
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
ESTADO DO PARÁ

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N º  1 0 / 2 0 1 2
D A  C O N V O C A Ç Ã O  P A R A  A  P R O V A  S U B J E T I V A  I

O Procurador Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições  estipuladas  neste  Edital,  em conformidade  com a  Constituição  Federal  e  demais  disposições  atinentes  à 
matéria,  TORNA PÚBLICA a  Convocação para a Prova Subjetiva I do Concurso Público de provas e títulos para o 
provimento de vagas do quadro de membros aberto pelo Edital de Abertura nº 01/2012.

Art. 1º Ficam convocados para realizar a prova subjetiva I os candidatos relacionados nos ANEXOS I e II deste Edital que 
realizar-se-á na data de 16/12/2012, no período da MANHÃ, na cidade de Belém – PA.

I – O  portão de acesso ao local de realização da prova subjetiva I será aberto às 07h15min e fechado às 08h, observado o 
HORÁRIO LOCAL. Não serão tolerados atrasos.

II – Após o fechamento do portão terá início a vistoria do material de uso permitido na prova subjetiva I. Fica assegurado  
ao candidato o tempo de 4 (quatro) horas para a realização da prova, incluído o tempo para transcrição do texto para a  
Folha da Versão Definitiva, que terá início somente após a finalização da vistoria em todas as salas.

Art. 2º O candidato deverá comparecer, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para 
o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova subjetiva I. O candidato deverá estar munido de caneta  
esferográfica de tinta azul ou preta, DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o cartão de informação do 
candidato impresso através do endereço eletrônico www.aocp.com.br.

Art. 3º O local de prova de cada candidato é o constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO disponível no 
endereço eletrônico www.aocp.com.br, a partir do dia 05/12/2012. A identificação do local de prova é de responsabilidade 
exclusiva do candidato,  não podendo o mesmo realizar  a prova subjetiva I  em desconformidade com as disposições 
estabelecidas neste Edital e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

Art. 4º A prova subjetiva I será avaliada conforme subitem 11 do Edital de Abertura nº 01/2012

Art.  5º  Durante a realização da prova subjetiva I,  será permitido o uso de diplomas normativos (Códigos) tipo VADE 
MECUM desde que desacompanhados de anotações,  comentários,  exposição de motivos,  transcrições e  orientações 
jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais, devendo os candidatos trazer os textos de consulta com as partes  
não permitidas já isoladas por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização, sob pena de não poder consultá-
los. 

I – Os Códigos que serão utilizados pelos candidatos serão verificados pelos fiscais antes da realização da prova subjetiva.

II – Caso a Banca Examinadora do Concurso entenda necessário que o candidato deva fazer referência à Legislação 
Estadual,  Municipal  e  Resoluções  na  prova  Subjetiva  I,  disponibilizará  juntamente  com o  enunciado  os  excertos  da 
referidas legislações,  sendo portanto,  desnecessário e proibido o candidato levar  o referido material  impresso para a 
realização da prova;

Art. 6º Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova prática não 
serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

Art. 7º O candidato, que descumprir qualquer uma das condições estabelecidas ou apresentar-se fora da data e horário de 
convocação pré-determinados no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO, será eliminado do concurso público.

Art. 8º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Belém/PA, 05 de dezembro de 2012.

Antonio Maria Filgueiras Cavalcante
Procurador Geral de Contas do Estado do Pará
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