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lopes aiach; cPf: 695.573.732-53; Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 102/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/01/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: Sd PM roger 
ranieris lobato Nascimento; cPf: 009.809.822-51; cPf: 009.809.822-51; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 103/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Gurupá-Pa; Período: 27 a 29/01/2022; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: Sd PM José Moreira Silva 
da Silva Neto; cPf: 011.073.242-11; Valor: r$ 633,00. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 104/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Melgaço-Pa; Período: 24 a 26/01/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 01 de pousada; Servidor: cB PM Edmilson rodrigues 
de oliveira; cPf: 885.056.002-82; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 105/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Novo Progresso-Pa; destino: itaituba-Pa; Período: 17 a 
18/01/2022; Quantidade de diárias: 02 de alimentação; Servidores: 
SGT PM Manoel ronan corrêa de Sousa; cPf: 369.902.212-91; Valor: 
r$ 177,00. SGT PM Márcio cleber Quemel ribeiro; cPf: 565.925.232-
04; Valor: r$ 177,00. Sd PM José Marlison damasceno de oliveira; cPf: 
008.408.952-08; Valor: r$ 147,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 753223
Portaria Nº 869/21/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; fundamento 
legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; destino: 
oriximiná-Pa; Período: 22/05 a 01 06/2021; Quantidade de diárias: 10 
de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM rosivaldo lavor 
da Silva; cPf: 373.808.852-00; Valor: r$ 2.637,60. SGT PM Genival Baia 
dos Santos; cPf: 472.356.162-53; Valor: r$ 2.637,60. cB PM Janailson de 
oliveira; cPf: 950.668.612-20; Valor: r$ 2.532,00. cB PM lorena Marla 
rabelo rodrigues; cPf: 879.753.782-91; Valor: r$ 2.532,00. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 753228
Portaria Nº 107/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: augusto corrêa-Pa; Período: 01 a 10/01/2022; Quantidade de 
diárias: 06 de alimentação e 06 de pousada; Servidores: SGT PM rubens 
Neves ribeiro; cPf: 605.174.412-68; Valor: r$ 1.582,56. SGT PM 
ajackson Barbosa Tavares; cPf: 679.185.222-49; Valor: r$ 1.582,56. cB 
PM robnilson Barbosa Brito; cPf: 014.482.034-06; Valor: r$ 1.519,20. 
cB PM alexandre dos Santos oliveira; cPf: 855.906.902-00; Valor: r$ 
1.519,20. cB PM rafael addario Bastos; cPf: 735.759.412-20; Valor: r$ 
1.519,20. Sd PM ronaldes de oliveira ferreira; cPf: 932.438.392-20; cPf: 
r$ 1.519,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 108/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: altamira-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 18 a 19/01/2022; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: 
SUB TEN PM Valdenir Tavares da Silva; cPf: 484.847.762-04; Valor: r$ 
395,64. Sd PM augusto Umbuzeiro Nascimento; cPf: 002.706.782-39; 
Valor: r$ 379,80. Sd PM dhennys Thellyson Soares dos Santos; cPf: 
002.193.812-16; Valor: r$ 379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 109/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tucuruí-Pa; destino: Breu Branco-Pa; Período: 16/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM fredson 
rocha costa; cPf: 765.573.402-04; Valor: r$ 88,50. cB PM Marcos 
flávio Souza lima; cPf: 706.502.842-91; Valor: r$ 73,50. cB PM Patrick 
Weverton lima Sarmento; cPf: 015.530.922-60; Valor: r$ 73,50. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 110/22/di/dF – objetivo: chamado de Justiça; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Breves-Pa; 
destino: Belém-Pa; Período: 24 a 26/01/2022; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidor: caP PM carlos Eduardo 
Nunes de Melo; cPf: 915.604.382-15; Valor: r$ 580,28. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 111/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Marabá-Pa; destino: São Geraldo do araguaia-Pa; Período: 
15/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT 
PM Rosiflabson de Lima Belo; CPF: 735.433.902-44; Valor: R$ 131,88. SD 
PM daniel Jonnathas de Souza Pereira; cPf: 028.662.351-00; Valor: r$ 

126,60. Sd PM Silmar Kaeski; cPf: 010.020.801-00; Valor: r$ 126,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 112/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: Xinguara-Pa; Período: 24 a 30/01/2022; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: cEl PM Kleverton antunes 
firmino Gomes; cPf: 578.078.502-30; Valor: r$ 1.899,12. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 113/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: castanhal-Pa; 
destino: Xinguara-Pa; Período: 24 a 30/01/2022; Quantidade de diárias: 
06 de alimentação e 06 de pousada; Servidor: cEl PM Paulo de Jesus 
Garcia reis; cPf: 392.977.802-53; Valor: r$ 1.899,12. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 114/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-
Pa; destino: Xinguara-Pa; Período: 23/02 a 03/03/2022; Quantidade 
de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: cEl PM 
Benedito Tobias Sabbá corrêa; cPf: 353.373.462-53; Valor: r$ 2.532,16. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 115/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Santarém-Pa; 
destino: Xinguara-Pa; Período: 23 a 31/01/2022; Quantidade de diárias: 
08 de alimentação e 08 de pousada; Servidor: cEl PM Benedito Tobias 
Sabbá corrêa; cPf: 353.373.462-53; Valor: r$ 2.532,16. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 753435

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.841 de 24/01/2022, referente as diárias, PorTaria Nº 869/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 752993.

Protocolo: 753213
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.664 de 10/08/2021, referente as diárias, PorTaria Nº 15/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 690028

Protocolo: 753207
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 
sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL  ciViL

coNVocaÇÃo Para  adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 010/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 24 de JaNeiro 

de 2022
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega 
dos documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins 
de cumprimento das decisões judiciais, nos dias e horários previstos neste 
edital.
1-  rYaN PaBlo SilVa corrEa (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0801355-49.2022.8.14.0301,
2- icaro lUiZ dE PaUla VEiGa (SUB JUdicE), ação ordinária, processo 
nº 568861-55.2021.8.09.0100,
3-ioHaN PaTric BaTiSTa fEiToSa (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0877747-64.2021.8.14.0301,
4 -Marcio dioNES dE JESUS rodriGUES (SUB JUdicE), ação ordinária, 
proceso nº 0876208-63.2021.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos 
reFereNtes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 28 de janeiro 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e 
incorporação e, em consequência, perderá o direito à vaga  de acordo com 
o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 
2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e 
local, utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de 
imunização contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos 
abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
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b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou 
justificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para 
candidatos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, 
Certificado de Dispensa de Incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respectivo 
histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e 
outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) Carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 01 (uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, 
deverão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação 
pela corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabelecidos, 
será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformidade 
com o artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, alterada 
pela lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso 
na Policia Militar do Pará e dá outras providências.
4. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa 

sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
coNVocaÇÃo Para adMissÃo de MatrÍcULa e 

iNcorPoraÇÃo reFereNte
ao editaL Nº 001/ cFP/PMPa/2016

editaL Nº 011/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 
de 24 de JaNeiro de 2022

o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), 
representada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior - cEl QoPM, torna pública a convocação do candidato do concurso 
Público nº 001/PMPa/2016 para admissão ao curso de formação de Praças 
da Polícia Militar do Pará, JHoNaTHaN foNSEca GalUcio (SUB JUdicE), 
em decorrência de recomendação da Exma. Sra. aNa caroliNa loBo 
GlÜcK PaÚl – Procuradora-Geral adjunta do contencioso, em exercício, 
encaminhado através do ofício nº 002566/2021-PGE-GaB-PcTa, a ação 
ordinária, processo nº 0870791-32.2021.8.14.0301, que consiste em 
conceder novo prazo ao requerente para apresentação dos documentos 
necessários para admissão ao curso de formação de Praças da PMPa/2016.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos 
reFereNtes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, até o dia 28 de janeiro 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. a não apresentação dos documentos previstos no subitem 2.1 deste 
Edital, inabilitará a matrícula e incorporação e, implicará na perda do 
direito à vaga, conforme as normas editalícias do concurso Público nº 001/
PMPa/2016, de acordo com o contido no subitem 15.3 do Edital nº 001/
cfP/PMPa, de 19 de maio de 2016.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, previstos 
no subitem 1.1 deste Edital, para apresentação e entrega dos documentos a 
seguir relacionados, a fim de ser matriculado no Curso de Formação de Praças 
e incorporado no efetivo da corporação, conforme estabelecido no subitem 
15.2 do Edital nº 001/cfP/PMPa, de 19 de maio 2016:
a. certidão de nascimento ou casamento;
b. documento de identidade;
c. Título de eleitor e comprovante (s) de votação na última eleição ou 
justificativa eleitoral;
d. comprovante de regularidade de situação militar (somente para 
os candidatos do sexo masculino): certificado de alistamento militar, 
certificado de dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e. Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, com respectivo 
Histórico Escolar;
f. atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia civil do (s) 
local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
g. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum 
Estadual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) 
anos;

h. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar 
Estadual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) 
anos;
i. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum 
federal do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) 
anos;
j. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar federal 
do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
k. cadastro de Pessoa física (cPf);
l. cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada);
m. cartão do PaSEP (se o candidato for servidor público ou militar);
n. Três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
o. comprovante de residência;
p. firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
q. firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo.
r. Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’, ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘n’, 
‘p’ e ‘q’, que deverão ser entregues em via original, os demais documentos 
deverão ser entregues em 03 (três) cópias simples, todas acondicionadas 
em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato 
apresentar os documentos originais na ocasião da entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
3. o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 753570
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 oFiciais – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 50/cFo/PMPa/sePLad, de 24 de JaNeiro de 2022 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo 

FÍsica
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa e a SEcrETaria dE 
ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SEPlad, no uso de suas 
atribuições legais e em face da decisão judicial proferida em caráter liminar, 
tornam pública a convocação de candidata, na condição sub judice, do 
concurso público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará – cfo/PMPa/2020, para a realização da 4ª Etapa 
– Teste de avaliação física, conforme a seguir:
1 caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocada Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 fica convocada para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, a candidata, na condição sub judice, abaixo relacionada na seguinte 
ordem: cidade, número de inscrição, nome da candidata.
a) cfo/PMPa (sexo feminino) – código 102: 
BElÉM: 273101854, KarllEN cHriSTHiaNNE SilVa rocHa (sub judice, 
ação ordinária nº 0815304-89.2021.814.0006).
2 da 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 
2.1 a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, de presença obrigatória e de 
caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no dia 29 
de janeiro de 2022 (sábado), às 6h20m; conforme local a seguir:
a) em Belém/Pa
UEPa - ccBS
avenida João Paulo ii, 817 – Belém – Pará – cEP: 68.376-035.
2.2 a candidata deverá comparecer ao local do Teste de avaliação física, 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no 
comunicado mencionado no subitem 2.1, acima. 
2.3 a candidata impossibilitada de realizar o Teste de avaliação física no dia 29 
de janeiro de 2022 (sábado), somente por motivos religiosos, poderá apresentar 
requerimento solicitando a alteração da data até o dia 27 de janeiro de 2022, 
anexando declaração fornecida por autoridade competente da instituição religiosa 
a que pertence, comprovando o impedimento. a solicitação deverá ser enviada 
para o e-mail atendimentopmpa@iades.com.br.
2.4 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
2.5 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 
todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
2.6 a candidata deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munida de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-la (conforme o subitem 9.4 do Edital 
Normativo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido 
há, no máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes.
2.6.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação 
de que a candidata está apta a realizar os testes de avaliação física do 
concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais -CFO/
PMPa, sem qualquer restrição.
2.6.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados 
médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que a candidata goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público.
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