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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA 

CONCURSO PÚBLICO 001/2004 
EDITAL DE ABERTURA 

0 PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 
DO PARA-CRM/PA, no uso de suas atribuições legais, torna público que estarão abertas as 
inscrições para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento de vagas no quadro de 
pessoal do Conselho Regional de Medicina do Estado do Park sendo realizado por este Órgão 
com participação da Comissão de Concursos do CRM/PA, criada pela Portaria n° 37/2004, 
conforme as normas e condições estabelecidas neste Edital e a seguir especificadas: 

I- DOS CARGOS, DOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE E DAS VAGAS 

Os cargos ofertados, o nível de escolaridade e os pré-requisitos exigidos, a síntese das 
atividades e o número de vagas, são identificados a seguir: 

CÓDIGO 

101 

102 

103 

CARGO 

Continuo 

Assistente 
Administrativo 

Assistente 
Técnico 

1/1111111M 7A 
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PRÉ-REQUISITOS / 
ESCOLARIDADE 

Ensino fundamental 

Ensino médio completo 

Ensino médio completo 

SÍNTESE DAS 
ATIVIDADES 

Apoio administrativo para 
realização de entrega de 

documentos internamente e 
externamente, bem como, de 

outras atividades que se 
fizerem necessárias para o 

correto desenvolvimento dos 
trabalhos deste órgão. 

Atividades de suporte de 
natureza semi-especializada 
voltada para a execução de 
tarefas de administração de 

recursos humanos, materiais, 
financeiros e trabalhos 

técnicos. 

Atividades de suporte de 
natureza semi-especializada 
voltado para o secretariado 

N° DE 1 
VAGAS 

1 

3 

2 
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CÓDIGO 

104 

105 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA 

CARGO 

Técnico em 
Contabilidade 

Advogado 

PRÉ-REQUISITOS / 
ESCOLARIDADE 

Nível superior completo 
em Contabilidade / 

inscrição no Conselho 
de Contabilidade 

Nível superior completo 
em Direito/ inscrição na 
Ordem dos Advogados 

do Brasil 

SÍNTESE DAS 
ATIVIDADES 

Desenvolvimento de 
atividades relacionadas ao 

setor de finanças do 
CRM/PA. 

Desenvolvimento de 
atividades relacionadas ao 
setor jurídico do CRM/PA. 

N° DE 
VAGAS 

1 

1 

1.1 - A comprovação dos pré-requisitos e da escolaridade / habilitação será exigida no ato de 
inscrição do candidato. 
1.2 - A jornada de trabalho correspondente ao cargo de advogado será de 30 (trinta) horas 
semanais, e a correspondente aos demais cargos será de 40 (quarenta) horas semanais. 

II- DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO 

São requisitos indispensáveis para nomeação e posse dos candidatos aprovados: 
1- Ser brasileiro nato ou naturalizado ou, ainda, no caso de nacionalidade portuguesa, estar 
amparado pelo parágrafo 1° do artigo 12 da Constituição Federal de 1988; 
2- Apresentar toda documentação comprobatória da escolaridade e dos pré-requisitos exigidos 
para o cargo, que se encontram especificadas no item I deste Edital; 
3- Ser considerado apto para exercício da função referente ao cargo, através de exame médico, 
pelo qual serão avaliadas as condições fisicas e mentais do candidato, procedido pelo serviço 
Médico do Conselho Regional de Medicina do Estado do Park 
4- Comprovação de idade minima de 18 (dezoito) anos; 
5- comprovando de estar quite com o serviço militar (se do sexo masculino) e com as 
obrigações eleitorais; 
6- Estar em situação regular junto aos respectivos órgãos de registro profissional, se for o 
caso. 
7- Apresentar certidão negativa dos seguintes órgãos: 

7.1 Policias Civil e Federal; 
7.2 Justiças Federal e Estadual Criminal. 

8- Não possuir contra si inquérito instaurado para apuração de falta do funcionário cometida 
em face do Conselho Regional de Medicina do Estado do Park assim como em qualquer 
Órgão Público, que tenha resultado na demissão do mesmo. 
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III- DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições serão efetivadas no período de 15 a 17 de setembro de 2004. 
3.1.1 - A efetivação da inscrição constará de: 
I — pagamento da taxa de inscrição em qualquer agência do Banco do Brasil, através de 
depósito bancário em moeda corrente, em favor do Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Para CRM/PA, Agência: 2946-7 Conta Corrente: 18336-9, através de depósito 
identificado, devendo ser utilizado como código identificador o número 15.330.178/0001-78, 
bem como o CPF do candidato. 
II — o valor das inscrições será de R$ 40,00 (quarenta) reais para os cargos com escolaridade 
exigida de ensino fundamental ou médio e de R$ 80,00 (oitenta) reais para os cargos com 
escolaridade exigida de nível superior; não será aceito pagamento da taxa efetuada através 
de envelope no Auto-Atendimento. 
III — preenchimento da ficha de inscrição e entrega da mesma, sem emendas ou rasuras, à 
Comissão de Inscrições, no horário de 10:00 As 16:00 horas, na sede da Sociedade Médico 
Cirúrgica do Estado do Pará, situada A Passagem Bolonha, n° 134 entre Benjamin Constant e 
Piedade, acompanhado dos seguintes documentos: 1- cópia legível e original de documento 
oficial de identidade; 2- cópia legível e original de documento oficial do CPF; 3- cópia 
legível e original de documento de registro nos Orgãos de Classe, quando for o caso; 4- cópia 
legível e original de documentação comprobatória da escolaridade exigida; 5- comprovante de 
pagamento da taxa de inscrição, com autenticação bancária. 
3.1.2 - Efetivada a inscrição, não será aceito pedido de alteração de cargo; 
3.1.3 - Realizada a inscrição, não será efetuada, sob nenhuma hipótese, devolução da taxa de 
inscrição, a não ser que o Concurso não se realize. Outrossim, não serão aceitos pedidos de 
isenção da taxa de inscrição; 
3.1.4 - As informações prestadas pelo candidato em seu requerimento de inscrição são de sua 
inteira responsabilidade, dispondo o Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará do 
direito de excluir do concurso, o candidato que não preencher o formulário de forma correta, 
completa e legível, ou que fornecer dados comprovadamente inveridicos; 
3.1.5 — Serão considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade 
expedidas pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados, pelas Forças Armadas, pelo 
Ministério das Relações Exteriores, Passaporte, Carteira Nacional de Habilitação com foto, 
Carteira de Trabalho, além das carteiras expedidas por Orgdos e Conselhos, que por lei 
federal, valem como identidade. 
3.2 — Seri admitida a inscrição por instrumento particular ou público de procuração, com 
poderes específicos para esse fim, mediante a entrega do original do documento, 
acompanhado do comprovante de depósito bancário da taxa de inscrição, de cópia legível dos 
documentos do candidatos exigidos no item 3.1, sub-item 3.1.1, inciso III, bem como, 
apresentação do documento de identidade original do procurador. 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA 

3.2.1 — 0 candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações 
prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros do 
preenchimento do requerimento de inscrição e em sua entrega. 
3.3 — Não será acatada inscrição formulada por correspondência, via postal, fax e em 
desacordo com as demais Cláusulas e Condições deste Edital. 

IV- DA FORMA E DOS CONTEÚDOS DAS PROVAS 

4.1 — Este concurso constará de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e de 
avaliação de títulos de caráter exclusivamente classificatório. 
4.1.1 — 0 tempo máximo de duração da prova objetiva será de 3 (três) horas. 
4.2 — As provas objetivas constarão de questões de múltipla escolha, valendo 01 (um) ponto 
cada questão e apresentarão os seguintes desdobramentos: 

CARGOS 

Continuo 

Assistente Administrativo e 
Assistente Técnico 

Técnico em Contabilidade 

Advogado 

DISCIPLINAS 

Lingua Portuguesa 

Conhecimentos Gerais 

Lingua Portuguesa 

Conhecimentos de Informática 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimentos Específicos 

V — DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

10 

20 

10 

05 

10 

15 

15 

25 

15 

25 

5.1 — A aplicação da prova objetiva sera realizada em local e horário a ser informado, no 
período mínimo de 10 (dez) dias antes da realização da mesma, no site do Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Pali no endereço eletrônico www.cremepa.org.br, por publicação 
no Diário Oficial do Estado, na sede da Sociedade Médico Cirúrgica do Estado do Para, 
através do telefone 242-5470, bem como na sede do CRM/PA, através do telefone 222-9280. 
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5.1.1 — 0 candidato deverá comparecer ao local de realização da prova com antecedência 
minima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu inicio, munido, obrigatoriamente, 
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE E DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA 
AZUL OU PRETA; 
5.1.2 — Uma hora antes do horário previsto para o inicio da prova, sera aberto o portão para a 
entrada dos candidatos; 
5.1.3 — 0 candidato, ao ingressar no recinto do prédio, deverá dirigir-se ao fiscal de plantão a 
fim de obter o número da sala na qual prestará prova, onde, após ser identificado, aguardará 
seu inicio; 
5.1.4 — 0 candidato receberá, o Caderno de Prova, com as questões já impressas, não sendo 
permitido pedido de esclarecimento sobre seu enunciado ou modo de resolvê-las; 
5.1.5 — 0 candidato receberá, também, o Cartão Resposta, devendo cobrir inteiramente com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta o espaço correspondente a alternativa escolhida; 
5.1.6 — A avaliação das provas objetivas, realizada por sistema eletrônico de processamento 
de dados, levará em consideração, exclusivamente , as respostas transferidas para o Cartão 
Resposta; 
5.1.7 — Não haverá revisão ou vista de prova; 
5.1.8 — Não haverá segunda chamada das provas do concurso; 
5.1.9 — Não sera permitido, sob nenhuma hipótese, que o candidato realize as provas em local 
e_horário diferentes do indicado nas publicações oficiais; 
5.1.10 — Anulada alguma questão da prova objetiva, os pontos correspondentes serão 
aidiridos a todos os candidatos; 
5.1.11 — Sera atribuida a nota 0 (zero) As questões da prova: que contenham emenda ou rasura, 
que contenham mais de uma resposta assinalada, que não foram marcadas no Cartão Resposta, 
ou que foram marcadas de forma diversa da indicada no Cartão Resposta; 
5.1.12 — O Caderno de Prova com as questões objetivas não deverá ser identificado pelo 
candidato sob qualquer forma; 
5.1.13 — Seri excluído do concurso o candidato que: 1- deixar de comparecer para realização 
da prova na data, no local e na hora estabelecida; 2- comparecer após o horário de inicio da 
prova; 3- recusar-se a prestar a prova ou retirar-se do recinto durante a realização da mesma, 
sem a devida autorização; 4- for surpreendido na pratica de qualquer forma de comunicação 
com outros candidatos ou pessoas estranhas, assim como a utilização de livros de notas, 
máquinas, impressos e quaisquer meios de comunicação eletrônica; 5- recusar-se a devolver o 
exemplar de prova e/ou o Cartão Resposta, assim como, assinar na lista de presença à prova; 
5.2 — A entrega dos documentos comprobatórios dos títulos, de caráter classificatório, no 
valor máximo de 20 (vinte) pontos, sera efetuada no dia 24 de setembro de 2004, no horário 
de 10:00 As 16:00 horas, na sede da Sociedade Médico Cirúrgica do Estado do Pat-A. 
5.2.1 — 0 candidato deverá entregar cópia dos títulos, especificando-os na frente do envelope 
para devida conferência; 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA 

5.2.2 — Não serão recebidos documentos avulsos e nem fora do dia e horário estipulado; 
5.2.3 — Serão os seguintes os títulos acatados: 

TÍTULOS 

Experiência profissional em conselho de classe devidamente comprovada: 

• De 01 (um) a 03 (três) anos 

• De 4 (quatro) a 10 (dez) anos 

• Acima de 10 (dez) anos 

Experiência profissional em órgão público devidamente comprovada: 

• De 01 (um) a 03 (três) anos 

• Acima de 03 (três) anos 

VALOR 

10 pontos 

15 pontos 

20 pontos 

05 pontos 

10 pontos 

5.2.4 — A experiência profissional em qualquer dos tópicos acima relacionados deverá ser 
comprovada mediante certidão ou titulo expedido pelo órgão competente ou publicação em 
órgão oficial que ateste a qualificação do candidato, a função desempenhada e respectivo 
período; 
5.2.5- Os estágios profissionais supervisionados, devidamente comprovados, serão acatados 
no certame como experiência profissional, para fins de pontuação referente i avaliação de 
títulos; 
5.2.6 — Para o cargo de Continuo não haverá contagem ou pontuação referente a títulos. 

VI- DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS 

6.1 — Seri considerado APROVADO o candidato que obtiver um mínimo de 50% (cinqüenta 
por cento) do total de pontos da prova objetiva. 
6.2 - Seri considerado ELIMINADO o candidato que não obtiver os rendimentos mínimos 
estabelecidos no sub-item 6.1 deste Edital; 
6.3- Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente, obedecendo ao total 
de pontos obtidos através da somatória dos pontos da prova objetiva e da avaliação dos títulos. 
6.4 — Para a classificação, ficando estabelecidos, em seqüência, os seguintes critérios de 
desempate: 

1- 0 candidato servidor do Conselho Regional de Medicina do Estado do Para; 
2- 0 candidato com maior número de pontos nas questões de conhecimentos 

específicos, quando for o caso; 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PARA 

3- 0 candidato mais idoso. 

VII- DOS RECURSOS 

7.1 — Caberá recurso à Comissão de Concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado 
do Park sobre o conteúdo e aplicação da prova objetiva de múltipla escolha, dentro de 
(dois) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da divulgação do gabarito oficial; 
7.2 — Serão rejeitados liminarmente os recursos que não estiveremfiiiZarnentados ou aqueles 
a que se der entrada fora dos prazos estabelecidos; 
7.3 — Admitir-se-á um único recurso para cada candidato; 
7.4 — Os recursos deverão ser protocolados no setor de protocolo do CRM/PA, situado na Av. 
Generalissimo Deodoro n° 223 (entre Oliveira Belo e Diogo Móia), no horário de 10:00 As 
16:00 horas e endereçados à Comissão de Concurso do Conselho Regional de Medicina do 
Estado do liard; 
7.5 — 0 julgamento dos recursos sera realizado pela Comissão de Concursos do CRM/PA; 
7.6 — A Comissão de Concurso do CRM/PA constitui última instância para recurso, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais; 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 - A inscrição do candidato neste concurso implica no conhecimento das normas e 
condições estabelecidas no presente Edital e na aceitação das mesmas, conforme declaração 
expressa na ficha de inscrição; 
8.2 - Para assegurar a lisura do Concurso Público, o CRM/PA, a qualquer momento, durante 
a realização do mesmo, poderá proceder autenticação digital do cartão de respostas 
personalizado ou de outros documentos pertinentes, inclusive no ato de contratação do 
candidato aprovado; 
8.3 - Devido o número de vagas oferecidas neste concurso não haverá reserva de vagas para 
pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, sendo que estas concorrerão em igualdade de 
condições com os demais candidatos (Art. 37, VIII, da CF/88 e Lei n° 7853/89); 
8.4 - Aos candidatos aprovados, confere-se a expectativa de direito de investidura no cargo 
disputado, nos termos da legislação vigente, não gerando quaisquer outros direitos senão pela 
inobservância da ordem de classificação; 
8.5 - A convocação de candidato far-se-á pelo endereço que consta na ficha de inscrição; 
8.6 - 0 candidato deverá acompanhar as convocações, avisos e/ou comunicados, através da 
divulgação nos locais abaixo: 

a- No quadro de avisos do Conselho Regional de Medicina do Estado do Para; 
b- No site do CRM/PA, no endereço www.cremepa.org.br; 

8.7 - A contratação de candidato aprovado ocorrerá pelo regime da Consolidação das Leis do 
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Trabalho — CLT, através de contrato de trabalho de experiência pelo prazo máximo de 90 
(noventa) dias, em que o empregado será submetido a avaliação, que definirá a conveniência 
ou não da sua permanência no Quadro de Pessoal do CRM/PA, e será realizado observando-se 
as necessidades imediatas do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará e de acordo 
com a legislação vigente; 
8.8 - 0 resultado deste concurso público sari publicado pelo CRM/PA no Quadro de Avisos 
do Conselho Regional de Medicina do Estado do Pali e via internet no site 
www.cremepa.org.br; 
8.9 - 0 concurso terá validade de 2 (dois) anos a contar da data da homologação do resultado 
pelo Presidente do CRM/PA, podendo ser prorrogado por igual período, i critério do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Park 
8.10 - Os casos omissos serio submetidos i apreciação e decisão da Comissão de Concurso do 
Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará; 
8.11 — 0 presente Edital entra em vigor na data de publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Estado do Para e do seu inteiro teor do Quadro de Avisos do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Pad. 
Belém, 03 de setembro de 2004. 
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Dr. Aristóteles Guilliod de Miranda 
Secretário da Comissão de Concurso do CRM/PA 
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ANEXO I 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

PARA 0 CARGO DE CONTÍNUO 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: 
• Alfabeto; 
• Pontuação; 
• Nomes próprios e comuns; 
• Gênero masculino e feminino; 
• Divisão silábica; 
• Singular e plural; 
• Aumentativo e diminutivo; 
• Coletivos. 

2. CONHECIMENTOS GERAIS: 
2.1 História do Para: 
• A capital do estado; 
• Governo estadual de municipal; 
• Comemorações históricas e cívicas; 
• Divisão do Estado; 
• Folclore. 
2.2 Geografia do Pará: 
• Aspectos geográficos: localização, limites, formação da população; 
• Estados e Municípios limítrofes; 
• Principais rios, produtos agrícolas, cidades e rodovias. 

PARA OS CARGOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E ASSISTENTE 
TÉCNICO 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: 
• Interpretação de texto; 
• Ortografia: orientações ortográficas, encontros vocálicos e consonantais, sinais de 

pontuação; 
• Acentuação gráfica: silaba, divisão silábica, silaba tônica, regras de acentuação gráfica, uso 

da crase; 
• Morfologia: prefixos e sufixos, classes de palavras e mecanismos de flexão, colocação 

pronominal; 
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• Sintaxe: 
1. Análise sintática: termos essenciais, integrantes e acessórios da oração; 
2. Período simples e composto; 
3. Orações coordenadas e subordinadas; 
4. Regência verbal e nominal; 
5. Concordância verbal e nominal. 

2. CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA: 
• Windows, Word, Excel, OpenOffice, Outllook Express e Internet Explorer 

3. CONHECIMENTOS GERAIS: 
3.1 História do Pará: 
• A capital do estado; 
• Governo estadual e municipal; 
• Comemorações históricas e cívicas; 
• Divisão do Estado; 
• Simbolos do Estado e Município; 
• Cabanagem; 
• Era da Borracha; 
• Folclore. 
3.2 Geografia do Pará: 
• Aspectos geográficos: localização, limites, área e população; 
• Aspectos fisicos: relevo, clima, vegetação e hidrografia; 
• Aspectos populacionais do Estado: natalidade, mortalidade, migrações; 
• Recursos naturais e econômicos: agricultura, pecuária, indústria, comércio, serviços, 

energia, transporte e turismo; 
• Os municípios: localização, número, primeiros e principais municípios. 

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
• Resolução CFM n° 997/80; 
• Resolução CFM n° 1706/2003; 
• Lei n° 6839, de 30 de outubro de 1980; 
• Lei n° 3268, de 30 de setembro de 1957; 
• Decreto n° 44045, de 19 de julho de 1958. 
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PARA 0 CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE DE NÍVEL SUPERIOR 

1. CONHECIMENTOS GERAIS: 
• Lei de licitações, lei n° 8666/93; 

2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
• Contabilidade Pública: 

1. Conceito, objeto e regime; 
2. Campo de aplicação; 
3. Legislação básica (Lei n° 4.320/64 e Decreto n° 93.872/86); 
4. Receita e despesa pública: conceito, classificação econômica e estágios; 
5. Receitas e Despesas orçamentárias e extra-orçamentárias: interferências e mutações; 
6. Plano de contas da Administração Federal: conceito, estrutura e contas do ativo, 

passivo, despesa, receita, resultado e compensação; 
7. Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos; 
8. Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI: conceito, 

objetivos, principais documentos; 
9. Balanços financeiro, patrimonial, orçamentário e demonstrativo das variações, de 

acordo com a Lei n° 4.320/64 
• Lei n° 3268/57 e Decreto n° 44045/58. 

PARA 0 CARGO DE ADVOGADO 

1. CONHECIMENTOS GERAIS: 
• Lei de licitações, lei n° 8666/93; 
• Lei de execução fiscal, lei n° 6830/80; 
• Ação Civil Pública, lei n° 7347/85; 
• Do mandado de segurança; 
• Princípios gerais da Administração Pública; 
• Responsabilidade civil da Administração Pública; 
• Das Autarquias Especiais. 

2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
• Resolução CFM n° 1240/1987; 

111111111M 
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• Resolução CFM n° 1246/1988; 
• Resolução CFM n° 1607/2000; 
• Resolução CFM n° 1617/2001; 
• Resolução CFM n° 1657/2002; 
• Resolução CFM n° 1658/2002; 
• Resolução CFM n° 1669/2003; 
• Resolução CFM n° 1701/2003; 
• Resolução CFM n° 1716/2004; 
• Lei n° 3268/57 e Decreto n° 44045/58. 
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Historia no 
iciria - Oficial 

FIER (CCXCII I ) 

lra Decreto-Lei ng 
de 2q,0 janeiro de 1 p41. 
d.,',15_06.1iiltdiii,e5)tdr Jose 11 

, "da'FaarniMICher foi 

) Õ'Igçll'Wtlç)"d4764114ir:ál'c)driO''blisfi--
G401W "P' T'''' - 

eg 41114cipv,etp.  fica ri a m 
daS'a's-,ddta'ge-s'destina-. 

) pagaMent6-cla represen-
'ttribliida i chefe e um 
de Gat?iMe a um assis-
iiilitarda intérventoria. Para 

ria,d'cio interventor no-
0o;CO,rrêa Pinto Filho. 

1 ' 'mesmo dia o 
, nap o professor 
' Castro, diretor do 
toZ6alos'Gomes,.,para se-
' ul do Pais, a fim de 
le çsb' db.,caráter edu-
q, as dIVersas modali-
. o interventor também no 
o acharel 
o i avalero 

ecretá-
F e Direito, na 

tfttri*it 0o, 

fonnaçao quo taz histófia 

icia 
BELÉM-PARÁ ! !RA, 10d, 

toya implantaça6rOxpal 
i 

'1-4.de programas de saude em mum' 
A Comissão Iritergestores 

Bipartite do Estado - CIB/PA, 
através dap ResOluções ric's 102, 
103 e 105#4rprova respec-
tiva mente: a i .ippção/e'*pan-
sao do Programa de Agentes 

Implemera
de programas 
A SEDUnirma convênio 

corn o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural - SENAS 
O convento téri5mo objetivo 

irConMção de esforços par 
implementação dos programa 
recomeçar, executado pel 
SEDUC e o Programa de lnse 
ção de Jovens e Adultos do Mel 
Rural. 

(Cad. 1 - Pág. 16) 

Comunitários de Saúde e Pro-
grama Saúde da Família nos mu-
nicípios de Goianésia do Pará, 
Oeiras do Pará e São João do 
Araguaia; a implantação de Equi-

, pe de Saúde Bucal nos municipi-

Cditurso 
no CRM/PA 

0 Conselho Regional de Me-
dicina do Estado do Pará - 
CRM/PA torna público que abri-
ra inscrições, no período de 15 
a 17 de setembro de 2004, para 
provimento de vagas do quadro 
de pessoal do Conselho em 
cargos de níveis: fundamental, 

médio e superior. 
(Cad. 2 - Pág. 8) 

tado celebra convénios para 
1-Pgio na administração pública 

0 Estado do Park por inter-
médio da Secretaria Executi-
va de Administração - SEAD, 
celebra convénios com o Cen-
tr niversitário do Estado do 

(-- CESUPA e com a Fa-
cu .Ideal — FAC. O objeti-
vo é proporcionar aos estu-
dantés regularmente matricula-

dos nessas instituições de en-
sino, oportunidade de realizar 
estágio curricular nos órgãos 
da administração direta e enti-
dades autárquicas e fun-
dacionais do Estado. Os con-
vênios têm validade de quatro 
anos. 

(Cad. 1 - Pág. 5) 

os de Abaeteti 
Santarém; e, o r 
WO° do Ceni 
Psicossocial —11 
municípios de Ji 

Núcl( 
Edu( 

A Fundação C 
trata a empresa : 
manutenção e 
em equipament( 
fundação. A FC,
convênio com o 
ta Terezinha, ten 
de a criação do r.

o Municipal e 
scola de Music 
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recutivo CADERNO 2 

COOMIGASP - cooggRAPVA DE 
MINERAÇAO DOS GARIMPEIROS DE 

,IvuF v5 
SERRA PE 

COOMIGASP - COOPERATIVA DE MINERAÇÃO DOS GARIMPEIROS 
DE SERRA PELADA. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. 

Adireloria da COOMIGASP, no uso de suas atribuições e de acordo com 

crid iatito nos artigos 33, 34, 35, 46 item I do artigo 47,e inciso X do 
!arti0,58;ido Estatuto Social Vigente, coNvocA seus associados em 

• L. ntmere.de 7.380(sete mil, trezentos e oitenta), tat& em die com sues 

)•-nrOlikes6s:e 'deveres estatutários ate a preiiint data pap uma 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINARIA a real! kV 9' el „. • 

_ Settijrnbro de 2004, no Auditório MAURO EURIPECT 
'Rita do Comércio n°103, nesta cidade : As 7.00hem' . 
.•bu AS 8.00h em segunda convocaçAo, ou em terceira e últimiconvocaoao •  • 

a's,A0ph . com a presença de 2/3 dos associados presentes, quites con9 

Okig6ge:; gacões estatutarias, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM., . 
• • • . 

-,,yprevaçAo das alterações EstatutArias necesser,las.para a afelva6
dA'rgiaderquaçAodoCivadro de cooperados da COOMIGASP comp incluslio. 

dejo'dostos antigos associados da COOGAR:ifliciusive" quanto a: 
'deseb:rigatoriedado de pagamentos de valores referentes a perlodos 
diitirribres a. presente data, bem como sobre os casos excepcionais. ,•.•• 

'2.--Autorizar a diretoria da COOMIGASP a receber cessões de Direitos , . 

de,Empresas, corn fins de regularizaçAo dos direpAiMifterarios na 
frkgiao de Serra. Pelada, incluindo os 100 hectare prev!skos.na Lei 
N°7;194', de 11. delulho de 1984, os rejeitas oriundos aa Cava .e parte da 
ar.-e,a de servidAo, bem como Efetuar cessões dos direitos decorrentes' 
de're'qUirimentos Minerarios Pré-Existentes conforme definidos no anexo 

Ora Empresas e outras Cooperatives de'Gadmpeirpe da 

.RaglItar Serre'Pelada,,Curien6Oolis, 08 de setembro de 2604. Joilmar 

Eliilo,Efarbesa Presidente 

4s,t1-4Fr'It 

NIAVIENEZES Fl 
A 1.

RegIstro Boletim de Ocorrência Policial N° 0277/2004.008750-

; ;4;,i;:reier.e'n'te ao extravio de bloco *de note fiscal, série "D", N° 

- 29772 29 850 de M Menezes 
• 

, 

NIA MINÉRIO 

7.CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DO PARA - CRM/PA---

ej*.;: N'. . ,  . . . 
, . 

EXTRATO DO EDITAL N°01(1/07 11235'41:19
CONCURSO,

O.. PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO 

ESTADO DO PARA - CRMIPA, no uso'de suas atrIbük8eS legais, toma . 

público a abertura de inscrições e estabelecknormai geralS pare o . 
ConclIrS0 PúblICO que visa o provimento de vages do Quadro da Psalms! ' 

do Conselho, conforme relação: 
I. CARGOS POR ESCOLARIDADE EXIGIDA (nome, ri" de vagas) ''" • 
1 1. ENSINO FUNDAMENT Continuo, 01 vaga; 

- !,,....MTAWAAVIVitAts0.1,0%. 
1 3: NIvEL SUPERIOR. loo em Contabifidade, 01 vaga; Advogado, 
01 vaga. 

li. DAS INSCRIÇÕES; 15 a 17 da setembro da 2004, no horido clisi, 
10190iii 18:00 floras, conatando'de: . -, 
AYPagarnonto da Taxa por depósito identificado nas egenckse do Banco . 
do brasil: ._, . , 
13),Rrienchlmentoda fiche de inscrir,,,I1o, ea Slide_'daSodedildis MIdlici'. 
- Cinnrc.a, a Pass. Solon ha, n*134, com apresentrOlb do, documentos .-
exigidos no Edital. . . . 
Ill. PROVA: Data a ser confirmada e divulgada no site svwsv.cremepa.org.br 
e Diário Oficial do Estado. , 
085 : 0 Edital está disponlvel no site do CRM 

'' l4 
/PA no ende;e\l'oefatr8#''nfcci' .:1/4 ' 1

www.cremepa org.br. 
am, 09 de setembro do 2004 

oaquim Pereira Ramos 
site da Comisstio de Concursos do CRM/PA 

4: 4, • • 4f.” - 4'4;* 

46 r; 4,4;fr.,4xib 

10:1•15.' 

. • e . 
OMNIAyINERIDS. LTLJA torna público que requereu á Secretaria 
5.iCt)thia de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente * SECTAM Licença 

'O•peraçêo para Pesquisa de Bauxite no municIplo de Jurutl-PA.-
Process° n° 146.442/2004 

Tic 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 

CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 

A Companhia Vale do Rio Doce-CVRD torna público que requereu ao 

Instituto Brasileiro do Melo Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, a Licença de Operação, para beneficlamento em 

Planta Piloto - Projeto 118 na mina do Igarapé Bahia,municIplo de 

Parauapebas. no estado do Pare. 

CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 
A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD toma público que recebeu do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals 

Renoviveis - IBAMA, a Licença da instalação N' 278/2004, autOando 

'a' Instalação da pilha de estéril Leste II, localizada nas' InatiWes 

. Industrials do Complexo Minerador de Cara*, no muni49 de 
Parautipebas, no Estado do Pare!' • 

s 

ir• CVRD Companhia Vale do Rio Doce - 

A Companhia Vale do Rio Doce - CVRD toma público que recebeu- do 

instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturals 
Renováveis - IBAMA, a Licença de instalação N° 277/2004, autorlzarido 

a instalação da pilha de estéril Noroeste II, localizada nas instalações 

Industriais do Complexo Minerador de Carajás, no municIplo de 
Parauapebas. no Estado do Pare. 

CVRD - Companhia Vale do Rio Doce 
KCOmpanhia Vale do Rio Doce - CVRD torna público que reóebeLi do 
ihstituto'Brasileiro'do Meló Ambiente e dos Recursos: Naturals 
FKenoviliveis - IBAMA, a Licença.,de Instalação N' 278/2004,"autorliando 
iinitalagtio da pilha de estéril SLAW, localizada nas instalações kidtistrhils 
datomplexo Minerador de Camille, no municipio de Paraua 
Estado do Para. tit 

LATICÍNIOS MORRINHOS IND E COM LTDA 
1 

LATICINIOS MORRINHOS IND E COM LTDA. CNPJ 02.341.881/0044-
70, Estrada da Pecuária, Zona Rural, Canall dos Carajás-PaMome 
publico que requereu junto a SECTAM a renovação da licença de 
Processo n*2004/260308 pares atividade de RESFRIAMENTODT LEITE. 

;- • its • , 

LATICÍNIOS MORRINHOS IND E COM LTDA. CNPJ 02.341.881/0043-
99, Av. Pingo de Ouro sin, Centro, Sapucaia-Pa, toma público que 
requereu junto a SECTAM a renovação da licença de operação. Processo 
n2004/280315 para a atividade de RESFRIAMENTO DE LEITEs:ta - 

LATICÍNIOS MORRINHOS IND E COM LTDA. CNPJ 02.341.881/00406d 
48, Rod PA-287 Km-03, Zona Rural, Conceição do Araguala-PaolomeJ 
público que requereu junto a SECTAM a renovação da licença de opemçéoa 
Processo n°2004/280319 para a atividade de FABR. DE PROD. 
DERIVADOS DO LEITE. • ' 

ANPETRO COMÉRCIO LTDA 

Anpetro Comercio Ltda, CNPJ N.° 83.345.89410001-28, toma publico 
que requereu a SECTAM a Renovação de sua Licença de Operação pelo 
prazo de 1 ano para a atividade de Comércio de Alcool e derivados de 
petróleo, em Castanhal Pare. 

r'. 

OMMAR NATURAL PALMITOS LTDA - EPP 

OMMAR NATURAL PALMITOS LTDA - EPP, CNPJ n°. 05.375.188/0005-

, toma público que requereu'da SECTAM, a Licença de Operação, para 

ução de palmito em conserva de sua unidade fabril, !mikado na 
argent deeueree da Nis Ian* AnWilm. rm. Muntelm 50YIN IUMIIIIU 
Boa Vista, Estado do Para. 

• MMAR NATURAL PALMITOS LIDA-EPP, CNPJ n°. 05, 37518E03003-
• tome público que requereu da SECTAM, a Licença de Operação, para 
oduglio de palmito em conserve de sua unidade febril, localizada na 
*roam Esquerda do Rio AMOS, s/n. localidade de Santo Antônio. 
unicipio de Anajás, Estado do Para. 

• MMAR NATURAL PALMITOS LTDA- EPP, CNPJ n°. 05.375.168/0004-
, tome público que requereu da SECTAM, a Licença de Operação, para 

roduçaIlo de palmito em conserva de sua unidade fabril, localizada na 
rgem do Rio Mamangalzinho, s/n, MunicIplo de Igarapé - Mid, Estado 

o Pare. 

ERFIL 

Perfil Com 
15.182.614 
de docume 
conforme 
registrado 

PREFEI 
ULIAN( 

Prefeitura PI 
SECTAM LIc. 
Urbana na 5,
amblental. 

PREFEI 
PARAG 

CONVOCAC• 
Comercio Ltd 
do processo ; 
no dia 10 . 0 
Paragominas 
certame. Pa. 

PREFEI 

Processo' 
RAI 

Obleto: Corm 
na área de ; 
seguimentos 
2004-MMNFt 
art. 13, !Lb& 
do Titular da 
Consultoria, 
VI: R$ 10.501

TP 
RECURSOS 
estoc.aveis e 
da CML ref( 
integralment,
03, 07,08 e 
10, 12. 13 e 
Imp e Exp L' 
II), Gameleiri,
04 Anexo II), 
l), Amilton Ni' 
(Item 03 Ano 
II). Integra ri 
Mamba (PA). 

PREFEI 
DOS Cl 

PRE! 

A Prefeitura 
18.08.2901,0 
de n". 05/94 
Mufti*, cc' 
Fornecimento 
no Municipin 
oriundo do p, 
Sr. Anuar AI 
Coelho, pela 



ATUALIDADES/OPINIA0 0 LIBERAL Belém, domingo, 12 de setembro de 2004 

e 

-mail: concursos_2004@yahoo.com.br 

Anvisa abre inscrições amanhã 
Começam amanha as inscrições ao concurso da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A oferta é de 580 
vagas, sendo 459 para o cargo de especialista em regulação 
e vigilância sanitária e 121 para analista administrativo, am-
bos de nível superior. Ha oportunidades para arquitetos, 
biomédicos, biólogos, advogados, economistas, enfermei-
ros, engenheiros (agrônomo, civil, de alimentos, eletrônico, 
mecânico e químico), entre outros. 

As inscrições serão recebidas somente pela internet, atra-
vés do site do organizador da seleção, o Centro de Seleção e 
Promoção de Eventos (Cespe), da Universidade de Brasilia 
(UnB), www.cespe.unb.br, ate o dia 26 de setembro. 0 paga-
mento da taxa, cujo valor é de R$ 65, deve ser feito por meio 
de boleto bancário, débito em conta (somente para corren-
tista do Banco do Brasil) ou documento de arrecadação. 

A remuneração inicial dos analistas é de R$ 2.906,66 e a 
dos especialistas, de R$ 3.487,99. A jornada de trabalho é de 
40 horas semanais, para ambos os cargos. 

0 concurso, que sera realizado no Distrito Federal, 
constara de avaliações objetiva e discursiva; de caráter eli-
minatório e classificatário, além da análise de títulos eta-
pa apenas classificatária. As provas acontecem no dia 7 de 
novembro. 

CRM vai fazer contratações 

0 Conselho Regional de Medicina do Estado do Para 
(CRM/PA) abrira inscrições, no perfodo de 15 a 17 de se - 
tembro, para o concurso que vai contratar pessoal para car-
gos dos níveis fundamental, médio e superior. Os interessa-
dos devem preencher a ficha de inscrição na Sede da Socie-
dade Médico-Cirúrgica, a Pass. Bolonha, no 134, portando 
os documentos exigidos no edital. Em seguida os candida-
tos devem pagar a taxa por depósito identificado nas agên-
cias do Banco do Brasil. 0 edital esta disponfvel na pagina 
eletrônica do CRM/PA, www.cremepa.org.br. 

A oferta é de uma vaga para continuo (nível fundamen-
tal); três para assistente administrativo e duas para assisten-
te técnico (ambos de nível médio); uma para técnico em 

... contabilidade e uma para advogada (ambos de nível supe-
rior). As datas, horários e locais das provas serão divulgados 

o site citado. 



O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO 
PARA, através de sua comissão de concursos, informa que 
estão abertas as inscrições para o Concurso Público a ser 
realizado por este órgão, conforme Edital disponível no site 
www.cremepa.org.br. 

Dr. Joaquim Pereira Ramos 
Presidente da Comissão de Concursos do CRM/PA 




