
INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ
GABINETE DO DIRETOR

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO
EDITAL Nº 009/2021

A Diretoria do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP e a comissão
organizadora do processo seletivo instituída por meio da portaria nº 02 de 29 de janeiro de
2021, no uso de suas atribuições e em atendimento à lei de criação do IESP nº 6.257 de 17 de
novembro de 1999 e ao disposto no art.1º do estatuto do IESP, TORNA PÚBLICO O
RESULTADO DEFINITIVO, APÓS O JULGAMENTO DOS RECURSOS NITERPOSTOS
PELOS CANDIDATOS NA PROVA SUBJETIVA, realizado no dia 14/08/2021, no horário
de 8h30 ás 12h00, nos pólos Marituba, Marabá e Santarém, edital de nº 001/2021 de 11 de
junho de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º 34609 de 11de junho de 2021,
conforme resolvem:
1) Tornar pública a LISTA DO RESULTADO DEFINTIVO DOS CANDIDATOS
CLASSIFICADOS E APROVADOS, APÓS JULGAMENTO DOS RECURSOS
INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS, conforme o item 5.6.1 no Processo seletivo do
edital de nº 001/2021 de 11 de junho de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º
34609 de 11de junho de 2021, divulgada em ordem alfabética.
2) Os candidatos classificados e aprovados devem realizar sua matricula no periodo de 08 a
10/09/2021, no horário de até 23h59, enviando suas documentações escaneadas na versão
PDF, confome o item 9 do edital nº 001/2021 de 11 de junho de 2021. via email :
ces@iesp.pa.gov.br ;
- Anexo I : Relação dos candidatos classsificados e aprovados, após julgamento de recursos
intepostos pelos candidatos conforme o item 5.6.1, no processo seletivo edital de nº 001/2021
de 11 de junho de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º 34609 de 11 de junho de
2021;
3) Não serão aceitos documentos incompletos e encaminhados fora do prazo de matricula, ou
que não estejam de acordo com os regulamentos do edital nº 001/2021 de 11 de junho de
2021
4) Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela comissão organizadora do processo
seletivo.
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