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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 94 /CFP/PMPA/SEPLAD, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022 

 
RESULTADO PRELIMINAR DA 5ª ETAPA INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS 

– SUB JUDICE 
 

A POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA) e a SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO (SEPLAD), no uso das suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICO o RESULTADO 
PRELIMINAR DA 5ª ETAPA – INVESTIGAÇÃO DOS ANTECEDENTES PESSOAIS do concurso público 
destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, conforme 
a seguir.  

1 DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS.  
1.1 Relação dos candidatos que fizeram a entrega da documentação relativa à 5ª etapa de investigação dos 
antecedentes pessoais e que foram considerados inaptos na seguinte ordem: número de inscrição e nome 
completo do candidato em ordem alfabética. 
1.1.1 CFP/PMPA (sexo masculino) – código 201. 272168994, CARLOS RAFAEL PEREIRA DO ESPIRITO 
SANTO (Sub judice); 272180674, WAGLENE GEMAQUE GONZAGA (Sub Judice). 
 

2 DOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO  
2.1 Em conformidade com o subitem 15.13 do edital normativo é assegurado ao candidato inapto, mediante 
requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua inaptidão. 
2.2 A entrevista devolutiva, exclusivamente de forma presencial, será realizada no dia 24 de fevereiro às 09h00 
na Corregedoria da PM - Avenida Governador Magalhães Barata 1005 em frente ao Hospital Ophir Loyola 
Corregedoria Geral da PMPA – Belém-PA (CEP 66.060-281) -  Na sala da Divisão de Inteligência. 
 
3 DOS RECURSOS  
3.1 O candidato poderá visualizar o motivo da sua não inaptidão por intermédio do Ambiente do Candidato, 
no endereço eletrônico http://www. iades.com.br.  
3.2 Os recursos contra o resultado preliminar da investigação dos antecedentes pessoais deverão ser interpostos 
on-line, através do Ambiente do Candidato a partir das 01h00 do dia 25/02/2022 até as 22h00 do dia 1/03/2022, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.  
3.3 Os recursos contra os resultados preliminares deverão ser interpostos on-line, através do Ambiente do 
Candidato no endereço eletrônico http:// www.iades.com.br.  
3.4 Não serão aceitos recursos diferentes do estabelecido no subitem 3.3 deste edital e(ou) protocolados fora 
dos prazos estipulados neste e nos editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, via fax, por correio 
eletrônico e(ou) qualquer outro meio via internet.  
3.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e preencher devidamente todos os 
campos solicitados no(s) formulário(s) de recursos disponibilizados pelo IADES. Recursos incompletos, 
inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas 
neste edital e em outros editais serão considerados não conhecidos e(ou) serão indeferidos.  
 
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

 
Belém/PA, 22 de fevereiro de 2022. 

 

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

 

HANA GHASSAN TUMA 
Secretária de Estado de Planejamento e Administração 
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