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COMPANHIA DOCAS DO PARÁ 
EDITAL Nº 01 DE 03 DE MAIO DE 2019 

 
 

COMUNICADO 
 
O Diretor Presidente da Companhia das Docas do Pará - CDP, no uso de suas atribuições, comunica que 
foram prorrogadas as inscrições para o Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas do quadro 
de pessoal efetivo de nível superior, nível médio e nível médio técnico - EDITAL Nº 01 DE 03 DE MAIO DE 
2019.  
 
As inscrições para o Concurso Público EDITAL Nº 01/2019 poderão ser realizadas até às 16h00min do dia 
11 de junho de 2019, exclusivamente através do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
 
Todos os candidatos inscritos no período de 14h00min do dia 08 de maio de 2019 às 16h00min do dia 11 de 
junho de 2019, caso necessário, poderão reimprimir seu boleto, no máximo, até as 23h59min do dia 12 de 
junho de 2019, quando este recurso será retirado do endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 
 
O pagamento do boleto bancário, neste mesmo dia, poderá ser efetivado em qualquer agência bancária e 
seus correspondentes ou através de pagamento do boleto on-line. 
 
O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição especial para realização das provas e/ou concorrer 
às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverá enviar, até o dia 12 de junho de 2019, 
impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto 
Consulplan – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, Sala A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, MG, CEP: 36.883-
031 – laudo médico (original ou cópia autenticada) que justifique o atendimento especial solicitado e/ou a 
concorrência à referida reserva. 
 
Os candidatos aos empregos de Nível Superior poderão enviar os títulos, acompanhados do Formulário de 
Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado (original ou cópia autenticada em cartório), 
impreterivelmente, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de Recebimento – AR, para a sede do Instituto 
Consulplan – Rua José Augusto Abreu, nº 1.000, sala A, Bairro Augusto Abreu, Muriaé, MG, CEP: 36.883-
031, fazendo constar no envelope “Concurso Companhia Docas do Pará - Avaliação de Títulos” até o dia 12 
de junho de 2019. 
 
Brasília/DF, 06 de junho de 2019. 
 

EDUARDO HENRIQUE PINTO BEZERRA 
Diretor Presidente 
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