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BELÉM, SEXTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2015

A  Prefeitura de Curionó-
polis, no interior do Pará, por 
meio da Faculdade Integrada 

Carajás (FIC), encerra hoje as ins-
crições para o concurso público 
que visa contratar 406 profissionais 
de níveis médio e superior, com re-
muneração que varia de R$ 788 a 
R$ 5 mil, por jornadas trabalhistas 
de 20 e 40 horas semanais.

As oportunidades são para 
agente comunitário de endemias, 

agente de trânsito, auxiliar técnico 
de laboratório, auxiliar técnico de 
saúde bucal, auxiliar de secreta-
ria escolar, eletricista, encanador, 
fiscal de vigilância sanitária, fiscal 
ambiental, fiscal de obras e postu-
ra, monitor escolar, mecânico, mo-
nitor social, técnico administrativo, 
técnico de enfermagem, técnico de 
raios x, técnico em contabilidade, 
técnico de laboratório, técnico de 
saúde bucal, administrador, arqui-

teto, assistente social, bibliotecário, 
biomédico, contador, economista e 
enfermeiro.

Também são ofertadas vagas 
para engenheiro (agrônomo, am-
biental, civil, de minas e sanitário), 
farmacêutico, fiscal de tributos, 
fisioterapeuta, fonoaudióloga, mé-
dico (anestesiologista, cardiolo-
gista, cirurgião geral, clínico geral, 
ginecologista e obstetra, ortopedis-
ta/traumatologista, pediatra, psi-

quiatra e veterinário), nutricionista, 
odontólogo, procurador municipal, 
psicólogo, secretário escolar, agen-
te comunitário de saúde e professor 
(educação geral, língua portuguesa, 
matemática, ciências, história, geo-
grafia /estudos amazônicos, artes, 
língua inglesa, religião, educação 
física e informática).

Os interessados devem se ins-
crever on-line, por meio do ende-
reço eletrônico da organizadora, a 

FIC, em www.portalfic.com.br, me-
diante pagamento de taxa no valor 
de R$ 80,00 ou R$ 100,00, conforme 
o cargo pleiteado.

A seleção será feita por meio de 
prova objetiva de múltipla escolha, 
em data prevista para 20 de dezem-
bro de 2015, em local e horário a se-
rem informados com antecedência. 
O relatório final do concurso deve 
ser divulgado no dia 19 de fevereiro 
de 2016.

CURIONÓPOLIS INSCREVE ATÉ HOJE
CONCURSO VISA CONTRATAR 406 PROFISSIONAIS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR. SALÁRIOS VÃO DE R$ 788 A R$ 5 MIL.

OAB libera 
resultado 
preliminar

Os candidatos da 1ª fase (prova 
objetiva) do XVIII Exame de Or-
dem Unificado já podem conferir o 
resultado preliminar. A lista com os 
aprovados foi publicada ontem, no 
site do Conselho Federal da ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e no 
portal da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A prova foi aplicada em 29 
de novembro. O resultado prelimi-
nar está disponível no link http://
www.oab.org.br/arquivos/resulta-
do-preliminar-1-fase-xviiiexame-
1578388203.pdf.

O edital com o resultado apre-
senta a relação dos examinandos 
aprovados na prova objetiva na se-
guinte ordem: seccional, cidade de 
prova, número de inscrição e nome 
em ordem alfabética.

O prazo para interposição de 
recursos começou às 12 horas de 
ontem e se encerra às 12 horas de 
domingo (13), observado horário 
oficial de Brasília (DF). O resultado 
definitivo da 1ª fase está previsto 
para o dia 23 deste mês. Os apro-
vados e os que pediram reaprovei-
tamento da 1ª fase do XVIII Exame 
farão a 2ª fase (prova prático-profis-
sional) no dia 17 de janeiro de 2016.

A aprovação no Exame de Or-
dem é requisito necessário para 
a inscrição nos quadros da OAB 
como advogado. 

Santa Maria do Pará inicia

A Prefeitura de Santa Maria do 
Pará inicia na próxima segunda-fei-
ra, 14, as inscrições para o Processo 
Seletivo Público Simplificado, para 
provimento dos cargos Agente Co-
munitário de Saúde (ACS) e Agente 
de Combate a Endemias (ACE). 

Serão ofertadas nove vagas para 
o cargo de ACS, distribuídas no ní-
vel de Ensino Fundamental com-
pleto, e duas vagas para o cargo de 
ACE, distribuídas no nível de Ensi-
no Fundamental completo, e com 

formação de cadastro de reserva 
para ambos os cargos. 

Os vencimentos bases são de 
R$ 1.014,00. Os interessados de-
vem comparecer, para retirada 
do edital, à Secretaria Municipal 
de Saúde de Santa Maria do Pará, 
localizada na rua Dr. Rayol, s/nº, 
bairro Centro, ou por meio do site 
www.secsaude.com. 

Mais detalhes na Secretaria 
Municipal de Saúde ou por meio do 
telefone de contato (91) 3442-1116.

inscrição na segunda


