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Portaria Nº 1492/22/di/dF – objetivo: a fim de atender chamado 
de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Santarém-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 05 a 07/04/2022; Quantidade 
de diárias: 03 diária(s) de alimentação e 02 diária(s) de Pousada; 
Servidores: SGT PM fábio Teixeira Batista; cPf:381.517.072-91; Valor: 
r$ 659,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº 1493/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de 
Pousada; Servidores: caP PM diego Santos Wanzeller; cPf:797.758.102-
72; Valor: r$ 1.160,56. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1494/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Período:14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 diária(s) de 
Pousada; Servidores: MaJ PM Bruno Gama Pereira; cPf:986.014.582-20; 
Valor: r$ 1.055,04. SGT PM Eduardo de Jesus coelho; cPf: 471.388.742-
00; Valor: r$ 696,32. cB PM rafael farias do carmo; cPf: 915.910.902-
53; Valor: r$ 685,76. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.
Portaria Nº 1495/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 18/04/2022; 
Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 4 diária(s) de 
Pousada; Servidores: cB PM Jacquelino da Silva Maciel; cPf:717.796.802-
44; 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 1496/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 14 a 
18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 
diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM Kedson dos Santos corrêa; 
cPf:698.299.852-53; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 1497/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 14 a 
18/04/2022; Quantidade de diárias: 04 diária(s) de alimentação e 04 
diária(s) de Pousada; Servidores: SGT PM almério Holanda Silva do 
Nascimento; cPf:453.861.882-91; Valor: r$ 1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 778900
Portaria Nº 1380/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
SEMaNa SaNTa 2022); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Tomé açu-Pa; destino: São dom

Protocolo: 778908

t.
.

torNar seM eFeito
.

Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.747 de 26/10/2021, referente as diárias, portarias nº 2015/21-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 720862.

Protocolo: 778605
Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 
34.909 de 28/03/2022, referente as diárias, portarias nº 1380/22-df, 
que gerou o protocolo de publicação: 776812.

Protocolo: 778915
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 Nº110/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de MarÇo 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.

1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272168994, carloS rafaEl PErEira do ESPiriTo SaNTo, 48 (sub 
judice, ação ordinária nº 0854895-46.2021.8.14.0301); 272180674, 
WaGlENE GEMaQUE GoNZaGa, 45 (sub judice, ação ordinária nº 
0858754-70.2021.8.14.0301).
2. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de março 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 111/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de MarÇo de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidato 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 do candidato, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do 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 caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1 fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272188992, YaN KENNEdY rodriGUES da SilVa (sub judice, Mandado de 
Segurança nº 0812056-49.2021.8.14.0028). 
2 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 30 de março 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 112/cFP/PMPa/sePLad, de 30 de MarÇo 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 das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam pública a convocação de candidatos, na condição sub 
judice, do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, para a realização da 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, conforme a seguir:
1 caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocados Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na 
seguinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato em 
ordem alfabética.
a) cfP/PMPa (sexo masculino – código 201): 
BeLÉM
TUrMa 01 – 6h20min: 272169985, ariEl JoNES dE oliVEira GoBira 
(sub judice, ação ordinária nº 0810901-11.2021.8.14.0028); 272109094, 
ENGElS fEliPE oliVEira SaNToS dE alMEida (sub judice, Mandado 
de Segurança nº 0810900-26.2021.8.14.0028); 272116593, WalESSoN 
BrUNo da SilVa NaSciMENTo (sub judice, ação ordinária nº 0800020-
43.2022.8.14.0091); 272188992, YaN KENNEdY rodriGUES da SilVa 
(sub judice, Mandado de Segurança nº 0812056-49.2021.8.14.0028).
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 02 
de abril, conforme horário acima mencionado e local a seguir:
a) em Belém/Pa – dia 2 de abril de 2022 (sábado)
UEPa-ccBS
av. João Paulo ii, 817 - Belém – Pará – cEP: 68376-035.
2.2 o candidato 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 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
2.4 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.
2.5 o candidato deverá comparecer com roupa e calçado apropriados à 
prática da educação física, munido de documento de identidade original, 
com foto, capaz de identificá-lo (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.

IADES
Realce


