
 

 

COMUNICADO 
 

O CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional, empresa 
responsável pela organização e execução dos Concursos Públicos n.º 01/2015 e 01/2016 da 
Prefeitura Municipal de Abaetetuba,  COMUNICA que foi publicado o novo Concurso Público 
n.º 01/2016 da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, em atendimento ao Termo de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta – TAC firmado pela Prefeitura Municipal de 
Abaetetuba com o Ministério Público do Estado do Pará, através da Promotoria de Justiça de 
Abaetetuba, que suspendeu as inscrições do Concurso Público n.º 01/2015, anulou o Edital nº. 
01/2015, e exigiu a regularização da legislação municipal que preveem os quantitativos de 
vagas dos cargos ofertados no certame, o que já foi realizado sendo promulgada a Lei n.º 
460/2015. 

Ainda em atenção ao referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta – 
TAC, o CETAP COMUNICA aos candidatos inscritos no Concurso Público n.º 01/2015 o 
seguinte: 

1) Todos os candidatos inscritos no Concurso Público n.º 01/2015 com a respectiva 
efetivação do pagamento da taxa de inscrição poderão requerer a devolução da 
respectiva quantia, mediante o preenchimento de Formulário Escrito que deve ser 
entregue pessoalmente na sede do CETAP em Beleḿ/PA (Av. Presidente Vargas, 
n.° 158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro, Belém/PA) OU em um dos polos de 
atendimento do CETAP nos Municiṕios de BELEḾ/PA (mesmo endereço da sede do 
CETAP) e ABAETETUBA/PA (Colégio São Francisco Xavier. Rua 15 de Agosto, 339 / 
Próximo à Praça Nossa Senhora da Conceição), no periódo de 07 a 13 de janeiro 
de 2016, no horaŕio de 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00; 

2) Todos os candidatos inscritos no Concurso Público n.º 01/2015 com a respectiva 
efetivação do pagamento da taxa de inscrição poderão manter suas inscrições no 
mesmo cargo no Concurso Público n.º 01/2016, não precisando manifestar-se 
para isso. (Os candidatos que não se manifestarem expressamente serão mantidos 
inscritos no mesmo cargo do Concurso Público n.º 01/2015 no Concurso Público 
n.º 01/2016.); 

3) Os candidatos inscritos nos Cargos seguintes que foram excluídos no Concurso 
Público n.º 01/2016, deverão obrigatoriamente se manifestar sobre a devolução 
da taxa de inscrição OU a indicação de novo cargo de mesmo nível de 
escolaridade no Concurso Público n.º 01/2016, mediante o preenchimento de 
Formulário Escrito que deve ser entregue pessoalmente na sede do CETAP em 
Beleḿ/PA (Av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro, 
Belém/PA) OU em um dos polos de atendimento do CETAP nos Municiṕios de 
BELEḾ/PA (mesmo endereço da sede do CETAP) e ABAETETUBA/PA (Colégio São 
Francisco Xavier. Rua 15 de Agosto, 339 / Próximo à Praça Nossa Senhora da 
Conceição), no periódo de 07 a 13 de janeiro de 2016, no horaŕio de 08:00 às 
12:00 e das 14:00 às 17:00: 
- Cargo 08: Auxiliar Operacional; 
- Cargo 10: Auxiliar Operacional - Jardineiro do Concurso. 

4)    Os candidatos inscritos nos Cargos seguintes que sofreram alteração no nível de 
escolaridade no Concurso Público n.º 01/2016, deixando de ser nível fundamental 
completo e passando a ser nível médio completo, deverão obrigatoriamente se 
manifestar sobre a devolução da taxa de inscrição OU realizar o pagamento de 
R$15,00 (quinze reais) referente à diferença das taxas de inscrições, optando em 
continuar inscrito no mesmo cargo com nível de escolaridade distinto no 
Concurso Público n.º 01/2016, mediante o preenchimento de Formulário Escrito 
que deve ser entregue pessoalmente na sede do CETAP em Beleḿ/PA (Av. 
Presidente Vargas, n.° 158, sala 902, CEP: 66.010-000, Centro, Belém/PA) OU em 



 

 

um dos polos de atendimento do CETAP nos Municiṕios de BELEḾ/PA (mesmo 
endereço da sede do CETAP) e ABAETETUBA/PA (Colégio São Francisco Xavier. 
Rua 15 de Agosto, 339 / Próximo à Praça Nossa Senhora da Conceição), no 
periódo de 07 a 13 de janeiro de 2016, no horaŕio de 08:00 às 12:00 e das 14:00 
às 17:00,  bem como o pagamento do valor da diferença no mesmo local: 

- Cargo 05: Auxiliar de Saúde Bucal; 
- Cargo 11: Eletricista Predial; 
- Cargo 12: Encanador; 
- Cargo 16: Operador de Máquinas Agrícolas: Trator de Pneu com lâmina; 
- Cargo 17: Operador de Máquinas Pesadas (Motoniveladora); 
- Cargo 18: Operador de Máquinas Pesadas (Pá Carregadeira); 
- Cargo 19: Operador de Máquinas Pesadas (Trator de Esteira). 

 
Ressalte-se que os candidatos inscritos no Concurso Público n.º 01/2015 que não se 

manifestem expressamente conforme procedimento previsto no presente Comunicado  
dentro do período de 07 a 13 de janeiro de 2016 serão mantidos inscritos nos mesmos cargos 
no Concurso Público n.º 01/2016. 

Após este período de 07 a 13 de janeiro de 2016 não será deferida qualquer solicitação 
de devolução de taxa de inscrição, bem como mudança de cargo nas hipóteses previstas 
anteriormente. 

Finalizado o procedimento de manifestação dos candidatos, o CETAP os informará 
sobre o procedimento de recebimento do valor da taxa de inscrição para aqueles que 
solicitarem sua devolução.  
 
Abaetetuba, 04 de janeiro de 2016. 
 

CETAP - Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional. 
 


