durante
todo o período no local de prova;
- manter, nos corredores e escadas, o distanciamento social entre pessoas, conforme sinalizações
visuais e orientação da equipe de aplicação das provas;
- levar recipiente de água em embalagem transparente para consumo próprio e evitar o uso de
bebedouros;
- levar álcool em gel para consumo pessoal, desde que acondicionado em embalagem de material
transparente, incolor e sem rótulo.
- quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a máscara de proteção facial para
que o fiscal do IADES possa realizar corretamente a sua identificação, bem como em eventuais
situações necessárias a fiscalização;
- os acompanhantes de candidatas lactantes deverão estar usando máscara protetora facial e a sua
não utilização será motivo de impedimento para permanência no local de aplicação das provas.
Brasília-DF, 2 de março de 2021.
Central de Atendimento ao Candidato
Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES
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