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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 116-cfP/PMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL DE 2022
a PolÍcia Militar do Pará (PMPa) e a secretaria de estado de 
PlaNejaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePlad), no uso das suas atribuições 
legais e em cumprimento da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0833586-66.2021.8.14.0301, torNaM PÚblica a alteração 
da condição de eliminadas para aprovadas e não classificadas no Resultado  
final da Prova objetiva – sexo feminino do concurso público destinado à 
admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará - cfP/
PMPa/2020 das candidatas relacionadas, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.3 e 11.3.1 do edital nº01-cfP/PMPa/sePlad, de 
12 de novembro de 2020, as candidatas abaixo relacionadas são considera-
das aprovadas na Prova Objetiva, mas não classificadas à 2ª Fase – Exame 
de avaliação Psicológica, de acordo com o subitem 12.2.b) do referido edital.
cfP/PMPA (sexo feminino)

iNscRição NoME oRDEM DE cLAssificAção NA 
PRovA oBJEtivA

272137705 ellen janete Modesto dos reis 370

272175175 brena santa brigida Monteiro 403

272114058 renata santana de oliveira 412

272161056 taynara luzia fernandes Nascimento 427

272176568 ines catarina ribeiro de lima 457

272117282 Paula cristina costa castro 470

272104998 antonia dhessica lorrane teixeira oliveira 475

272156683 Kiellen chistiane ramos de souza  480

272100538 Kelly bruna costa afonso 482

272100274 jessica silva e silva 501

272104046 carla ciane rodrigues lopes de azevedo 503

272162301 laynna guimaraes dantas 509

272112780 francilene teixeira de lima 512

272140091 geize suellen silva Monteiro 514

272103804 lais adrianne da silva costa 517

272132438 Nubia vandressen de souza 601

272116789 gleyce sena oliveira 603

272161296 cleiane Nunes de Morais 631

272133937 renata lemos Pixuna 660

272115019 solany sousa da conceicao 723

272182045 gabriela jayni Marques silva 757

272113203 josiellen Pereira Monteiro 802

272127443 aline de carvalho guimaraes 843

272101024 Karina geovana santos do Nascimento 846

272182251 isadora cecilia ribeiro de lima 858

272125715 daniele lopes lima 874

272131047 aldenice vanessa da silva e silva 890

272134540 silvania Pereira de sousa 924

272101778 Noemi dhenife Nazare freitas 962

272105963 suzana gomes da costa 967

272142791 Natalia alves leao 1010

272172342 Maira Martins de oliveira 1137

272172072 roberta santa rosa teixeira bulhoes 1138

272111142 simone Miranda 1170

272153028 daiane xavier Monteles 1368

272101335 rayanne ciely de lima ramos 1374

272102897 aline rebeka do rosario campos 1389

272145266 raissa oliveira dos santos 1440

272112665 lucicleide silva braga 2118

272106538 andreia alves dos santos 2173

272159607 viviane angelica franco coelho oliveira 2500

272115474 raissa Magalhaes fonseca aires ribeiro 2530

272111013 graziele borcem souza 2548

272108849 joyce Pereira felix 2550

272101181 taissa cristina ferreira Maciel 2588

272181685 thannyely Pena da gama 2689

272207717 jackeline barbosa da silva 3309

272118481 jaqueline cordeiro da silva de oliveira 3608

272101761 daiane dias rodrigues Mafra 3645

272111579 elaine de jesus tavares acacio 3811

272124109 Pamela Hyoanne satiro de oliveira 5542

272117130 carla Patricia dos santos da silva rosa 5888

272109579 Maria aparecida ferreira barreiras 8215

2. este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0833586-66.2021.8.14.0301 e, nos termos da referi-
da decisão, a condição de “aprovadas, mas não classificadas”, não implica 
em classificação automática para a 2ª fase do concurso, sendo esta uma 
decisão de caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito 
em julgado do processo.
3. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
coroNel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração
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EDitAL Nº117/cfP/PMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL 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 limi-
nar, 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 for-
mação 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:
272187980, iaNdersoN silva carvalHo (sub judice, ação ordinária nº 
0801707-78.2022.8.14.0051).
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
coroNel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração

GovERNo Do EstADo Do PARÁ
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EDitAL Nº 118/cfP/PMPA/sEPLAD, DE 13 DE ABRiL DE 2022
REsuLtADo DEfiNitivo E HoMoLoGAção Do coNcuRso

PARA 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 limi-
nar, 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 o candidato na condição sub judice, 
conforme a seguir:
1 Do REsuLtADo fiNAL
1.1 fica divulgado em cumprimento a decisão judicial o resultado final e 
Homologação do concurso, na seguinte ordem: número de inscrição, nome 
completo do candidato e nota final no certame.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272187980, iaNdersoN silva carvalHo, 50 (sub judice, ação ordinária 
nº 0801707-78.2022.8.14.0051).
2. este edital entra em vigor na data de sua publicação.
belém/Pa, 13 de abril de 2022.
coroNel QoPM josÉ dilsoN Melo de soUza jÚNior
comandante-geral da Polícia Militar do Pará
ivaldo reNaldo de PaUla ledo
secretário de estado de Planejamento e administração
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