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FADESP – FUND DE AMPARO E DESENV DA PESQUISA, CNPJ Nº 05.572.870/0001-59 
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Belém – Pará, 28 de Junho de 2019. 

 

Á 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA 

Av. Rui Barbosa, n° 01 – Centro. 

Santa Maria das Barreiras – PARÁ 

 

A/C.: Ilmo. Sr. José Barbosa de Faria. 

 

Prezado Senhor, 

 

Apresentamos nossa proposta para Elaboração, Organização e Execução do Concurso 

Público 2019, a ser realizado nessa Prefeitura Municipal. 

Não se trata apenas de cumprir com as formalidades impostas pelo sentido amplo das 

fases legais de um concurso público, mas também, de demonstrar nossa submissão ao propósito 

de realizar um trabalho eficiente, honesto e principalmente profissional, fazendo prevalecer em 

qualquer circunstância, um elevado senso de responsabilidade. 

Com isto, Vossa Excelência, estará obedecendo e fazendo cumprir as determinações do 

Ministério Público do Trabalho. 

 

Atenciosamente, 

 

Paulo Brito 

 CONAMEX 

Dir. Presidente 
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PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Através da presente, encaminhamos a Vossa Excelência a Proposta de Prestação de Serviços 

para Elaboração, Coordenação e Execução do Concurso Público 2019 dessa Prefeitura. 

 

PROPOSTA 

 

VALOR: R$158.700,00 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS 

REAIS). 

 

Taxa de Inscrições pertencentes à Prefeitura, depositada em conta bancária. 

 

VALORES DAS TAXAS DE INSCRIÇÕES 

 

 ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO ............................................R$ 60,00 

 NÍVEL MÉDIO ......................................................................................R$ 80,00 

 NÍVEL SUPERIOR ............................................................................... R$ 100,00 

 

RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO 

 

 Elaboração, Coordenação e Execução do Concurso Público do Município. 

 Impressos da ficha de inscrição, conteúdo programático, cartazes e outros. 

 A elaboração e a reprodução das provas. 

 A Guarda e Sigilo das provas, durante todo o processo. 

 Correção das provas. 

 A Coordenação do Concurso será de responsabilidade exclusiva da equipe pedagógica da 

CONAMEX. 

 

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 Apoio logístico - transporte, hospedagem e alimentação. 

 

Esta empresa se mantém inteiramente à disposição da Vossa Excelência para outros 

esclarecimentos, se for o caso. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Paulo Brito 

 CONAMEX 

Dir. Presidente 

 
 

mailto:conamex@conamex.com.br
http://www.conamex.com.br/


Fadesp
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

Ofício n° 33/2019/FADESP Belém, 27 de fevereiro de 2019

DA: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP
A: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS

Prezado (a) Senhor (a),

A Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, instituída em 1977,
visando à criação de uma instituição ágil, dotada de estrutura operacional, especializada na
construção e gestão de projetos e prestação de serviços a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a
Sociedade. A FADESP é credenciada como Fundação de Apoio pelo Ministério da Educação (MEC)
e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT).

Ao longo dos anos, a FADESP adquiriu respeito e reconhecimento, contando com uma
estrutura organizacional coesa, formada por profissionais especializados e infraestrutura
informatizada integrada. A missão é desenvolver com excelência a prestação de serviços a
instituições públicas e privadas parceiras no apoio à gestão administrativa-financeira de projetos,
execução de programas de desenvolvimento institucional, consultorias, concursos públicos, entre
outros.

A Fundação empenha-se em construir uma relação sólida com seus clientes, sendo a
competência e comprometimento da equipe de profissionais o fator diferencial dos serviços
oferecidos.

Sendo assim, a FADESP possui capacidade técnica e sempre atuou ao lado da UFPA na
realização de concursos e processos seletivos, propondo à sociedade e ao poder público os serviços
de realização de concursos públicos, com vistas ao atendimento dos princípios constitucionais,
priorizando a ética, transparência e imparcialidade na seleção do quadro de pessoal de órgãos
públicos.

A FADESP organizou mais de 50 (cinquenta) concursos públicos no período 2006/2017, com
mais de 500.000 candidatos inscritos e satisfeitos com os resultados. Abaixo relacionados alguns
concursos realizados:

• Ministério Público do Estado do Pará - MP/PA (43.850 inscritos);
• Defensoria Pública do Estado do Pará (18.500 inscritos);
• Secretaria de Educação do Estado do Pará (Magistério - 46.150 inscritos);
• Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Pará - SEMA (6.850 inscritos);
• Secretaria de Saúde do Estado do Pará - SESPA (14.550 inscritos);
• Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará - IASEP (16.560).
• Assembléia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA (5.100 inscritos);
• Banpará (três concursos para advogados totalizando 5.800 inscritos);
• Polícia Militar do Pará 2007 (Soldados - 44.230 inscritos);
• Polícia Militar do Pará 2007 (Oficiais - 6.050 inscritos);
• Polícia Militar do Pará 2010 (Oficiais - 6.000 inscritos);
• Policia Militar do Pará 2016 (Soldado - 90.000 inscritos);
• Policia Militar do Pará 2016 (Oficial- 15.000 inscritos);
• Cosanpa (28.150 Inscritos);
• Companhia Docas do Pará - CDP (Três concursos totalizando 8.500 inscritos);
• Prefeitura de Santarém/PA (10.550 inscritos); ~
• Prefeitura de Castanhal/PA (54.400 inscritos);
• Prefeitura de Parauapebas/PA (cinco concursos, totalizando 53.500 inscritos);
• Prefeitura de Oriximiná/PA (três concursos totalizando 7.350 inscritos);

CNPJ 05.572.870/0001-59
Telefone Internet

+5591 4005-7400
e-mail

fadesp@fadesp.org.br www.portalfadesp.org.b Av. Augusto Corrêa s/n - Campus Guamá/UFPA
CEP 66075 - 110 Belém, PA - Brasil



Fadesp
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa

• Prefeitura de Monte Alegre/PA (dois concursos totalizando 6.500 inscritos);
• Prefeitura de Alenquer (4.150 inscritos)
• Prefeitura de Almeirim/PA (9.330 inscritos);
• Prefeitura de Breves (10.800 inscritos);
• Prefeitura de Xinguara (4.100 Inscritos);
• Prefeitura de Igarapé-Miri (9.440 inscritos);
• Prefeitura de Pau D'Arco (1.850 inscritos);
• Prefeitura de São Félix do Xingu (3.630 inscritos);
• Prefeitura de Baião (4.800 inscritos);
• Prefeitura de Conceição do Araguaia (3.520 Inscritos);
• Câmara Municipal de Marabá (5.500 inscritos);
• Câmara Municipal de Alenquer (1.400 inscritos);
• Câmara Municipal de Parauapebas (4.500 Inscritos).

Estamos apresentando a proposta da FADESP objetivando a realização de concurso público
para o preenchimento de vagas de cargos dentro do quadro efetivo da Prefeitura Municipal de Santa
Maria das Barreiras, sendo assim, informamos abaixo o detalhamento de nossa proposta técnica
para a realização do referido concurso público, como se segue:

1. OBRIGAÇÕES DA FADESP
• Elaborar Editais do Concurso;
• Elaborar Conteúdos Programáticos dos cargos do Concurso Público;
• Informações gerais do concurso no site da FADESP;
• Disponibilizar as inscrições na modalidade Internet no site da FADESP;
• Divulgar o concurso através da mídia, cartazes e colunas de concurso nos jornais;
• Elaboração das provas, revisão crítica, revisão pedagógica e gramatical das provas por

equipe constituída de professores das diversas áreas de conhecimento da UFPA, e/ou,
professores de outras Instituições de Ensino Superior quando não se encontrar Professores
da UFPA disponíveis, na área de conhecimento pretendida ou com carga horária livre para
realizar a tarefa específica de elaboração de questões originais e inéditas que irão compor as
provas do concurso, de acordo com o perfil do profissional a ser contratado, conteúdo
programático e orientações pedagógicas;

• Reproduzir e embalar as provas do concurso impressas em frente-verso em papel A-4,
grampeadas na margem superior esquerda;

• Acondicionar as provas do concurso em envelopes de polietileno com lacre e identificação de
sala de aplicação de prova;

• Embalar os envelopes em malotes de tecido PVC com identificação da Unidade de Ensino a
qual será destinada, lacrado com fecho ball-zip e lacre plick numerado em alto relevo,
impossível de ser falsificado, adulterado ou substituído;

• Auditoria permanente no sistema objetivando a manutenção de sigilo de provas até o
momento de sua aplicação;

• Selecionar e treinar os fiscais que atuarão na fiscalização das provas do concurso;
• Executar aplicação de Prova de Títulos para os cargos de professores;
• Executar todo o processamento de dados do concurso;
• Executar todo o processo de realização das provas;
• Divulgar os gabaritos das provas objetivas até 24 horas após a sua aplicação;
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• Conservar os Cartões resposta das provas durante 06 (seis) meses, após o que deverão ser
incineradas;

• Responder pelos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
resultantes da execução deste concurso;

• Responsabilizar-se pelo pagamento, daqueles que trabalharem na execução do Concurso;
• Responder em primeira instância os recursos solicitados dos candidatos.

2. OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA
• Responsabilizar-se pela publicação de Avisos de Editais inerentes ao Concurso, no Diário

Oficial do Estado do Pará;
• Disponibilizar espaço físico adequado no Município para que os candidatos possam realizar

as provas objetivas do concurso;
• Acompanhar a execução de todas as etapas do concurso, objetivando a transparência de

todo o processo;
• Responsabilizar-se pela publicação em Diário Oficial os avisos de resultados de etapas e

homologação do concurso.

3. PROPOSTA DE PROVAS
• Nível Superior = 10 questões de Língua Portuguesa + 05 questões de noções de Informática

+ 05 questões de noções de Meio Ambiente + 10 questões de Conhecimentos Específicos
para cada cargo.

• Nível Médio = 10 questões de Língua Portuguesa + 05 questões de Matemática + 05
questões de noções de Informática + 10 questões de Conhecimentos Específicos para cada
cargo.

• Nível Fundamental Completo = 15 questões de Língua Portuguesa + 15 questões de
Matemática.

• Prova de Títulos para os cargos de professores.

4. CUSTO DA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS
Pela prestação do serviço, a FADESP propõe a Prefeitura Municipal de Santa Maria das

Barreiras o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para uma demanda prevista
de até 5.000 (cinco mil) candidatos inscritos.

A FADESP Propõem que o concurso se autofinancie, em parte, com os valores
arrecadados pela FADESP proveniente das taxas de inscrições do concurso. Sendo que serão
cobrados os valores unitários de taxas de inscrições de R$ 90,00 (noventa reais) para os cargos
de Nível Superior, R$ 70,00 (setenta reais) para os cargos de Nível Médio e R$ 60,00 (sessenta
reais) para os cargos de Nível Fundamental Completo/Incompleto.

Caso o montante arrecadado pela FADESP proveniente das taxas de inscrições seja
inferior ao valor do serviço proposto pela FADESP de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais) para uma demanda prevista de até 5.000 (cinco mil) candidatos inscritos, ficará a
Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras, responsabilizada em pagar a diferença entre o
valor total arrecadado com as taxas de inscrições dos candidatos e o valor proposto do serviço
pela FADESP. Caso o montante arrecadado pelas taxas de inscrições seja superior ao valor do
serviço proposto pela FADESP, ficará a FADESP com a diferença para cobrir as despesas do
concurso proveniente do aumento do número de candidatos e/ou outras despesas diretas
inerentes ao concurso. O pagamento total da diferença de valores pela Prefeitura para completar
o valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) citados acima, se houver, deverá~er
pago em até 10(dez) dias úteis após o termino do período das inscrições.
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5. VALIDADE DA PROPOSTA
Esta proposta tem validade de 90 dias.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos por meio
do telefone 4005-7405/7480/7482/7493.
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