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iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na ProVa oBJetiVa

273102818 diEGo liMa dE oliVEira 270

273104776 JErEMiaS iMBiriBa da SilVa 292

273101080 Maico aNdErSoN da SilVa fariaS 335

273101866 EfrEN BraNcHES GalVÃo 348

273105350 carloS aNdrE PiNHEiro doS SaNToS 404

273100215 lUZiValdo da SilVa SaNToS 423

273101874 rUdiValdo PaNToJa aBrEU 426

273101116 caio daNiEl liMa arraiS 484

273102686 lUcaS alMada dE SoUSa MarTiNS 510

cfo/PMPa (sexo feminino)

iNscriÇÃo NoMe ordeM de cLassiFicaÇÃo Na ProVa oBJetiVa

273106136 JaQUEliNE JodaN SilVa fErrEira 113

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0803938-07.2022.8.14.0301 e, nos termos da referida 
decisão, a condição de “aprovados, mas não classificados”, não implica em 
classificação automática para a prova discursiva, 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, 09 de maio 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
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 123/cFP/PMPa/sePLad, de 09 de Maio de 2022 
resULtado FiNaL do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica

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 das decisões judiciais proferidas em caráter 
liminar, tornam público o rESUlTado fiNal da 4ª ETaPa – TESTE dE 
aValiaÇÃo fÍSica, para 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, conforme a seguir:

1 dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNsiderados 
aPtos Na 4ª etaPa – teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 Relação final de candidatos, na condição sub judice, que compareceram 
e realizaram a 4ª Etapa - Teste de avaliação física, atingiram as 
performances mínimas estabelecidas para cada um dos 4 (quatro) 
exercícios e foram considerados aptos, na seguinte ordem: número de 
inscrição e nome completo em ordem alfabética.
1.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201: 
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); 272163709, raMiSoN NUNES da SilVa (sub judice, 
ação ordinária nº 0800179-63.2022.8.14.0033); 272116269, roNaldo 
cEZar fErrEira doS SaNToS (sub judice, agravo de instrumento nº 
0815212-32.2021.8.14.0000); 272122468, WEMBlEi BEZErra da SilVa 
(sub judice, ação ordinária nº 0805617-91.2021.8.14.0005); 272188992, 
YaN KENNEdY rodriGUES da SilVa (sub judice, Mandado de Segurança 
nº 0812056-49.2021.8.14.0028).
1.1.2 cfP/PMPa (sexo feminino) – código 202:
272122234, iNGrid da SilVa oliVEira (convocada em conformidade 
com o subitem 14.16 do edital normativo – situação de gravidez ou estado 
de puerpério); 272114561, raiSa roSaNa doS SaNToS BarroS (sub 
judice, agravo de instrumento nº 0800430-83.2022.8.14.0000).
2 dos caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice coNsiderados 
iNaPtos
2.1 Resultado final dos candidatos, na condição sub judice, que 
compareceram e realizaram a 4ª Etapa - Teste de avaliação física e não 
atingiram a performance mínima estabelecida em 1 (um) ou mais exercícios 
e foram considerados inaptos na etapa, na seguinte ordem: número de 
inscrição, nome completo em ordem alfabética.
2.1.1 cfP/PMPa (sexo masculino) – código 201.
272136464, faBio lUiS SilVa MENdES (sub judice, ação ordinária nº 
080050-78.2022.8.14.0091); 272116593, WalESSoN BrUNo da SilVa 
NaSciMENTo (sub judice, ação ordinária nº 0800020- 43.2022.8.14.0091).
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 09 de maio de 2022.
coroNEl QoPM JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR
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aPostiLaMeNto
.

aPostiLaMeNto
1º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 006/2022 – FasPM, celebrado com a empresa EQUiliBriUM WEB 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. Pelo presente fica apostilado ao Con-
trato administrativo supramencionado,
oBJETo: correção de erro material na confecção do contrato n° 006/2022.
considerando a dotação orçamentária, que não foi digitada no contrato 
supracitado, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
Programa: 1297 – Manutenção da Gestão
Projeto/atividade: 8338 – ação administrativa
Elemento de despesa: 3339040 – Serv. de Tecno. a infor. E comum. – 
Pessoa Jurídica
3339037 – apoio admin. Técnico operacional
Plano interno: 4120008338c
fonte: 0150/0351
Belém/Pa, 02 de maio de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa – cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 795793
aPostiLaMeNto
N° 001/2022 aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 007/2022 – FasPM, celebrado com a empresa NoraUTo rENT a 
CAR. Pelo presente fica apostilado ao Contrato Administrativo supramenci-
onado, cujo objeto contratual é prestação de serviços de locação de Veícu-
los automotores.
oBJETo: correção de erro material na confecção do contrato n° 007/2022.
considerando a dotação orçamentária, que não foi digitada no contrato 
supracitado, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
ProGraMa: 1297 – Manutenção da Gestão
ProJETo/aTiVidadE: 8338 – ações administrativas
ElEMENTo dE dESPESa: 339033 – locação de Meios de Transporte
PlaNo iNTErNo: 4120008338c
foNTE:0151/0351
Belém/Pa, 02 de Maio de 2022.
raUl ZENio GENTil SilVa–cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 795795
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