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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA 

FAZENDA DE BELÉM. 

 

 

 

Proc. nº 0818708-39.2021.8.14.0301 

Autor: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ 

Réus: ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio da 3ª 
Promotoria de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos Direitos Humanos de 
Belém, pela Promotora de Justiça infra-assinada, no desempenho de suas 
atribuições, vem, com o devido respeito e acatamento, com fulcro nos arts. 5º, 6º, 
127, 196 e 198, II, da Constituição; art. 25, IV, “a” da Lei nº 8.625/93; do art. 6º, VII, 
“d” da LC nº 75/93; art. 5º, I, e §§ da Lei nº 7.347/85 e arts. 113 e ss. do CPC, 
postular HABILITAÇÃO COMO LITISCONSORTE ATIVO nos autos do processo 
em epígrafe, movido por DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em face 
de ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE BELÉM, ambos já qualificados, pelas 
razões de fato e de direito a seguir. 

 
 

1. DO LITISCONSÓRCIO ATIVO SUPERVENIENTE DE COLEGITIMADOS  

A Lei de Ação Civil Pública, no artigo 5º, parágrafo 2º, autoriza que os 
colegitimados ao ingresso da ação habilitem-se como litisconsortes de qualquer das 
partes. 

No presente caso, o Ministério Público do Estado do Pará em 
cumprimento de sua função Constitucional e considerando as tratativas até então 
desempenhadas, bem como, considerando com a nova edição do Decreto Estadual 
n.800 publicado no Diário Oficial do dia 10 de março de 2021, entende como de 
enorme relevância o ingresso na presente ação, pelo que o faz nos termos da 
legislação supra. 
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2. DOS FATOS 

 
a.  Breve contexto.  

O Estado do Pará lançou os editais C-206 e C-207 para realização de concursos 
públicos para órgãos de segurança pública, com previsão de aplicação de provas 
para  os dias 14, 21 e 28 de março de 2021. 

Ocorre que no final de dezembro de 2020 os acontecimentos relacionados à 
pandemia no Estado do Amazonas deixaram o país em alerta, marcando o início de 
uma segunda e nefasta onda de contaminação pelas novas variantes do 
coronavírus. 

Neste cenário, a partir do mês de fevereiro de 2021 com o ascendente número de 
casos no Estado do Pará, diversos candidatos registraram dezenas de notícias de 
fato no Ministério Público do Estado do Pará , externalizando a preocupação com a 
manutenção das provas em razão do grande número de candidatos inscritos e da 
crescente onda de contaminação. 

No dia 04 de março, o Ministério Público do Estado do Pará expediu a 
Recomendação nº 01/2021-MP/3ªPJ/DCF/DH com o fulcro de que, entre outras 
medidas, o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BELÉM decretassem a imediata 
suspensão total do funcionamento dos serviços não-essenciais na Região 
Metropolitana I e na cidade de Belém. 

Contudo, no prazo estipulado, o Estado do Pará requereu prorrogação para 
apresentação de resposta e o Município de Belém negou acatamento à 
Recomendação. 

Desta forma, o Ministério Público solicitou reunião com a SEPLAD - Secretaria do 
Estado de Planejamento e Administração e SEGUP - Secretaria de Estado de 
Segurança Pública para tratar especificamente sobre os concursos públicos a serem 
realizados no Estado do Pará, o que ocorreu na data de 09 de março de 2021, 
conforme ata em anexo, oportunidade em o Ministério Público se posicionou pelo 
adiamento das provas e o Estado insistiu na eficácia dos protocolos sanitários para 
evitar contaminação no dia das provas, requerendo prazo para se manifestar 
oficialmente quanto ao adiamento. 

Em pronunciamento oficial, na mesma noite do dia 09.03.2021, o Governador do 
Estado anunciou novas restrições das medidas sanitárias e, a contrario senso, se 
manifestou pela manutenção das provas de concursos públicos, sob a alegação de 
que estes seriam realizados respeitando todos os protocolos sanitários. 

No dia 10.03.2021 a Defensoria Pública do Estado do Pará ingressou com a 
presente Ação Civil Pública, cujo objeto estava em apuração no Ministério Público, 
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motivo pelo qual se requer habilitação na presente demanda, primando pelo 
princípio da economia processual. 

b. Do atual momento Pandêmico. Do Iminente Colapso do Sistema de 
Saúde. 

Em análise dos dados públicos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado, 
observa-se claramente a crescente curva de contaminação e óbitos no território 
paraense. Vejamos: 

 

Num. 24273103 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: FABIA DE MELO FOURNIER - 11/03/2021 13:00:12
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031113001181600000022815792
Número do documento: 21031113001181600000022815792



 

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS 
FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS HUMANOS 

 
 

  

Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e dos 
Direitos Humanos 
Rua Ângelo Custódio nº 36 (Prédio Anexo III do Ministério Público) - Cidade 
Velha – CEP: 66.015-160. Belém/PA] 
[ Insira aqui, sem negrito, o CEP em fonte Arial 8 ] 

Tel.: (91): 3198-0452 
www.mppa.mp.br 
 
3pjdcfdh@mppa.mp.br 

 

O mês de março revelou o agravamento do cenário pandêmico no Estado Pará, 
conforme se afere na comparação de dados dos boletins epidemiológicos dos dias 
01/01/2021 e 10/03/2021, emitidos pela Secretaria de Estado de Saúde. Vejamos: 
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Não precisa muito esforço ou nem título acadêmico para ler os boletins 
epidemiológicos e constatar o aumento real do número de casos e óbitos no Estado 
do Pará o que justifica o temor dos candidatos e da sociedade paraense. Veja, 
Excelência, no dia 01.01.2021 o Estado do Pará computou  05 casos e 10 óbitos, no 
dia 10.03.21 totaliza, em um único dia, 2.145 casos e 87 óbitos. 

Analisando os leitos estaduais destinados ao tratamento da COVID19 (Clínicos e de 
UTI) da Região Metropolitana de Belém, extraídos do sistema de regulação do 
Estado do Pará, às 00h40 do dia 11 de março de 2021, demonstram a escassez de 
leitos da na supracitada região: 

 

Em recorte ampliado, para facilitar a visualização: 
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.  

Excelência, às 00h40 do dia 11 de março de 2021, havia apenas 01 (um) leito 
estatal de UTI Adulto disponível para atendimento de toda a população de Belém e 
região metropolitana. Note-se, ainda, que especificamente quanto ao Hospital de 
Campanha de Belém (que já se encontra na sua capacidade máxima de expansão)  
no mesmo instante, apenas 3 leitos clínicos estavam disponíveis.  

A situação não é diferente nos demais municípios que sediarão as provas dos 
certames objetos da presente ação. Apenas para ilustrar, conforme síntese dos 
ofícios e informações encaminhadas aos membros do Ministério Público no dia 10 
de março de 2021, temos que: 

 Marabá:  
o Rede Privada com 80% de ocupação de leitos de enfermaria e 71,42% 

de ocupação de leitos de UTI; 
o Hospital Regional do Sudeste do Pará: 99% de ocupação dos leitos de 

UTI e Clínicos; 
o Hospital Municipal de Marabá: dispõe de apenas 13 leitos de UTI 

estando 5 disponíveis, 25 leitos clínicos para adultos, estando 7 
disponíveis, 7 leitos pediátricos, com 3 leitos disponíveis;   

 Altamira:  
o Hospital Regional Público da transamazônica: 100% de ocupação em 

leitos clínicos e de UTI ADULTO; 
o Hospital Geral de Altamira (Hospital Municipal): possui 25 leitos 

clínicos, conta com 02 leitos disponíveis, e 4 leitos semi-intensivos, 
com 3 leitos disponíveis. 
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o Hospital Santo Agostinho (Privado):Possui 20 leitos clínicos, abertos há 
menos de 7 dias, contando com apenas 8 leitos disponíveis.  

Ainda, pontua-se que a constante abertura de leitos só comprova a velocidade 
vertiginosa em que avança a onda de contaminação da doença.  

Os dados a seguir, originados da própria SESPA, demonstram essa evolução e 
justificam a preocupação exposta na presente ação:  

 Em janeiro contávamos com 440 leitos clínicos e 189 leitos de UTI ADULTO, 
com um percentual de ocupação de 36,59% e 73,54%, respectivamente, em 
01 de janeiro de 2021;  

 
 

 Em 01 fevereiro, os leitos clínicos eram 500, com uma ocupação em 40,20%, 
e o leitos de UTI ADULTO já eram 335, com 76,42% de ocupação;  

 
 

 Em março o cenário muda mais drasticamente. Os leitos clínicos já estão no 
número de 601 e com ocupação em 58,24% em 01 de março. Enquanto, na 
mesma data, os leitos de UTI ADULTO chegam a 387 com o percentual de 
ocupação em 81,91%. 

Perceba, Excelência, entre 01 de janeiro e 01 de março foram abertos 161 leitos 
clínicos e 198 leitos de UTI ADULTO, exclusivos para tratamento de COVID19, e 
note-se que as taxas de ocupação acompanharam o crescimento. O assombroso 
aumento ocorrido no período de dois meses não parece tão grave quando 
observamos que nos últimos 10 dias foram abertos 200 leitos clínicos, mantendo 
a ocupação em 58,18%, em 10/03/2021, e 94 leitos de UTI ADULTO que contam 
com 77,96% na mesma data.  
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Salienta-se que é inegável que o aumento de leitos hospitalares é mecanismo finito 
para tratar da doença e não consegue conter a onda de contaminação, não sendo 
possível manter o ritmo de aberturas de leitos ad eterno, tendo em vista a limitação 
de recursos financeiros e de pessoal. 

É inegável a gravidade da situação e a mesma deve ser ponderada para melhor 
avaliação e compreensão da demanda.  
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c. Da realização de provas de concurso em meio ao presente cenário 
epidemiológico estadual e nacional. Da violação ao Princípio da Ampla 
Concorrência. 

Em meio ao cenário pandêmico e ao recrudescimento das normas de isolamento 
social, que vêm sendo publicadas desde 03 de março de 2021, avizinha-se a 
realização de diversas provas de concurso públicos das forças policiais militar e civil. 

Pontua-se que ainda no mês de fevereiro, no dia 28, foi realizada a prova para o 
cargo de oficial da PMPA com 3.966 mil pessoas inscritas. No domingo subsquente, 
dia 07 de março de 2021, sob a vigência do bandeiramento vermelho, realizou-se a 
primeira fase do processo seletivo para preenchimento das vagas de Soldado da 
PMPA do sexo feminino, que contou com 26.463 inscritas e, como amplamente 
divulgado, gerou pontos de aglomeração 
(https://www.romanews.com.br/cidade/prova-da-pm-gera-filas-extensas-e-
aglomeracoes-em-belem-assista/111529/): 

           

 

Contudo, o problema tende a se ampliar, tendo em vista que neste domingo que se 
avizinha (dia 14 de março de 2021) está prevista a prova para preenchimento das 
vagas de Soldado da PMPA do sexo masculino que conta com 67.055 inscritos. 

Ainda, nos domingos subsequentes (21 e 28 de março de 2021) ocorrerão as provas 
para as carreiras da Polícia Civil do Estado do Pará, sendo aproximadamente 
31.000 inscritos para a vaga de Delegado, cuja a prova está prevista para o dia 21, e 
quase 105.000 inscritos para a prova do dia 28 de março, para os cargos de 
Escrivão, investigador e papiloscopista.  

Diversas instituições vêm manifestando preocupação com a manutenção dos 
certames nas suas atuais datas. Mais além, os próprios inscritos externalizam com 
veemência o medo de participar de avaliações de tamanha envergadura em pleno 
ápice da pandemia de COVID-19. 

Apenas para ilustrar os riscos, no dia 21 de fevereiro de 2021 seria realizada a prova 
da Polícia Civil do Paraná. A mesma foi cancelada na manhã do dia do certame, 
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contudo, em que pese o cancelamento, a letargia para adoção de providências 
quando a suspensão não impediu o aglomeramento em hotéis, restaurantes, 
aeroportos, rodovias e etc., o que ocasionou, nas semanas subsequentes, um 
aumento no números de contaminados no município paranaense. 

Ainda, posteriormente, surgiram nas redes sociais diversos relatos de candidatos 
contaminados, na data de 10/03/2021, ao fim, surgiu relato de candidato que morreu 
após se contaminar no período em que esteve em Curitiba para a realização da 
prova da Polícia Civil local. 

 

 

Fonte pública @soprocuradorias 

 

Tais notícias e todo o contexto de aumento de casos e óbitos têm levado à uma 
onda de medo entre os candidatos dos concursos que se aproximam. 

Em matéria veiculada no portal de notícias G1, candidato externaliza o seu temor na 
manutenção da prova em meio ao presente cenário crítico de contaminação 
(https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/09/concurseiros-questionam-
seguranca-sanitaria-em-provas-durante-pandemia-no-para.ghtml) : 
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Ainda, a mesma matéria traz relatos de uma candidata que prestou o concurso do 
último domingo (7/03/2021) e que narra a ocorrência de aglomeração na porta, nos 
corredores e, ainda, lotação nas salas de aula. 

Pontua-se que, muito além do momento da realização de provas, os candidatos 
circularão pela cidade, ocuparão a rede de hotéis, necessitarão se alimentar, 
passarão por portos, aeroportos e rodoviárias, e, nestes momentos não há como o 
Estado, muito menos, a banca organizadora, controlar a aglomeração das milhares 
de pessoas que estarão nos municípios sedes de provas. 

Os voos também podem ser outro empecilho ao candidato, tendo em vista os 
inúmeros cancelamentos que vêm ocorrendo devido às reduções das malhas aéreas 
das empresas (vide exemplo: https://www.seudinheiro.com/2021/empresas/gol-ve-
queda-na-demanda-por-voos-em-fevereiro-e-alerta-que-situacao-nao-vai-melhorar-
em-marco/) 

Salienta-se, por fim, que o medo que aflige os candidatos, as possíveis 
comorbidades que estes sejam possuidores, bem como, o simples fato de residirem 
com pessoas de grupo de risco, neste contexto de alta de contaminação, afeta 
diretamente o princípio da competitividade ou ampla concorrência.  

Segundo Carvalho Filho o princípio da competitividade, dispõe que a Administração 
deve permitir a ampla concorrência, vedado qualquer ato em sentido contrário, que 
comprometa o caráter competitivo do certame, que deverá ocorrer da melhor forma 
possível, como se pode aduzir do já citado princípio da igualdade. 

Vê-se que a manutenção da realização do exame em momento crítico de 
enfrentamento da pandemia vai de encontro à realidade vivenciada no Estado do 
Pará e em quase todo o país, bem como, põe em risco à vida dos candidatos, dos 
trabalhadores da banca organizadora e o próprio sistema de saúde, fere os 
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princípios norteadores da administração pública no que tange à aplicação de 
concursos públicos, qual seja a ampla concorrência, e, ainda, não se coaduna com 
as próprias normas restritivas do Governo do Estado, como veremos adiante. 

Por fim, cabe destacar que, reconhecendo o cenário crítico que é comum ao Brasil 
inteiro, o Governo Federal (conforme EDITAL Nº 5 – DGP/PF, DE 11 DE MARÇO 
DE 2021) decidiu pelo ADIAMENTO DO CONCURSO DA POLÍCIA FEDERAL para 
a data provável de 23 de MAIO de 2021. 

d. Do Descumprimento ao Decreto Estadual n. 800/2020. 

No dia 31.05.2020 o Governo do Estado do Pará publicou o Decreto Estadual n. 800 
instituindo o Projeto RETOMAPARÁ, dispondo sobre a retomada econômica e social 
segura, no âmbito do Estado do Pará, com previsão de medidas de distanciamento 
controlado e protocolos específicos para reabertura gradual e funcionamento de 
segmentos de atividades econômicas e sociais. Com a ressalva de que nenhuma 
atividade econômica poderá retomar sua atividade sem observar rigorosamente os 
protocolos sanitários. 

De acordo com redação atualizada do referido decreto,  publicado no diário oficial do 
dia 10 de março de 2021, todas regiões do Estado do Pará passaram ao 
bandeiramento vermelho, enrijecendo as medidas restritivas para enfrentamento da 
Covid- 19 no Estado. 

O artigo 12 não deixa dúvidas que não pode haver nenhum evento ou reunião com 
audiência maior ou superior a 10 (dez) pessoas. Vejamos: 

“Art. 12. Ficam proibidas aglomerações, reuniões, manifestações, 
passeatas/ carreatas em locais públicos, com audiência superior a 10 
(dez) pessoas.  

Parágrafo único. Inclui-se na proibição a prática de esportes coletivos 
amadores com mais de 2 (duas) duplas, inclusive os realizados em 
arenas e estabelecimentos similares.” 

Dos dezenove artigos contidos na última redação do decreto não há nenhum artigo 
permitindo a realização de concursos públicos expressamente, de modo que os 
executores dos certames devem obediência às disposições do art.12 do Decreto 
Estadual. 800/2020. 

Por amor ao debate, aproveitando o discurso do Governador em coletiva à imprensa 
no último dia 09.03.2021, afirmando que poderia ser aplicado às mesmas 
disposições dos protocolos para funcionamento das escolas, nos detivemos as 
disposições do art.16 do referido decreto que em nenhum momento enfrenta ou trata 
de realização de eventos com mais de 60.000 (sessenta mil pessoas) em unidades 
de ensino. Vejamos: 
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“Art. 23. Nas localidades em que permaneçam suspensas as aulas 
presenciais das escolas da rede de ensino público estadual, deverá ser 
mantida regularmente a oferta de merenda escolar ou medida alternativa 
que garanta a alimentação dos alunos, a critério da Secretaria de Estado 
de Educação (SEDUC).  

§ 1º REVOGADO.  

§ 2º REVOGADO.  

§ 3º REVOGADO.  

§ 4º REVOGADO.  

§ 5º REVOGADO. 

 § 6º As escolas e instituições de ensino em geral deverão priorizar o 
ensino remoto, ficando autorizadas a realizar aulas e/ou atividades 
presenciais, nos Municípios que estejam nas Zonas 01, 02, 03, 04 e 05 
(bandeiras vermelha, laranja, amarela, verde e azul, respectivamente – 
Anexo II), e neste caso, sempre respeitadas as medidas de 
distanciamento controlado e protocolos geral e específicos previstos 
neste Decreto, adotando, sempre que possível, sistemas de rodízio 
de alunos e horários, afim de evitar aglomerações. 

 § 7º As instituições de ensino que optarem pelo retorno das aulas e/ou 
atividades presenciais, nos termos do parágrafo anterior, deverão 
oferecer, alternativamente, a opção do ensino remoto para os alunos que 
assim optarem.  

§ 8º Os Municípios que estejam nas Zonas 01, 02, 03, 04 e 05 (bandeiras 
vermelha, laranja, amarela, verde e azul, respectivamente – Anexo II) 
poderão, de acordo com as peculiaridades regionais e com base em 
critérios técnicos, manter a suspensão das aulas e/ou atividades 
presenciais previstas no § 6º do presente artigo.” (grifo nosso) 

 

Assim, Excelência, a aplicação das provas dos concursos públicos nos moldes como 
o Estado do Pará pretende realizar nos próximos domingos do mês março de 2021, 
violam suas próprias disposições contidas no Decreto Estadual 800, motivo pelo 
qual não podem ser realizadas. 

Cogitar  aplicação das provas com base em  conjecturas de cumprimento dos  
protocolos sanitários, a revelia dos dados epidemiológicos que apontam o aumento 
alarmante do número de casos e óbitos no Estado do Pará, desprezando o que a 
ciência implora, no que tange o afastamento social, é desafiar o princípio da 
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precaução e tudo que se sabe até o momento sobre a doença, pois a elevada 
velocidade de transmissão dela e os sintomas causados provocam situação 
propulsora do colapso, sem histórico de precedentes, do sistema de saúde, com 
aumento exponencial do número de infectados e da insuficiência da rede pública de 
saúde para a assistência universal dos enfermos.  

 

DOS PEDIDOS 

ANTE O EXPOSTO, com base nas razões supra, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO PARÁ requer: 

I - o deferimento do pedido de habilitação como litisconsorte 
ativo, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.347/85; 

II - a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, 
para determinar que os Réus suspendam imediatamente 
todas as fases de concursos públicos e/ou processos 
seletivos simplificados em que se faça necessária a presença 
física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de 
documentos, pelo menos enquanto estiverem em vigor as 
fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do 
Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações posteriores; 

III -  a participação deste Órgão Ministerial, na qualidade de 
litisconsorte ativo,  na audiência de conciliação designada 
para a data de 12/03/2021, devendo as informações 
necessárias para viabilizar essa participação serem 
encaminhadas para o e-mail 3pjdcfdh@mppa.mp.br; 

IV – a transmissão em tempo real da audiência pela 
internet, tendo em vista o interesse público envolvido, ou a 
autorização para que seja transmitida em tempo real pelos 
canais do MPPA; 

V - ao final, o julgamento totalmente procedente da 
presente ação, confirmando-se a tutela provisória e 
condenando-se os Réus a suspenderem todas as fases de 
concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em 
que se faça necessária a presença física de candidatos em 
locais de provas e/ou para entrega de documentos, pelo menos 
enquanto estiverem em vigor as fases vermelha ou preta de 
classificação de nível de risco do Decreto Estadual nº 800/2020 
e atualizações posteriores. 
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Termos em que 

Pede deferimento. 

 

Belém, 11 de março de 2021. 

 

 

FABIA DE MELO-FOURNIER 
3ª Promotora de Justiça dos Direitos Constitucionais Fundamentais 

e dos Direitos Humanos 

 

 

ADRIANA PASSOS FERREIRA 

3ª Promotora de Justiça Cível de Abaetetuba, membro do GTE-COVID 19 

 

 

 

.IONÁ SILVA E SOUSA NUNES 

1ª Promotora de Justiça da Infância e Juventude de Belém, membro do GTE-COVID19 

 

 

 

JULIANA NUNES FELIX 

Promotora de Justiça de Braisl Novo, membro do GTE-COVID 19 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (MJSP) 
POLÍCIA FEDERAL (PF) 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL (DGP) 
COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (COREC) 

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NOS  
CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL E PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL  
EDITAL Nº 5 – DGP/PF, DE 11 DE MARÇO DE 2021 

 
 

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL, em razão das medidas restritivas adotadas pelos estados e 
municípios, em decorrência da pandemia de COVID-19, torna público o adiamento da prova objetiva e da 
prova discursiva, que seriam aplicadas no dia 21 de março de 2021, referentes ao concurso público para o 
provimento de vagas nos cargos de DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL, AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL, 
ESCRIVÃO DE POLÍCIA FEDERAL e PAPILOSCOPISTA POLICIAL FEDERAL. 

Torna público, ainda, que, na data provável de 14 de maio de 2021, será publicado no Diário 
Oficial da União e divulgado na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pf_21, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais 
e aos horários de realização da prova objetiva e da prova discursiva, que serão aplicadas na data provável de 
23 de maio de 2021.  

As demais datas do concurso serão divulgadas oportunamente. 
 

CECÍLIA SILVA FRANCO 
Diretora de Gestão de Pessoal 
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