
 

EDITAL Nº 006 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001 - CRONOGRAMA 
PSS Nº 005/2017 DE 06 DE JUNHO DE 2017 

 
 
A Comissão Organizadora do PSS Nº 005/2017 da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO PARÁ no uso de suas atribuições, 
 
Considerando o quantitativo de candidatos aptos para a Terceira Fase do PSS estar 
abaixo do previsto; 
 
Considerando a imperiosa necessidade de preenchimento das vagas disponíveis a 
fim de evitar prejuízo nas atividades socioeducativas desenvolvidas nas unidades de 
atendimento da Fundação; 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Fazer nova convocação dos candidatos cujas inscrições foram deferidas, nos termos 
do item 4.2.6 do edital de abertura; 
 
Tornar pública a RETIFICAÇÃO do Cronograma constante no Edital de Abertura do 
Processo Seletivo Simplificado da Fasepa Nº 005/2017 de 06 de junho de 2017, que 
passam a ter a seguinte redação: 
 

ANEXO II – CRONOGRAMA 
Onde se lê: 
06/06/2017 Publicação do Edital 

06/06 a 08/06/2017 Inscrições 

09/06/2017 Divulgação das inscrições deferidas 

09/06/2017 
Divulgação de Convocação para o envio de documentos referentes à Análise 
Curricular 

12/06 a 14/06/2017 Análise da documentação enviada 

20/06/2017 Divulgação do Resultado PRELIMINAR da Análise Curricular 

21/06/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise 
curricular 

23/06/2017 Resultado dos recursos interpostos 

23/06/2017 Resultado definitivo da segunda fase – análise curricular 

23/06/2017 Convocação para a terceira fase – Entrevista 

26 a 30/06/2017 Realização da terceira fase – Entrevista  

03/07/2017 Resultado definitivo da terceira fase – Entrevista 

03/07/2017 Homologação do resultado definitivo do PSS Nº 005/2017 

 
Leia-se:  
06/06/2017 Publicação do Edital 

06/06 a 08/06/2017 Inscrições 

09/06/2017 Divulgação das inscrições deferidas 

09/06/2017 
Divulgação de Convocação para o envio de documentos referentes à Análise 
Curricular (1ª etapa) 

12/06 a 14/06/2017 Análise da documentação enviada (1ª etapa) 

20/06/2017 Divulgação do Resultado PRELIMINAR da Análise Curricular (1ª etapa) 

21/06/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise 
curricular (1ª etapa) 



 

23/06/2017 Resultado dos recursos interpostos (1ª etapa) 

23/06/2017 Resultado definitivo da segunda fase – análise curricular (1ª etapa) 

23/06/2017 Convocação para a terceira fase – Entrevista (1ª etapa) 

26/06/2017 Realização da terceira fase – Entrevista (1ª etapa) 

27/06/2017 Resultado definitivo da terceira fase – Entrevista (1ª etapa) 

27/06/2017 
Divulgação de Convocação para o envio de documentos referentes à Análise 
Curricular (2ª etapa) 

28/06 a 04/07/2017 
Análise da documentação enviada (2ª etapa) e realização de Entrevista dos 
candidatos habilitados 

06/07/2017 Divulgação do Resultado PRELIMINAR do PSS (2ª etapa) 

07/07/2017 
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar do PSS (2ª 
etapa) 

11/07/2017 Resultado dos recursos interpostos (2ª etapa) 

11/07/2017 Resultado definitivo do PSS (2ª etapa) 

11/07/2017 Homologação do resultado definitivo do PSS Nº 005/2017 

 
 

Belém (Pará), 23 de junho de 2017. 
 
 
 

Comissão Organizadora 
PSS Nº 005/2017 - FASEPA 


