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COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 
EDITAL Nº 02 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A 2ª ETAPA DO CONCURSO 

TESTES DE APTIDÃO 
 
 
O Diretor Presidente da Companhia Docas do Pará - CDP, no uso de suas atribuições, 
 
CONSIDERANDO a atual situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) em 11 de março de 2020, em razão do o estado da contaminação de Covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus (Sars-Cov-2); 

 
CONSIDERANDO a criteriosa observância às recomendações de ações que visem o afastamento 

social, bem como busquem evitar aglomeração de pessoas que possam favorecer a disseminação do vírus 
em sociedade; 

 
CONSIDERANDO que em razão da situação de pandemia diversos laboratórios e psicólogos estão 

com alterações nos horários de expediente e, especialmente, com majoração do prazo para entrega de 
laudos e exames; 

 
CONSIDERANDO o recebimento de diversos requerimentos de candidatos dando conta da 

inviabilidade de entrega dos Exames Médicos e Laudo Psicológico na data de realização do Teste de 
Aptidão Física, em razão do prazo exigido pelos laboratórios; 

 
CONSIDERANDO o dever de se assegurar a isonomia e a transparência no presente Concurso 

Público; 
 

torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de CONVOCAÇÃO de candidatos para a realização dos Testes de 
Aptidão do Emprego (Teste médico, Teste de Aptidão Física e Teste de Aptidão Psicológica), no sentido de 
prorrogar, exclusivamente, o prazo para entrega dos laudos e documentos referentes ao Teste Médico e 
Teste de Aptidão Psicológica. 
 

1. Os itens adiante informados passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
1.2.1 Os Exames do Teste Médico e do Teste de Aptidão Psicológica para porte de Arma de Fogo 
poderão ser entregues pelos candidatos quando da realização do Teste de Aptidão Física ou enviados 
via Correios nos termos do item 2.1.2. 
 
... 
 
2.1 A entrega dos laudos e exames exigidos no Teste Médico e no Teste de Aptidão Psicológica poderá ser 
efetuada na ocasião da realização do Teste de Aptidão Física, previamente à realização dos exercícios, cuja 
data, horário estão disponíveis no ANEXO I deste edital, ou enviados via Correios nos termos do item 2.1.2. 
 
... 
 
2.1.1 O Teste de Aptidão Física, ocorrerá no local abaixo informado: 
 

Local: UEPA - Universidade do Estado do Pará 
Endereço: Av. João Paulo II, 817 - Marco, Belém – PA. 
Portão de entrada: Travessa da Vileta (Entre a João Paulo II e a Almirante Barroso). Em frente ao 
Supermercado meio a meio. 
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2.1.2 Os exames/laudos do Teste Médico e do Teste de Aptidão Psicológica poderão ainda, ser 
enviados, impreterivelmente, no período de 03 a 30 de outubro de 2020, para o Instituto Consulplan, 
conforme especificado nos itens 2.2.1, alínea “b”, e 2.3.1, alínea “b”.  
2.1.2.1 Os exames/laudos dos testes mencionados no item anterior, poderão ser enviados em uma mesma 
correspondência, sendo vedado o envio de documentos de mais de um candidato em uma mesma 
correspondência. 
 
 
2.2 TESTE MÉDICO 
2.2.1 Os exames e laudos exigidos para o Teste Médico, nos termos do item 3 deste Edital, deverão: 
a) ser entregues quando da realização do Teste de Aptidão Física, em envelope pardo, previamente 
lacrado pelo candidato, contendo externamente em sua face frontal os seguintes dados: “Teste Médico – 
Companhia Docas do Pará / Edital nº 02/2019”, e, ainda, o nome completo do candidato e seu número de 
inscrição; OU 
b) ser enviados, impreterivelmente, no período de 03 a 30 de outubro de 2020, para o Instituto Consulplan, 
no endereço: Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, Sala A, Bairro Safira, CEP: 36883-031, Muriaé-MG, em 
envelope pardo, contendo externamente em sua face frontal os seguintes dados: “Teste Médico – 
Companhia Docas do Pará / Edital nº 02/2019”, e, ainda, o nome completo do candidato e seu número de 
inscrição.  
 
2.3 TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 
2.3.1 Os exames/laudos exigidos para o Teste de Aptidão Psicológica, nos termos do item 4 deste Edital, 
deverão: 
a) ser entregues quando da realização do Teste de Aptidão Física em envelope pardo, previamente 
lacrado pelo candidato, contendo externamente em sua face frontal os seguintes dados: “Teste de Aptidão 
Psicológica – Companhia Docas do Pará / Edital nº 02/2019”, e, ainda, o nome completo do candidato e seu 
número de inscrição; OU 
b) ser enviados, impreterivelmente, no período de 03 a 30 de outubro de 2020, para o Instituto Consulplan, 
no endereço: Rua José Augusto de Abreu, nº 1.000, Sala A, Bairro Safira, CEP: 36883-031, Muriaé-MG, em 
envelope pardo, contendo externamente em sua face frontal os seguintes dados: “Teste de Aptidão 
Psicológica – Companhia Docas do Pará / Edital nº 02/2019”, e, ainda, o nome completo do candidato e seu 
número de inscrição.  
 
2.4 Não serão aceitos documentos entregues em momento diverso daquele predeterminado, enviados fora 
do prazo igualmente predeterminado e/ou por qualquer outro meio não especificado neste Edital.  
  
... 

 
3.1 Os candidatos convocados deverão entregar/enviar a documentação disposta no subitem 3.4 deste 
Edital, anexada a formulário próprio (conforme item 3.2), devidamente preenchido e assinado de próprio 
punho pelo candidato. A entrega/envio deverá ocorrer obrigatoriamente nos termos do subitem 2.2 deste 
Edital.  
 
... 
 
3.4 Os candidatos deverão encaminhar os seguintes documentos: 
a) laudo médico, em sua via original ou em cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos três meses 
que antecedem a data final para envio do Teste Médico, que ateste a plena aptidão para exercício das 
atribuições do emprego previstas no Edital nº 02, de 10 de dezembro de 2019; 
b) VDRL e Hemograma completo; 
c) bioquímica do sangue: glicose, ureia, creatinina, TGO, TGP, colesterol total e frações, triglicerídios e 
ácido úrico; 
d) EPF; 
e) EAS; 
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f) radiografia de tórax nas incidências de PA e perfil, com laudo, sendo dispensado para as candidatas 
gestantes, desde que comprovem esta condição no ato de entrega/envio dos exames, por meio de 
laudo/exame pertinente; 
g) laudo de otorrinolaringologista com audiometria tonal; 
h) laudo de oftalmologista, contendo as seguintes avaliações: acuidade visual com e sem correção, 
fundoscopia, tonometria, biomicoscopia, motricidade ocular, teste de sensibilidade a cores e campo visual; 
i) laudo de ortopedista, constando especificamente a não ocorrência de lesão de esforço repetitivo ou outra 
doença ocupacional; 
j) laudo de sanidade mental emitido por psiquiatra; 
k) para os candidatos acima de 35 (trinta e cinco) anos, eletrocardiograma com laudo; 
l) exame toxicológico do tipo “larga janela de detecção”, que acusam o uso de substâncias entorpecentes 
ilícitas ou lícitas que podem causar dependência química ou psíquica que deverão ser testadas no mínimo 
as seguintes substâncias: maconha e derivados, cocaína e derivados, incluindo crack e merla, opiáceos, 
incluindo codeína morfina e heroína, ecstasy (MDMA e MDA), anfetamina, mentanfetamina e PCP e deverão 
apresentar resultados negativos para o período mínimo de 180 dias. 
 
... 
 
4.1 Os candidatos convocados deverão entregar/enviar a documentação disposta no subitem 4.3 deste 
Edital, anexada a formulário próprio (conforme item 4.2), devidamente preenchido e assinado de próprio 
punho pelo candidato.  A entrega/envio deverá ocorrer obrigatoriamente nos termos do subitem 2.3 deste 
Edital.  
 
... 
 
6.4 A obtenção e apresentação de quaisquer documentos, exames e/ou laudos especificados neste Edital 
serão custeadas exclusivamente pelo próprio candidato. 
 
 
 
Registra-se, publique-se e cumpra-se, 
 
Belém/PA, 28 de setembro de 2020. 
 

 
EDUARDO HENRIQUE PINTO BEZERRA 

Diretor Presidente 
 


