GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
3ª PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS

EXTRATO DO EDITAL DO 3º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 01/2017- ADEPARÁ
O Deretor Geral da Agencia de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, no uso de
suas atribuições legais , torna publica a realização do 2º Processo Seletivo Simplificado - PSS para
selecionar candidatos para desempenhar as funções de Fiscal Estadual Agropecuário:
Agronomia, com vencimento de R$ 1.880,64 (um mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e
quatro centavos); Agente Fiscal Agropecuário, com vencimento de R$1.446,47 (um mim
quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos) e Auxiliar de Campo com
vencimento de R$ 1.304,67 (um mil trezentos e quarto reais e sessenta e sete centavos). A
contratação temporária se dará para os Municípios de Chaves, Marabá e São João do Araguaia,
e terá como fundamento a Lei Complementar nº. 07, de 25 de setembro de 1991, alterada pela
Lei Complementar nº. 077, de 28 de dezembro de 2011, Decreto Estadual nº. 1.230, de 26 de
fevereiro 2015, Decreto Estadual nº. 1.741, de 19 de abril de 2017, Lei nº 6.482, de 17 de
setembro de 2002, Decreto Estadual nº. 0393, de 11 de setembro de 2003, Lei nº. 6.824, de
janeiro 2006, Lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e de acordo com as disposições
deste Edital. As inscrições estarão abertas no período de 08 e 09 de março de 2018, e deverão
ser efetuadas EXCLUSIVAMENTE, no sitio do SIPROS, a saber, www.sipros.pa.gov.br, para as
funções anteriormente mencionadas, não sendo cobrada taxa de inscrição. Maiores detalhes
sobre as vagas oferecidas e outras informações constam do inteiro teor no Edital que se
encontra divulgado no referido endereço eletrônico.
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