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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
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2.5.1 o atestado médico deverá conter, expressamente, a informação 
de que o candidato está apto a realizar os testes de avaliação física do 
concurso público para admissão ao curso de formação de Praças - cfP/
PMPa, sem qualquer restrição.
2.5.2 o atestado médico deverá conter a assinatura e o nome completo 
do médico responsável por sua emissão, além do número de seu registro 
no conselho regional de Medicina (crM). Não serão aceitos atestados 
médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que comprovam 
apenas que o candidato goza de saúde física e mental e que não constam 
explicitamente a aptidão para a realização dos testes de avaliação física do 
concurso público.
2.5.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar legíveis. 
2.5.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.5.1e 2.5.2 deste edital. 
2.5.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
2.5.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
2.5.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será 
impedido de realizar a 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo, 
consequentemente, eliminado do certame. 
2.6 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.7 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o 
desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 
(cinco) minutos e máximo de 1 (uma) hora da realização da tentativa 
inicial, com exceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 
(uma) tentativa. 
2.8 os testes e índices mínimos do teste de avaliação física obedecerão 
às normas relacionadas a seguir, para ambos os sexos, conforme índices 
mínimos dos seguintes exercícios físicos: 
a) flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repetições 
para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o sexo 
feminino; 
b) flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 
(trinta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições 
para o sexo feminino; 
c) flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os 
sexos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e 
pés) e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); 
d) corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para 
o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino. 
2.9 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performances 
mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfP/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
2.10 os candidatos poderão desistir de realizar os testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física, por escrito, em formulário próprio a 
ser fornecido pela comissão organizadora. 
2.11 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou 
permanente que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a 
capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado, mesmo que ocorram 
durante a realização dos testes. 
2.12 São condições que implicam na eliminação do candidato: 
a) faltar ou chegar atrasado para o exame físico; 
b) for considerado inapto por não ter atingido o índice mínimo exigido 
em qualquer um dos testes aplicados ou não realizar os testes físicos na 
data prevista, seja por qualquer motivo de alterações psicológicas e/ou 
fisiológicas temporárias ou permanentes; 
c) deixar a candidata gestante ou em estado de puerpério de apresentar 
atestado médico, emitido até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
realização do teste de avaliação física, por médico especialista habilitado 
para emiti-lo, atestando que ela pode realizar o teste de avaliação física, 
e (ou) não assinar o Termo de responsabilidade fornecido pela comissão 
organizadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.13 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.14 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.15 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário 
estabelecidos no edital específico de convocação, com atestado médico que 
comprove situação de gravidez ou estado de puerpério que a impossibilite 
de realizar os testes de avaliação física, terá suspensa a sua avaliação física 
na presente etapa. a candidata continuará participando das demais etapas 
e, caso aprovada em todas elas, será convocada para a realização dos testes 
de avaliação física após o período máximo de 90 (noventa) dias, a contar 
da data do parto ou fim do período gestacional ou estado de puerpério, de 
acordo com a conveniência da administração, sem prejuízo da participação 
nas demais etapas do concurso público. É de inteira responsabilidade da 
candidata procurar o iadES, após o período mencionado, para a realização 
da referida etapa. 
2.15.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação 
da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sendo 
aceita a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata que 
não entregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de aptidão 
física alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso público. 

2.15.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.15.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados 
médicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade 
será eliminada do concurso público. 
2.15.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.15.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa de testes 
de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, perdendo o 
direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) dias, a contar da 
data do parto, estado de puerpério ou fim do período gestacional. 
2.16 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.17 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
2.18 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
3.19 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação 
de terceiros durante a realização da etapa de testes de aptidão física. 
2.20 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização. 
2.21 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer 
imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.22 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo 
máximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.23 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e 
permanência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo 
responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria máscara. 
o iadES não fornecerá máscaras. Será permitido ao candidato o consumo 
individual de água e alimentos entre os intervalos das baterias de teste.
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

Protocolo: 779051
..

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

diÁria
.

Portaria Nº 049/2022/Gab. diretor/FasPM – Por haver 
necessidade de divulgação das novas ferramentas de assistência Social 
para os contribuintes do faSPM. fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Períodos 04 
a 08 de abril de 2022; Quantidade de diárias: 05 diárias de alimentação e 
05 diárias de pousada; Na categoria “B”; Servidores: 1ºSGT PM rG 25129 
EdilSoN aNToNio BEZErra do NaSciMENTo; cPf: 361.933.213-68, no 
Valor: r$ 1.318,80; cB rG 37841 aldo da coSTa PiNTo filHo; cPf: 
876.920.232-04, no Valor: r$ 1.266,00. ordENador: MoiSÉS coSTa 
da coNcEiÇÃo; PraZo Para PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS 
aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 778641
Portaria Nº 050/2022/Gab. diretor/FasPM- objetivo: em virtude 
de realizar a condução de associados e dependentes a serviço deste faSPM, 
nos períodos de 17,26 e 28 de janeiro, e 02,04 e 09 de fevereiro de 2022. 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84: origem: castanhal/Pa destino: 
Belém/Pa, 06 diárias de alimentação na categoria “B”; Servidor: SGT PM 
rG 33371 clEYSoN da SilVa coSTa; cPf: 621.760.212-15, no Valor: 
r$ 791,28. ordENador: MoiSÉS coSTa da coNcEiÇÃo; PraZo Para 
PrESTaÇÃo dE coNTaS: 05 (ciNco) diaS aPÓS a daTa dE rETorNo.

Protocolo: 778730
..

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

5º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
N° 003/2017- FUNsaU

objeto: prestação de serviços de sistema de gestão de abastecimento de 
combustível.
Vigência: 01/04/2022 a 31/03/2023
recursos orçamentários: fonte: 0101 (recurso do Tesouro) 0350 (recurso 
Próprio – Superávit) Programa de Trabalho: 06122129783380000 Nature-
za de despesa: 339030/ Valor total: r$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

IADES
Realce


