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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) 

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD) 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP/PMPA/2020 

 
EDITAL Nº 05-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 7 DE JANEIRO DE 2021  

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES 
 
A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) e a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), no uso das suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICA a prorrogação do 
período de inscrições do concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, nos termos que se seguem. 
 
1 Fica prorrogado o período de inscrições até 23h e 59 min (vinte e três horas e cinquenta e nove 
minutos) do dia 14 de janeiro de 2021. 
2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 15 de janeiro de 2021. O 
pagamento após a data de vencimento implica o cancelamento da inscrição. 
3 O período para o envio da documentação da solicitação de atendimento especial fica prorrogado 
até o dia 15 de janeiro de 2021. 
4 Em virtude da prorrogação do período de inscrições, ficam ajustadas as seguintes datas no Anexo 
II – Cronograma: 
 

Item Atividade Período 
5 Período para as inscrições no concurso público 30/11/2020 a 

14/1/2021 

7 Período para solicitação de atendimento especial no dia de realização da prova objetiva 30/11/2020 a 
15/1/2021 

11 Último dia para o pagamento da taxa de inscrição 15/1/2021 

12 Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado preliminar da 
análise dos pedidos de atendimento especial no dia da prova objetiva 25/1/2021 

13 Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado preliminar de 
homologação das inscrições 25/1/2021 

14 Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar da análise dos pedidos de 
atendimento especial no dia da prova objetiva 26 e 27/1/2021 

15 Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar de homologação das 
inscrições 26 e 27/1/2021 

16 Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado final de 
homologação das inscrições 1/2/2021 

17 Divulgação da quantidade de inscrições homologadas 1/2/2021 

18 Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado final dos pedidos 
de atendimento especial no dia da prova objetiva 3/2/2021 

 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 
 

Belém/PA, 7 de janeiro de 2021. 
 

CORONEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR 
Comandante-Geral da Polícia Militar do Pará 

 
RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO 

Secretária de Estado de Planejamento e Administração, em exercício. 


