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0332 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

0669 - SUS / Servicos 
Produzidos 0,00 0,00 75.337,92 0,00 75.337,92

total 0,00 0,00 38.394.765,39 1.482.000,00 39.876.765,39

Portaria Nº 246, de 19/07/2022 - dPo
o SEcrEtário dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolvE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 80.000.000,00 (oiten-
ta Milhões de reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) 
da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º da lei nº 
9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319113 80.000.000,00
total 80.000.000,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

911030412212978316 - Enc. SEPlad-ad 0101 319013 80.000.000,00
total 80.000.000,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 830297

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
iNstitUto de GestÃo PreVideNciÁria do 

estado do ParÁ (iGePreV)
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-184

editaL Nº 24/sePLad-iGePreV/Pa, de 19 de JULHo de 2022
resULtado FiNaL de caNdidata do coNcUrso PÚBLico

a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo – SE-
Plad e o iNStitUto dE GEStÃo PrEvidENciária do EStado do Pará 
– iGEPrEv, representados pelo seu Secretário e pelo seu Presidente, no 
uso das atribuições legais e em face da sentença proferida nos autos do 
Mandado de Segurança nº 0852508-29.2019.8.14.0301, torNaM PÚBli-
CO o resultado final definitivo de candidata do concurso Público c-184, sob 
o regime estatutário, para provimento de vagas efetivas de nível superior 
do iGEPrEv, conforme a seguir:
1 caNdidata aProVada e NÃo cLassiFicada No LiMite de Va-
Gas oFertadas
1.1 Resultado definitivo de candidata aprovada e não classificada no limite 
das vagas ofertadas, no concurso Público c-184 para provimento de va-
gas efetivas de nível superior do iGEPrEv, na seguinte ordem: número de 
inscrição, nome completo, pontuação final no certame e classificação final.
1.1.1 técnico Previdenciário a (código 101): 
211103218, EMEliN SoUSa do ESPirito SaNto, 15.73, 80.
O resultado final do Concurso Público C-184 fica devidamente homologado.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 19 de julho de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
iltoN GiUSSEPP Stival MENdES da rocHa loPES da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad) secretaria de estado de 
adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP coNcUrso PÚBLico 

Para ProViMeNto de carGo de PoLiciaL PeNaL (aGeNte 
PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL Nº 122/seaP/sePLad, de 19 de JULHo de 2022
a SEcrEtaria dE EStado dE PlaNEJaMENto E adMiNiStraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrEtaria dE EStado dE adMiNiStraÇÃo PENitENciária 
(SEaP), no uso de suas atribuições legais, tornam pública a Homologação 
de Resultado Definitivo dos candidatos matriculados no Curso de Formação 
Profissional do Concurso C-208, regido pelo Edital n° 01/SEAP/SEPLAD.
Fica divulgada, em ordem alfabética, a relação definitiva dos candidatos que ti-
veram a matrícula homologada no Curso de Formação Profissional (ANEXO I).
Fica divulgada, em ordem alfabética, a relação definitiva dos candidatos 
que tiveram suas matriculas indeferidas por não comparecerem no dia e 
horário da convocação. (aNEXo ii).
os locais onde serão ministradas as aulas e outras informações do curso 
de Formação Profissional serão publicados oportunamente em Edital espe-
cífico, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento 
da publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este 
concurso público publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e divul-
gados na internet, no endereço eletrônico https://www.cetapnet.com.br.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém (Pa), 19 de julho de 2022.
ivaldo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
cEl QoPM Marco aNtoNio SirotHEaU corrEa rodriGUES
Secretário de Estado de administração Penitenciária, respondendo

aNeXo i – MatrÍcULas HoMoLoGadas

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - araGUaia
seQ. Nome

1 aNNE KarolYNE MatoS PiMENta
2 BEatriZ BorGES Silva MartiNS
3 KlivYa PErEira Silva
4 NadiNE PaUla doS SaNtoS Silva

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - BaiXo aMaZoNas
seQ. Nome

1 adriElY liMa diaS
2 alESSilvaNE Maria dE MESQUita
3 aliNE SaBriNa PiNto MoNtEiro
4 aMaNda PriScila SoarES aZEvEdo
5 aNa GaBriElla PiNHEiro BarBoSa da coSta
6 aNa Maiara MorEira dE SoUSa
7 aNa PaUla SaNtoS dE liMa
8 aNdrEia aBrEU dE alMEida
9 aNNa tHErEZa EvaNS
10 aNtoNia raiMUNda dE aGUiar
11 EdilENa rEGiNa Garcia coSta
12 EliaNa corrEa da Silva
13 HaNNaH MaciEl SaNtoS da Silva
14 Karla riBEiro PErEira
15 Karla tHaMirYS doS SaNtoS rodriGUES
16 KEtlEN NaiaNE frEitaS doS SaNtoS
17 lEoNEidE triNdadE da Silva
18 lUciaNa SiQUEira colarES fiGUEira
19 Maria BEatricE Silva doS SaNtoS
20 Maria claUdia SaNtoS da foNSEca
21 MarUZa WaldEcK diaS
22 MaYara rodriGUES fariaS
23 MEica do NaSciMENto ScHio
24 MilENa Maria da Silva SarMENto
25 MiZZ Yara lariSSa cavalcaNtE tENorio
26 PriScila dUartE doS SaNtoS
27 QUEila liMa tElES
28 rEJaNE riBEiro MacHado
29 roSa ilaNa doS SaNtoS PErEira
30 SaBriNa MacHado PEiXoto
31 taiNara dE aNdradE aZEvEdo
32 vaNESSa iNES dE aSSUNÇao MElo

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (FeMiNiNo) - caetÉ

seQ. Nome

1 BiaNca HElaiNE foNSEca cUNHa
2 caMila Jaciara do NaSciMENto SoarES
3 EliNE EStEPHaNE tavarES doS SaNtoS

4 EliSaNGEla MorEira BarrEto

IADES
Realce


