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habilitação do candidato EVErToN GUiMarÃES liMa, em decorrência de 
recomendação da Exma. Sra. aNa caroliNa loBo GlÜcK PaÚl – Procu-
radora-Geral adjunta do contencioso, em exercício, encaminhado através 
do ofício nº 001029/2020-PGE-GaB-PcTa, a ação ordinária, processo nº 
0008928-55.2014.8.14.0301, que consiste na convocação do autor para a 
entrega dos documentos relacionados à habilitação para ao curso de for-
mação de Soldado-cfSd/2012 da Polícia Militar do Pará.
1- o candidato aPTo na habilitação deverá se apresentar, para incorporação 
e Matrícula até o dia 25 de fevereiro de 2022, às 09h00min, no departamento 
Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mobili-
zação, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodovia au-
gusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no complexo do 
comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará
2- o presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Quartel em Belém/Pa, 22 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará

Protocolo: 764904

oUtras MatÉrias
.

MaNdado de citaÇÃo
Pads de Portaria Nº 002/2021/Pads – cor-cPr13.

acUSado: Sd PM rG 42043 JEaN corrEa MoraES.
o 2° TEN PM rG 36156 WaNdErSoN GoMES MacEdo Presidente do 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado pela portaria 
ao norte mencionada e pautado no que prescreve o art. 102 da lei nº 
6833/2006, SoliciTa ao comando do 17° BPM que proceda à ciTaÇÃo e 
iNTiMaÇÃo do acusado: Sd PM rG 42043 JEaN corrEa MoraES.
fiNalidadE: ciTar e iNTiMar o acusado para responder à acusação na 
forma do art. 102 da lei Estadual nº 6.833/06 c/c art. 396-a do cPP, por 
escrito, no prazo de 03 (três) dias, para apresentar defesa prévia (facul-
tativa) face à acusação constante na PorTaria, cuja cópia segue anexa, 
e ainda, intimá-lo de que a ausência de manifestação expressa acerca 
do direito ao depoimento preliminar, no prazo supra referido, importará 
renúncia à referida faculdade processual. combinado as providencias so-
licitadas anteriormente, solicito que apresente o acusado no dia 19 de 
fevereiro de 2022 às 16:00 horas, no prédio do 17° BPM, na sala onde 
funciona a 2° Seção.
Xinguara - Pa, 11 de fevereiro de 2021
2º TEN PM rG 36156 WaNdErSoN GoMES MacEdo - Presidente

Protocolo: 765045
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 97/cFP/PMPa/sePLad, de 23 de FeVereiro de 2022 

reiNteGraÇÃo de caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice 
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 suspensão da eliminação da candidata, bem 
como, a reintegração no certame, na condição sub judice, no concurso 
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 caNdidata Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrada no certame a candidata na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272135905, KariNa BraNdao rodriGUES (sub judice, ação ordinária nº 
0873511-69.2021.8.14.0301).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 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

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 98/cFP/PMPa/sePLad, de 23 de FeVereiro de 2022 
resULtado FiNaL da 5ª etaPa iNVestiGaÇÃo 

dos aNtecedeNtes Pessoais
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 das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam público o rESUlTado fiNal da 5ª ETaPa – iNVESTiGaÇÃo 
doS aNTEcEdENTES PESSoaiS para as candidatas, na condição sub 
judice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme a seguir:

1 do resULtado FiNaL da 5ª etaPa – iNVestiGaÇÃo dos 
aNtecedeNtes Pessoais
1.1candidata, na condição sub judice, considerada apta na 5ª etapa de 
investigação dos antecedentes pessoais, na seguinte ordem: número de 
inscrição e nome completo.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202.
272135905, KariNa BraNdao rodriGUES (sub judice, ação ordinária 
nº 0873511-69.2021.8.14.0301), 272114314, raYra rafaEla PErEira 
loBaTo lEal (sub judice, ação ordinária nº 0800793-41.2021.8.14.0021).
2 das disPosiÇÕes FiNais 
2.1 Tendo em vista que as candidatas foram consideradas aptas na 5ª 
etapa de investigação dos antecedentes pessoais, conforme indicado no 
subitem 1.1, ficam as candidatas dispensadas do prazo recursal, tornando-
se o resultado acima definitivo para esta etapa.
2.2 O resultado definitivo da 5ª etapa de investigação dos antecedentes 
pessoais do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020 para as candidatas, 
fica devidamente homologado nesta data.
Belém/Pa, 23 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
                                                                                                           

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 99/cFP/PMPa/sePLad, de 23 de FeVereiro de 2022
eXcLUsÃo de caNdidato sUB JUdice

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 cumprimento das decisões proferidas nos autos dos agravos de 
instrumento, tornam pública a EXclUSÃo dos candidatos sub judice referente 
ao concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/ PMPa/2020, conforme a seguir:
1. relação de candidatos a serem excluídos, na condição sub judice, 
na seguinte ordem: número de inscrição e nome;
1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272142351, raY WENdEl loBaTo liMa (sub judice, agravo de instrumento 
nº 0801081-18.2022.8.14.0000); 272184770, JoSE fErNaNdo dE liMa 
SaNToS (sub judice, agravo de instrumento nº 0801057-87.2022.8.14.0000).  
1.1.1 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 23 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

Protocolo: 765267

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 Nº101 /cFP/PMPa/sePLad, de 23 de FeVereiro de 2022
resULtado deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo do coNcUrso

Para caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice
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 das decisões judiciais proferidas em 
caráter liminar, tornam público o rESUlTado fiNal E HoMoloGaÇÃo do 
concurso público destinado à admissão ao curso de formação de Praças da 
Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para os candidatos na condição 
sub judice, conforme a seguir: 
1 do resULtado FiNaL
1.1 Relação final dos candidatos, na condição sub judice, com decisões judiciais 
para prosseguir no concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/PMPa/2020, na seguinte ordem: número 
de inscrição, nome completo do candidato e nota final no certame. 
1.1.1cFP/PMPa (sexo feminino) – código 202. 
272135905, KariNa BraNdao rodriGUES, 50 (sub judice, ação ordinária 
nº 0873511-69.2021.8.14.0301),  272114314, raYra rafaEla PErEira 
loBaTo lEal, 53 (sub judice, ação ordinária nº 0800793-41.2021.8.14.0021).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 23 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

Protocolo: 765272
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