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cPf: 896.596.862-34; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1302/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
abaetetuba-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM cleison carlos Silva do 
rosario; cPf: 615.315.102-72; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM carlos augus-
to rodrigues Salgado; cPf: 355.792.692-34; Valor: r$ 1.055,04. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1303/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: CAP PM Claudia Pinheiro Rufino 
rabêlo; cPf: 767.272.202-63; Valor: r$ 949,52. SGT PM Valdeci Pereira 
da Silva; cPf: 395.391.562-20; Valor: r$ 696,32. SGT PM rose Mary Be-
zerra diniz Vilhena; cPf: 331.220.082-20; Valor: r$ 696,32. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1304/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: cametá-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM cleiton Soares Silva; 
cPf: 607.354.652-15; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM rogério de Souza lou-
reiro; cPf: 683.108.702-72; Valor: r$ 1.055,04. SGT PM alexandre acácio 
Gomes franco; cPf: 661.178.012-20; Valor: r$ 1.055,04. cB PM Jucely 
cristine Mendonça da Silva; cPf: 965.270.992-15; Valor: r$ 1.012,80. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1305/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salvaterra-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: cB PM artur chaves cruz; cPf: 
021.747.652-09; Valor: r$ 1.012,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1306/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamen-
to legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de ali-
mentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Valdir Melo chaves; cPf: 
319.951.792-72; Valor: r$ 696,32. Sd PM Valmir rocha almeida Junior; 
cPf: 001.381.532-64; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1307/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Mosqueiro-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM raquel chartuni Pereira 
Teixeira; cPf: 055.190.516-66; Valor: r$ 949,52. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1308/22/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. SEMaNa SaNTa 2022); funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 de 
alimentação e 04 de pousada; Servidores: caP PM ramom ataide dos San-
tos de Brito; cPf: 976.487.952-72; Valor: r$ 1.160,56. SUB TEN PM aldo 
lima do Nascimento; cPf: 429.342.142-49; Valor: r$ 1.055,04. ordena-
dor: 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
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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 047/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 24 de MarÇo 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 pública a convocação do candidato abaixo relacionado, 
aprovado no cfP/PMPa/2016, para a entrega dos documentos referentes 
à habilitação para a admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará, para fins de cumprimento da decisão judicial, no dia e ho-
rário previsto neste edital.
1- roBSoN JESUS doS SaNToS, (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0818030-632017.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 30 de março 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 di-
reito 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, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados, 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 can-
didatos 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 respec-
tivo 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 Esta-
dual do (s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos 05 (cinco) anos;
h. atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Esta-
dual 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 fede-
ral 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.
MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA – CEL QOPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa
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PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo dos caNdidatos ao coNcUrso PÚBLico 

Nº 001/ cFP/PM/2020
editaL Nº 048/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 24 de MarÇo 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 do candidato abaixo relacionado, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento da decisão judicial.
1- arTHUr HENriQUE liMa SilVa, (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, processo nº 0828257-39.2022.14.0301.
1 – O candidato APTO na habilitação deverá se apresentar, para Incorpora-
ção e Matrícula no dia 28 de março de 2022, às 09h00min, no departamen-
to Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, Mo-
bilização, 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.
2 – O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO RONALD BOTELHO DE SOUZA – CEL QOPM
cHEfE do ESTado Maior GEral da PMPa
rESPoNdENdo PElo coMaNdo GEral da PMPa
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