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MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
Av. Gov Magalhães Barata, 376 - Bairro São Bráz - CEP 66040-170 - Belém - PA - http://www.museu-goeldi.br 

COMUNICADO - MPEG/MPEG_COADM/MPEG_SEGEP

2º COMUNICADO - ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 2/2021/SEI-
MPEG

PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO

O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), por meio do Serviço de Gestão de Pessoas - SEGEP, torna
público o 2º Comunicado informando que, devido ao grande quan�ta�vo de inscrições no processo
sele�vo, ficam alteradas as datas da primeira e segunda fases, conforme quadro abaixo:

 

FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO DATAS E HORÁRIOS
Inscrições (por meio do endereço

eletrônico selecao.segep@museu-goeldi.br)
Do dia 15 de abril de 2021 até às 23h59 (horário

de Brasília) do dia 24 de abril de 2021.
PRIMEIRA FASE

Análise curricular. (realizada pelo SEGEP) Do dia 26 de abril a 07 de maio de 2021.
Resultado provisório da primeira fase. (no
endereço h�ps://www.museu-goeldi.br/) 10 de maio de 2021.

Prazo recursal. (os recursos devem ser enviados para o endereço
eletrônico selecao.segep@museu-goeldi.br)

Do dia 11 de maio de 2021 até às 16h59
(horário de Brasília) do dia 12 de maio de 2021.

Divulgação da análise dos recursos e do resultado final da
primeira fase. (no endereço h�ps://www.museu-goeldi.br/) 13 de maio de 2021.

SEGUNDA FASE

Entrevistas. (realizadas pelo setor demandante da vaga) Do dia 14 a 19 de maio de 2021*.
*Para as vagas de preenchimento imediato.

Resultado provisório da segunda fase. (no
endereço h�ps://www.museu-goeldi.br/)

21 de maio de 2021*.
*Para as vagas de preenchimento imediato.

Prazo recursal. (os recursos devem ser enviados para o endereço
eletrônico selecao.segep@museu-goeldi.br)

Do dia 22 de maio de 2021 até às 16h59
(horário de Brasília) do dia 23 de maio de 2021.

Divulgação da análise dos recursos. (no
endereço h�ps://www.museu-goeldi.br/) 25 de maio de 2021.

RESULTADO FINAL

Resultado final (no endereço h�ps://www.museu-goeldi.br/) 25 de maio de 2021.*
*Para as vagas de preenchimento imediato.

Apresentação de documentação para efe�vação do estágio,
mediante convocação por edital e por e-mail. Do dia 26 de maio a 1º de junho de 2021.

 

 

ANDERSON CLEYTON DE SOUZA TAVARES
Chefe do Serviço de Gestão de Pessoas

Documento assinado eletronicamente por Anderson Cleyton de Souza Tavares, Chefe de Serviço de
Gestão de Pessoas, em 29/04/2021, às 12:20 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

mailto:selecao.segep@museu-goeldi.br
https://www.museu-goeldi.br/
https://www.museu-goeldi.br/
https://www.museu-goeldi.br/
https://www.museu-goeldi.br/
https://www.museu-goeldi.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


29/04/2021 SEI/MCTI - 7142817 - Comunicado

https://sei.mctic.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7955557&infra_sist… 2/2

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 7142817 e o código CRC 3E115844.
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