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COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 
GUARDA PORTUÁRIO 

 

CONVOCAÇÃO PERÍCIA MÉDICA 
 
O Diretor Presidente da Companhia das Docas do Pará - CDP, no uso de suas atribuições, vem 

tornar pública a convocação dos candidatos aprovados na 1ª e 2ª Etapa e inscritos através das reservas de 
vagas destinadas a pessoas com deficiência – PcD, nos seguintes termos: 

 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
 
1.1 Ficam convocados os candidatos relacionados no Anexo Único desta convocação, para a realização da 
perícia médica, os quais se inscreveram como pessoas com deficiência e foram aprovados nas fases do 
Concurso Público. 
 
2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO  
2.1 A perícia médica será realizada no dia 10 de maio de 2021, às 14h00, no local abaixo indicado: 
 
Local: CMETRA – CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHOS/S LTDA. 
 
Endereço: Rua Diogo Maia, 566 – Bairro: Umarizal, Cidade Belém/PA – CEP 66055-170, entre Dom 
Romualdo de Seixas e Dom Romualdo Coelho. 
Fones: (91) 3224-3604/ 3242-8508 / 3242-5559/ 98880-5558/98888-5559 
 
3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 Os candidatos convocados deverão comparecer à perícia médica com trinta minutos de antecedência do 
horário determinado para a sua realização, munidos do documento de identidade original, nos termos do item 
6.9 do Edital de abertura do certame. 
 
3.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico (via original) que ateste 
a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças – CID, conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/1999 e 
suas alterações, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico original será retido pela equipe 
médica. 
 
3.2.1 A não observância do disposto no subitem anterior, a reprovação na perícia médica ou o não 
comparecimento à perícia acarretará a perda do direito aos quantitativos reservados aos candidatos em tais 
condições. 
 
3.3 Em razão da pandemia de COVID, o candidato deverá: 
 
- usar máscara de proteção facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face shield), durante todo o 
período dos procedimentos; 
- manter o distanciamento social entre pessoas; 
- levar recipiente de água em embalagem transparente para consumo próprio e evitar o uso de bebedouros; 
- levar álcool em gel para consumo pessoal,  
- quando solicitado, o candidato deverá retirar momentaneamente a máscara de proteção facial para que a 
equipe do IADES possa realizar corretamente a sua identificação, bem como em eventuais situações 
necessárias; 
  
3.4 Em todos os ambientes serão disponibilizados álcool em gel. 
 
Belém/PA, 05 de maio de 2021. 

 
 

EDUARDO HENRIQUE PINTO BEZERRA 
Diretor Presidente
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ANEXO ÚNICO 
 
 

Cargo Inscrição Nome 

GUARDA PORTUÁRIO 984011218 Rogerio Michel De Sousa Rego 

GUARDA PORTUÁRIO 984006783 Kim Demian Figueiredo Modesto 

GUARDA PORTUÁRIO 984001418 Keise Fernanda Moreira Mourao 

 


