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EDITAL Nº 29/2013 – SEAD/PCPA, 09 DE SETEMBRO DE 2013. 

 
A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, em conjunto com a POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DO PARÁ, torna público o local em que ocorrerá a 4ª Subfase da 1ª Etapa – 
Avaliação Psicológica do referido concurso, mediante condições estabelecidas no Edital nº 01/2013 – 
SEAD/PCPA, de 24 de janeiro de 2013, destinado ao provimento de cargos de nível superior da 
carreira policial de Delegado de Polícia Civil – DPC, como se segue: 
 
1. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA 4ª SUBFASE DA 1ª ETAPA: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
1.1. A avaliação do candidato convocado à 4ª Subfase da 1ª etapa do Concurso Público destinado ao 
provimento de cargos de nível superior da carreira policial de Delegado de Polícia Civil – DPC será 
aplicada no período de 17/09/2013 a 27/09/2013, conforme subitem 1.4.1.2 do Edital no município de 
Belém/PA, nos locais abaixo estabelecidos e cabendo ao candidato acessar, a partir do dia 10/09/2013, 
sua agenda de avaliação individual no site http://paginas.uepa.br/concursos, emitindo cartão de 
confirmação que deverá ser apresentado no ato de ingresso ao local de avaliação, juntamente com o 
documento de identidade em original. 
 
1.2. Local da Avaliação Psicológica 
Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE – Campus I - Prédio do Mestrado - localizado à 
Travessa Djalma Dutra, s/n - Bairro: Telegrafo. 

 
2. DAS ORIENTAÇÕES 
2.1. O candidato convocado à 4ª Subfase da 1ª etapa do Concurso Público destinado ao provimento de 
cargos de nível superior da carreira policial de Delegado de Polícia Civil – DPC deverá de 
conformidade com o subitem 4.3.9, do edital, observar o que se segue: 
 
2.2. O candidato deverá comparecer aos locais de realização da Avaliação Psicológica, com 
antecedência mínima de 01(uma) hora do horário fixado para seu início, munido de seu cartão de 
confirmação e da via original de um dos documentos de identidade considerados como válidos, de 
acordo com os indicados no edital que rege o Concurso, além de lápis com grafite nº 02 e caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta. 
 
3. O presente Edital entrará em vigor na data de sua publicação.  

 
 

Belém, 09 de setembro de 2013. 
 
 

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO 
Secretária de Estado de Administração 

 


