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CONCURSO PÚBLICO C – 207
COMUNICADO
SUSPENSÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA
O Instituto AOCP comunica que:
1 – Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida pelo Ministro Luiz Fux no dia 13/03/2021, que reestabeleceu “a
proibição de realização de todas as fases/etapas de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados em andamento
em que se faça necessária a presença física de candidatos em locais de provas e/ou para entrega de documentos, enquanto
em vigor as fases vermelha ou preta de classificação de nível de risco do Decreto Estadual nº 800/2020 e atualizações
posteriores, até o trânsito em julgado da ação principal ou até decisão posterior proferida nestes autos;
2 – Devido à mudança de bandeiramento que determina a evolução da pandemia de Covid-19 no Estado do Pará, a capital
paraense e outros municípios da região metropolitana entraram em lockdown, a medida mais restritiva do distanciamento
social, tal medida está válida a partir desta data e tem duração prevista de sete dias;
Em respeito aos candidatos inscritos no certame, Informamos que fica suspensa a aplicação das provas Objetiva e Discursiva
dos candidatos do Concurso Público C-207, previstas para ocorrerem no dia 28 de março de 2021, conforme disposto no Edital
de Abertura n° 01/2020 – SEPLAD/PCPA.
Referente a nova data das provas, os candidatos deverão atentar-se às futuras publicações na página oficial do concurso, no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, do Instituto AOCP.

Maringá/PR, 15 de março de 2021.
Instituto AOCP

_________________________________________________________________________________________________________________________
Comunicado - Suspensão das Provas Objetiva e Discursiva – Edital de Abertura C-207 - Polícia Civil do Estado do Pará - PCPA
| Página 1 de 1

