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Portaria Nº 148/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 29/01/22; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: cEl PM Elson luiz Brito 
da Silva; cPf: 307.591.882-20; Valor: r$ 633,04. SGT PM Marcelo da Silva 
Vasconcelos; cPf: 740.604.222-15; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 149/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: abaetetuba-Pa; Período: 27 a 29/01/22; Quantidade de diárias: 
02 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Hélio Paixão 
de Moraes; cPf: 629.741.142-53; Valor: r$ 633,04. SGT PM leonardo 
Pereira ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
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dePartaMeNto GeraL de PessoaL
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sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto 
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coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e 
iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 017/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 28 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 do-
cumentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de cumpri-
mento das decisões judiciais, nos dias e horários previstos neste edital.
1- JoSÉ rEGiVaN rUfiNo dE liMa (SUB JUdicE), ação ordinária, proces-
so nº 0800006-13.2022.8.14.0074,
2- WallacY EdUardo daS dorES BENdElacK (SUB JUdicE), ação or-
dinária, processo nº 0800014-87.2022.8.14.0074,
3- fraNciSco coSTa NaSciMENTo (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0801507-97.2022.8.14.0301,
4 - EricK GodiNHo fiGUEirEdo (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
proceso nº 0800571-72.2022.8.14.0301.
5- WElYToN doUGlaS da SilVa liMa, (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança, proceso nº 0877666-18.2021.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 02 de feve-
reiro 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 in-
corporação 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 imuniza-
ção contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo 
relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos 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 respec-
tivo 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 mili-
tar);
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 plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados 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 estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, em conformi-
dade 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
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HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 
Nº 001/ cFP/PM/2020

editaL Nº 016/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 
de 28 de JaNeiro de 2022

o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação dos candidatos abaixo relacionados, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais.
1- rYaN PaBlo SilVa corrÊa (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0801355-49.2022.8.14.0301,
2- Ícaro 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 Seguran-
ça, processo nº 0877747-64.2021.8.14.0301,
4 - Márcio dioNES dE JESUS rodriGUES (SUB JUdicE), ação ordinária, 
proceso nº 0876208-63.2021.8.14.0301.
2 – os candidatos aPTos na habilitação deverão se apresntar no Quartel do 15º 
BPM, rodovia Transamazônica (Br 230), nº 709, Bairro: liberdade, itaituba/Pa.
3 – 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
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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 68/cFP/PMPa/sePLad, de 28 de JaNeiro de 2022

reiNteGraÇÃo e resULtado FiNaL PreLiMiNar 
do coNcUrso sUB JUdice

a PolÍcia MiliTar do Pará (PMPa) e a SEcrETaria dE ESTado dE Pla-
NEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso das suas atribuições le-
gais e em face das decisões judiciais proferidas em caráter liminar, tornam 
pública a suspensão da eliminação do candidato, bem como, a reintegração 
no certame, na condição sub judice, e o resultado final preliminar do con-
curso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, conforme a seguir.
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272113966, lUaN raMoN QUarESMa MoNTEiro (sub judice, Manda-
do de Segurança nº 0815037-62.2021.814.0000); 272180094, lUcaS 
da cUNHa Mororo (sub judice, Mandado de Segurança nº 0815313-
69.2021.814.0000).
2 do resULtado FiNaL PreLiMiNar.
2.1  relação preliminar dos candidatos aprovados em todas as etapas do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, na condição sub judice, na seguin-
te ordem: número de inscrição, nome completo do candidato, nota final.
2.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 
272113966, lUaN raMoN QUarESMa MoNTEiro, 54; 272180094, lU-
caS da cUNHa Mororo, 47; 272107822, JoSE fraNciSco SilVa doS 
SaNToS, 47.
2.1.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 
272122466, SaBriNa diaS PErEira, 48.
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

IADES
Realce


