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caNtE; 273105409, BrUNo MElo riBEiro; 273101068, calEBE liMa 
carrEra; 273106958, carlos cEsar MENdoNca filHo; 273104270, 
carlos EdUardo GoMEs lEao; 273101603, carlos HENriQUE 
MElo saNtos; 273103875, cHarlEs ViNiiciUs soUZa dE castro; 
273101015, dalMir tEiXEira roliM; 273100735, daNiEl da cUNHa 
crUZ; 273103634, daNiEl GUErrEiro dE Barros BENtEs; 273102188, 
daNilo dos saNtos PraZErEs; 273101904, daNilo PErEira XaViEr; 
273100375, dEltoN faBricio JardiM liBorio; 273101770, dENisoN 
WaNdEr tEiXEira saNtos; 273102210, dEYMMYsoN WElltoN fEi-
tosa Mota; 273101709, diEGo foNtENEllE NasciMENto cHaVEs; 
273106772, diEGo sadHaN PEGorEtti siMoEs; 273100357, doUGlas 
alBarado sarraZiN; 273104981, EdioNEs da costa coNcEicao; 
273100765, EdUardo da silVa coHEN; 273104630, EliEis PaNtoJa 
MEdEiros; 273103005, EliElsoN da silVa sErra; 273103973, El-
toN araUJo ViEira; 273104610, EMErsoN liMa Matos; 273101328, 
EriKo HENriQUE PiNto araUJo; 273100388, ErYc aNGEllYs BarBo-
sa silVa; 273103176, EstEVao MENEZEs dE oliVEira; 273100801, 
EUclidEs MatHEUs da costa alVEs; 273106843, EWErtoN aNtoNio 
saNtos da silVa; 273100595, faBio MElo laUrNHo; 273104857, fE-
licio fErrEira GoMEs; 273100266, fEliPE cordoVa da coNcEicao; 
273105555, fEliPE MatHaUs MEirElEs saNtos; 273107358, fEli-
PE MENdoNca dE oliVEira; 273103056, fEliPE MorEira fErrEira; 
273100953, fErNaNdo soUZa da costa NEto; 273101418, filiPE lUiZ 
da silVa BENJaMiN; 273103826, filiPE torriNHa MaciEl; 273103621, 
fraNcisco dE assis rEis MiraNda NEto; 273105902, GaBriEl JosE 
dE oliVEira soarEs; 273100350, GaBriEl PaloMBo; 273101129, 
GEsiEl silVa da silVa; 273100364, GUilHErME oliVEira troUcHEt 
lEYdiEr; 273103243, GUstaVo BalBiNo soUZa da silVa; 273106774, 
HaMiltoN araUJo farias; 273101397, HarrisoN BarBosa NEVEs; 
273101802, HEitor caValcaNtE fiGUEirEdo; 273104736, HENriQUE 
da silVa BraGa; 273100873, HiaGo araUJo dE frEitas; 273100440, 
HiaGo KENNEd dE soUZa NEVEs; 273100691, HiGoor PirEs QUEi-
roZ; 273104577, HUdsoN Gotardo dE MEdEiros silVa; 273100984, 
HUGo araUJo VascoNcElos; 273101604, HUGo saloMao MoNtEi-
ro caValcaNtE; 273102180, iGor loPEs dUartE; 273101855, iGor 
MaKio Brasil KaNEHira; 273101382, ildEMarcio tadEU silVa lEitE; 
273105346, isac coNcEicao PiNto; 273104780, italo MaGNo ro-
driGUEs loBo; 273103361, JadErsoN saNtos dos saNtos JUNior; 
273101152, JadiElsoN rEZENdE liMa; 273101230, JaiME araUJo fEi-
tosa JUNior; 273105310, JaiME lUcas da silVa NErY; 273102774, 
JEffErsoN lEMos saNtos; 273101040, JHoNatHaN PErEira dE car-
ValHo; 273101851, JHoNNY HEBErt dE soUZa fErrEira; 273100394, 
JHoNNY sPiNdola dE soUZa liMa; 273100022, Joao fEitosa Bar-
ros; 273104008, Joao KENNEdY GoNcalVEs toMaZ; 273106158, Joao 
lUiZ QUarEsMa MiraNda; 273104090, Joao PEdro doUrado GoUVEa 
costa; 273101577, Joao UcHoa da silVa JUNior; 273100811, JoH-
Natas loaMi MiraNda NUNEs; 273105940, JoNas assis do Nasci-
MENto; 273100344, JoNas claUdiUs frEitas dE oliVEira aNdradE; 
273103438, JoNH lENNoN PErEira soBriNHo da silVa; 273104819, 
JorGE da silVa arrUda; 273103174, JosE aUGUsto MorEira car-
doso; 273103377, JosE HUGo BotElHo MarQUEs; 273100836, JosE 
tHiaGo rodriGUEs da silVa; 273101308, JoVaN HEillEr dE MiraN-
da saNtiaGo; 273100300, laUro WilsoN PiNto PErEira; 273100556, 
lEaNdro Batista riBEiro; 273101696, lEoNardo lUdGEro da silVa 
BraNco; 273100112, lUcas carValHo dE oliVEira; 273101262, lU-
cas dE MacEdo astolPHo; 273102782, lUcas JUliaNo MEsQUita dos 
saNtos; 273100325, lUcas lEMEs MoNtEs; 273103914, lUis fEliPE 
dos saNtos MartiNs; 273101107, lUis fErNaNdo acassio dE oli-
VEira; 273100799, lUis fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo; 273100182, 
lUiZ carlos PaNtoJa alVEs JUNior; 273100504, lUiZ EdUardo soa-
rEs carNEiro NEto; 273106335, MadaKE Marcos lEal do Nasci-
MENto; 273103043, MarcElo cUNHa saNtos; 273103202, MarcE-
lo PaUla dE oliVEira; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio loBo; 
273102073, Marcos HENriQUE BorGEs araUJo; 273107300, Marcos 
WYllKE saNtos BraNdao; 273101150, MarcUs ViNiciUs PErEira da 
coNcEicao; 273100526, MatEUs foNtaiNHa dE soUZa; 273101041, 
MatEUs afoNso NasciMENto dE soUsa; 273106436, MatHEUs dE 
oliVEira liMa; 273100739, MatHEUs tEiXEira dE soUZa; 273100618, 
MaUricio dE oliVEira da costa; 273104733, MiKaEl costa dE soU-
sa; 273101006, MoisEs ProGENio NoGUEira (sub judice); 273102735, 
MoisEs saNtiaGo dE oliVEira; 273100929, NataN frEitas GalVao 
filHo; 273104552, odirsoN MicHEl taVarEs da silVa; 273104829, 
orlaNdo GoNcalVEs BarBosa JUNior; 273102970, PaUlo afoNso 
GUiMaraEs da rosa; 273103802, PaUlo HENriQUE PiNto saNtia-
Go; 273102717, PaUlo raNGEl dE araUJo liMa; 273102340, PaUlo 
Vitor liMa alVEs; 273103307, PEdro salViaNo dUartE PiNHEiro 
JUNior; 273102265, rafaEl JorGE fErrEira da foNsEca MorEira; 
273102148, rafaEl lEoNaN taVarEs dE oliVEira; 273101091, rafaEl 
PElisari BortolEtto; 273100187, rafaEl soUsa araUJo PiMENtEl; 
273107124, rafaias PErEira dE siQUEira; 273104489, railloN BotE-
lHo silVa; 273103685, railsoN dE oliVEira cariPUNa; 273100177, 
raPHaEl araUJo dE oliVEira; 273101410, rENaN EdUardo loPEs PE-
rEira; 273103316, rENaN PErEira da silVa; 273100217, rENaN WEs-
lEY foNsEca dE oliVEira; 273100785, ricardo HENriQUE dE Brito 
loPEs; 273102756, roBErto carlos VErissiMo corrEia JUNior; 
273104095, rodriGo dENis NasciMENto dE soUsa; 273103232, ro-
driGo silVa da coNcEicao; 273102343, roMario araUJo GUiMa-
raEs; 273100379, roMUlo calado MoUra; 273100867, roNald sUli-
VaN PErEira da lUiZ JUNior; 273101767, roVaNY dE soUZa saNtos; 
273100898, rUBENs lUiZ fErNaNdEs MaUEs; 273101558, saMUEl 
frEitas dos saNtos; 273100228, saMUEl oliVEira dE oliVEira; 
273102118, saUlo doMiNGos dE MElo PiNHEiro; 273103689, sEBas-

tiao saNGaMa NoGUEira sQUarcado; 273105126, talEs cUNHa dE 
soUsa; 273104653, tallEs BrUNo fErrEira rosa; 273101739, tHali-
soN oliVEira dE Morais; 273103524, tHiaGo da silVa Brito liMa; 
273103774, ValMir caitaNo dE aNdradE JUNior; 273100429, Victor 
dE oliVEira GoMEs; 273102550, Victor fraNcisco sErrao PaNto-
Ja; 273101600, ViNiciUs aUrElio rosa dE soUZa; 273101238, ViNi-
ciUs dE alMEida saNtaNa MElo; 273102563, Vitor aUGUsto ataidE 
costa; 273107776, WaNdErsoN alENcar dE carValHo; 273102647, 
WEsllEY GUiMaraEs dE soUZa; 273101189, WiGor GaBriEl soUsa 
NoroNHa; 273101872, WodlEY GaBriEl rocHa alVEs; 273104753, 
YaGo MaNito MartiNs; 273100812, ZildoMar silVa dE soUZa JU-
Nior.
1.1.2 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 0273100457, alE-
XaNdra ValErio da silVa BEZErra; 0273104295, aNa alicE silVa 
MoraEs; 0273100770, aNa faBiaNNE lEitao da costa; 0273101001, 
aNa PaUla oliVEira da silVa PacHEco (sub judice); 0273105069, 
aNa tHalita silVa aZEVEdo; 0273100963, ariElY silVa da costa; 
0273100928, BarBara VaNEssa da silVa MariNHo; 0273100360, 
calYMa JardENE carValHo BarBosa da coNcEicao; 0273101511, 
caMila carMo da silVa; 0273103387, HElENNa NoGUEira da sil-
Va; 0273100304, JEssica MoNtEiro MElo dE ataidE; 0273103203, 
JUlia cristiNE PEdroso EsQUErdo; 0273102420, laYssa laYaNNE 
PalHaNo dE aBrEU; 0273100143, Maria NataliNa NUNEs castro; 
0273102620, MariENNY ViEira dE saNtaNa; 0273101003, raYaNNa 
alEXia oliVEira do EsPirito saNto corrEa; 0273103201, rosaNE 
fEio dE JEsUs rosa; 0273101010, saBriNa fraNca daMascENo; 
0273102230, silMara cristiNa PaNtoJa dE MElo; 0273104873, so-
PHia da silVa ViGario; 0273100297, ValNisE dE assis rEis. 
2 dos caNdidatos aUseNtes
2.1 relação, em ordem alfabética, dos candidatos que não compareceram 
para a realização do exame de avaliação de saúde, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome completo. 
2.1.1 cFo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273103162, BrU-
No alEcs dE soUZa liNHarEs; 273101850, BrUNo loPEs da silVa; 
273100663, GUstaVo costa Prado; 273103226, lUiZ Victor florEN-
cio silVa.
2.1.2 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 273102669, lUaNa 
Maria BaHia Mota; 273104508, taYNara HElla MoraEs oUriQUEs.
3 dos caNdidatos coNsiderados iNaPtos No resULtado Fi-
NaL da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 relação de candidatos que compareceram à etapa de exame de ava-
liação de saúde e foram considerados inaptos, na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
3.1.1 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 273101043, aNdrEa 
alVEs farias; 273101854  KarllEN cHristHiaNNE silVa rocHa.
4 Em conformidade com a decisão judicial proferida nos autos do Processo 
nº 0821379-35.2021.8.14.0301 da 5ª Vara da fazenda Pública e tutelas 
coletivas – tribunal de Justiça do Estado do Pará, não foi exigido dos can-
didatos o teste anti-HiV i e ii como condição para que sejam aprovados na 
fase de avaliação médica.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721521
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 oFiciais - cFo/PMPa/2020
editaL Nº 32- cFo/PMPa/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo FÍ-
sica
a PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ – PMPa e a secretaria 
de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad, no 
uso de suas atribuições legais, torNaM PÚBLica a convocação dos can-
didatos do concurso público destinado à admissão ao curso de formação 
de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020, para a realização da 
4ª Etapa – teste de avaliação física, conforme a seguir. 
1 da reLaÇÃo de caNdidatos coNVocados Para a etaPa de 
teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 Em conformidade com o subitem 14.2 do Edital nº 01-cfo/PMPa/ sE-
PLAD-, de 12/11/2020, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 
34.405, de 13/11/2020, ficam convocados para a realização da 4ª etapa 
– teste de avaliação Física, todos os candidatos abaixo relacionados 
na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem 
alfabética.
1.1.1cFo/PMPa (sexo masculino) – código 101. 273104020, aBNEr 
MoNtEiro dE MiraNda; 273104146, adElaildo MaXiMo dE oliVEira; 
273105348, adriaNo PortilHo Barroso; 273105715, adsoN dE Mo-
rais lEoNardo; 273100612, alcioMar corrEa da silVa; 273103212, 
alEf cliNtoN soUsa rocHa; 273100683, alEX YoUssEf loBato Es-
tUMaNo; 273100312, alEXaNdrE castElo BaNco dE MElo filHo; 
273100717, aNdErsoN dE alMEida GUiMaraEs; 273103588, aNdEr-
soN liMa da silVa; 273103339, aNdErsoN liMa E silVa; 273100888, 
aNdErsoN lUiZ siQUEira MarQUEs; 273105161, aNdrE dias Vas-
coNcElos JUNior; 273104097, aNdrE lUcas dos saNtos fialHo; 
273106414, aNtoNio BErNardo aNtUNEs PErEira; 273104398, aN-
toNio WilliaM rEBElo rEca; 273101375, aUdrY PiNHEiro dos saN-
tos; 273102574, BrENo PacHEco dE oliVEira coElHo; 273105421, 
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BrUNNo dE NoVoa MartiNs PiNto; 273106394, BrUNo diNiZ calaN-
driNi dE aZEVEdo; 273104107, BrUNo GraNGEiro dE castro caVal-
caNtE; 273105409, BrUNo MElo riBEiro; 273101068, calEBE liMa 
carrEra; 273106958, carlos cEsar MENdoNca filHo; 273104270, 
carlos EdUardo GoMEs lEao; 273101603, carlos HENriQUE 
MElo saNtos; 273103875, cHarlEs ViNiiciUs soUZa dE castro; 
273101015, dalMir tEiXEira roliM; 273100735, daNiEl da cUNHa 
crUZ; 273103634, daNiEl GUErrEiro dE Barros BENtEs; 273102188, 
daNilo dos saNtos PraZErEs; 273101904, daNilo PErEira XaViEr; 
273100375, dEltoN faBricio JardiM liBorio; 273101770, dENisoN 
WaNdEr tEiXEira saNtos; 273102210, dEYMMYsoN WElltoN fEi-
tosa Mota; 273101709, diEGo foNtENEllE NasciMENto cHaVEs; 
273106772, diEGo sadHaN PEGorEtti siMoEs; 273100357, doUGlas 
alBarado sarraZiN; 273104981, EdioNEs da costa coNcEicao; 
273100765, EdUardo da silVa coHEN; 273104630, EliEis PaNtoJa 
MEdEiros; 273103005, EliElsoN da silVa sErra; 273103973, EltoN 
araUJo ViEira; 273104610, EMErsoN liMa Matos; 273101328, Eri-
Ko HENriQUE PiNto araUJo; 273100388, ErYc aNGEllYs BarBosa 
silVa; 273103176, EstEVao MENEZEs dE oliVEira; 273100801, EU-
clidEs MatHEUs da costa alVEs; 273106843, EWErtoN aNtoNio 
saNtos da silVa; 273100595, faBio MElo laUrNHo; 273104857, 
fElicio fErrEira GoMEs; 273100266, fEliPE cordoVa da coNcEi-
cao; 273105555, fEliPE MatHaUs MEirElEs saNtos; 273107358, fE-
liPE MENdoNca dE oliVEira; 273103056, fEliPE MorEira fErrEira; 
273100953, fErNaNdo soUZa da costa NEto; 273101418, filiPE lUiZ 
da silVa BENJaMiN; 273103826, filiPE torriNHa MaciEl; 273103621, 
fraNcisco dE assis rEis MiraNda NEto; 273105902, GaBriEl JosE 
dE oliVEira soarEs; 273100350, GaBriEl PaloMBo; 273101129, 
GEsiEl silVa da silVa; 273100364, GUilHErME oliVEira troUcHEt 
lEYdiEr; 273103243, GUstaVo BalBiNo soUZa da silVa; 273106774, 
HaMiltoN araUJo farias; 273101397, HarrisoN BarBosa NEVEs; 
273101802, HEitor caValcaNtE fiGUEirEdo; 273104736, HENriQUE 
da silVa BraGa; 273100873, HiaGo araUJo dE frEitas; 273100440, 
HiaGo KENNEd dE soUZa NEVEs; 273100691, HiGoor PirEs QUEi-
roZ; 273104577, HUdsoN Gotardo dE MEdEiros silVa; 273100984, 
HUGo araUJo VascoNcElos; 273101604, HUGo saloMao MoNtEi-
ro caValcaNtE; 273102180, iGor loPEs dUartE; 273101855, iGor 
MaKio Brasil KaNEHira; 273101382, ildEMarcio tadEU silVa lEitE; 
273105346, isac coNcEicao PiNto; 273104780, italo MaGNo ro-
driGUEs loBo; 273103361, JadErsoN saNtos dos saNtos JUNior; 
273101152, JadiElsoN rEZENdE liMa; 273101230, JaiME araUJo fEi-
tosa JUNior; 273105310, JaiME lUcas da silVa NErY; 273102774, 
JEffErsoN lEMos saNtos; 273101040, JHoNatHaN PErEira dE car-
ValHo; 273101851, JHoNNY HEBErt dE soUZa fErrEira; 273100394, 
JHoNNY sPiNdola dE soUZa liMa; 273100022, Joao fEitosa Bar-
ros; 273104008, Joao KENNEdY GoNcalVEs toMaZ; 273106158, Joao 
lUiZ QUarEsMa MiraNda; 273104090, Joao PEdro doUrado GoUVEa 
costa; 273101577, Joao UcHoa da silVa JUNior; 273100811, JoH-
Natas loaMi MiraNda NUNEs; 273105940, JoNas assis do Nasci-
MENto; 273100344, JoNas claUdiUs frEitas dE oliVEira aNdradE; 
273103438, JoNH lENNoN PErEira soBriNHo da silVa; 273104819, 
JorGE da silVa arrUda; 273103174, JosE aUGUsto MorEira car-
doso; 273103377, JosE HUGo BotElHo MarQUEs; 273100836, JosE 
tHiaGo rodriGUEs da silVa; 273101308, JoVaN HEillEr dE MiraN-
da saNtiaGo; 273100300, laUro WilsoN PiNto PErEira; 273100556, 
lEaNdro Batista riBEiro; 273101696, lEoNardo lUdGEro da silVa 
BraNco; 273100112, lUcas carValHo dE oliVEira; 273101262, lU-
cas dE MacEdo astolPHo; 273102782, lUcas JUliaNo MEsQUita dos 
saNtos; 273100325, lUcas lEMEs MoNtEs; 273103914, lUis fEliPE 
dos saNtos MartiNs; 273101107, lUis fErNaNdo acassio dE oli-
VEira; 273100799, lUis fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo; 273100182, 
lUiZ carlos PaNtoJa alVEs JUNior; 273100504, lUiZ EdUardo so-
arEs carNEiro NEto; 273106335, MadaKE Marcos lEal do Nasci-
MENto; 273103043, MarcElo cUNHa saNtos; 273103202, MarcElo 
PaUla dE oliVEira; 273103873, Marcio PaUlo dalMacio loBo; 
273102073, Marcos HENriQUE BorGEs araUJo; 273107300, Marcos 
WYllKE saNtos BraNdao; 273101150, MarcUs ViNiciUs PErEira da 
coNcEicao; 273100526, MatEUs  foNtaiNHa dE soUZa; 273101041, 
MatEUs afoNso NasciMENto dE soUsa; 273106436, MatHEUs dE  
oliVEira liMa; 273100739, MatHEUs tEiXEira dE soUZa; 273100618, 
MaUricio dE oliVEira da costa; 273104733, MiKaEl costa dE soU-
sa; 273101006, MoisEs ProGENio NoGUEira (sub judice); 273102735, 
MoisEs saNtiaGo dE oliVEira; 273100929, NataN frEitas GalVao 
filHo; 273104552, odirsoN MicHEl taVarEs da silVa; 273104829, 
orlaNdo GoNcalVEs BarBosa JUNior; 273102970, PaUlo afoNso 
GUiMaraEs da rosa; 273103802, PaUlo HENriQUE PiNto saNtia-
Go; 273102717, PaUlo raNGEl dE araUJo liMa; 273102340, PaUlo 
Vitor liMa alVEs; 273103307, PEdro salViaNo dUartE PiNHEiro 
JUNior; 273102265, rafaEl JorGE fErrEira da foNsEca MorEira; 
273102148, rafaEl lEoNaN taVarEs dE oliVEira; 273101091, rafaEl 
PElisari BortolEtto; 273100187, rafaEl soUsa araUJo PiMENtEl; 
273107124, rafaias PErEira dE siQUEira; 273104489, railloN BotE-
lHo silVa; 273103685, railsoN dE oliVEira cariPUNa; 273100177, 
raPHaEl araUJo dE oliVEira; 273101410, rENaN EdUardo loPEs PE-
rEira; 273103316, rENaN PErEira da silVa; 273100217, rENaN WEs-
lEY foNsEca dE oliVEira; 273100785, ricardo HENriQUE dE Brito 
loPEs; 273102756, roBErto carlos VErissiMo corrEia JUNior; 
273104095, rodriGo dENis NasciMENto dE soUsa; 273103232, ro-
driGo silVa da coNcEicao; 273102343, roMario araUJo GUiMara-
Es; 273100379, roMUlo calado MoUra; 273100867, roNald sUli-
VaN PErEira da lUiZ JUNior; 273101767, roVaNY dE soUZa saNtos; 
273100898, rUBENs lUiZ fErNaNdEs MaUEs; 273101558, saMUEl 

frEitas dos saNtos; 273100228, saMUEl oliVEira dE oliVEira; 
273102118, saUlo doMiNGos dE MElo PiNHEiro; 273103689, sEBas-
tiao saNGaMa NoGUEira sQUarcado; 273105126, talEs cUNHa dE 
soUsa; 273104653, tallEs BrUNo fErrEira rosa; 273101739, tHali-
soN oliVEira dE Morais; 273103524, tHiaGo da silVa Brito liMa; 
273103774, ValMir caitaNo dE aNdradE JUNior; 273100429, Victor 
dE oliVEira GoMEs; 273102550, Victor fraNcisco sErrao PaNto-
Ja; 273101600, ViNiciUs aUrElio rosa dE soUZa; 273101238, ViNi-
ciUs dE alMEida saNtaNa MElo; 273102563, Vitor aUGUsto ataidE 
costa; 273107776, WaNdErsoN alENcar dE carValHo; 273102647, 
WEsllEY GUiMaraEs dE soUZa; 273101189, WiGor GaBriEl soUsa 
NoroNHa; 273101872, WodlEY GaBriEl rocHa alVEs; 273104753, 
YaGo MaNito MartiNs; 273100812, ZildoMar silVa dE soUZa JU-
Nior.
1.1.2 cFo/PMPa (sexo feminino) – código 102. 0273100457, alE-
XaNdra ValErio da silVa BEZErra; 0273104295, aNa alicE silVa 
MoraEs; 0273100770, aNa faBiaNNE lEitao da costa; 0273101001, 
aNa PaUla oliVEira da silVa PacHEco (sub judice); 0273105069, 
aNa tHalita silVa aZEVEdo; 0273100963, ariElY silVa da costa; 
0273100928, BarBara VaNEssa da silVa MariNHo; 0273100360, 
calYMa JardENE carValHo BarBosa da coNcEicao; 0273101511, 
caMila carMo da silVa; 0273103387, HElENNa NoGUEira da sil-
Va; 0273100304, JEssica MoNtEiro MElo dE ataidE; 0273103203, 
JUlia cristiNE PEdroso EsQUErdo; 0273102420, laYssa laYaNNE 
PalHaNo dE aBrEU; 0273100143, Maria NataliNa NUNEs castro; 
0273102620, MariENNY ViEira dE saNtaNa; 0273101003, raYaNNa 
alEXia oliVEira do EsPirito saNto corrEa; 0273103201, rosaNE 
fEio dE JEsUs rosa; 0273101010, saBriNa fraNca  daMascENo; 
0273102230, silMara cristiNa PaNtoJa dE MElo; 0273104873, so-
PHia da silVa ViGario; 0273100297, ValNisE dE assis rEis. 
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 
período compreendido entre os dias 2 e 8 de novembro de 2021; con-
forme locais, dias e horários das atividades que serão divulgadas em co-
municado específico a ser publicado na página de acompanhamento do 
concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no 
dia 27 de outubro de 2021. 
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do teste de avaliação Físi-
ca, com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário 
fixado no comunicado mencionado no subitem 2.1, acima.
2.2.1 o teste de avaliação física, será realizado nos locais abaixo infor-
mados:

cidadE local ENdErEÇo

altaMira 51º Bis - Base Militar rod. Pres. Médice, s/N - alberto soares, altamira - Pa | 
cEP 68376-035

BElÉM UEPa - ccBs av. João Paulo ii, 817 - Belém - Pa | cEP 68376-035

itaitUBa Grêmio Brigadeiro sampaio - GBs - clube 
cb/sd Est. dner, 1-201 - Bom Jardim | cEP 68181-460

MaraBá Estação conhecimento de Marabá av. Vale s/n – lote do tocantins, são félix Marabá / Pa | 
cEP 68.500-970 

rE-
dENÇÃo Ginásio Poliesportivo Josias coelho  av. araguaia s/N - alto Paraná, redenção - Pa, 68550-253

saNtarÉM 3º Batalhão de Polícia Militar - Batalhão tapajós av. cuiabá Nº 2111 - Bairro caranazal | cEP 68040-400

2.3 os candidatos impossibilitados de realizar o teste de avaliação Fí-
sica no dia 6 de novembro de 2021 (sábado), somente por motivos 
religiosos, poderão apresentar requerimento solicitando a alteração da 
data até o dia 28 de outubro de 2021, anexando declaração fornecida 
por autoridade competente da instituição religiosa a que pertence, com-
provando o impedimento. a solicitação deverá ser enviada para o e-mail 
atendimentopmpa@iades.com.br.
2.4 o teste de avaliação Física realizar-se-á, independentemente das 
diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização 
do mesmo.
2.5 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.
2.6 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 Norma-
tivo) e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, 
no máximo, 15 (quinze) dias anteriores ao da realização dos testes. 
2.6.1 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 Oficiais 
-cFo/PMPa, sem qualquer restrição. 
2.6.2 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 mé-
dicos 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. 
2.6.3 todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.6.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.6.1e 2.6.2 deste edital. 
2.6.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iades.
2.6.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
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ao da realização do teste de avaliação física. 
2.6.7 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impe-
dido de realizar a 4ª etapa – teste de avaliação Física, sendo, conse-
quentemente, eliminado do certame. 
2.7 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá o 
direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o mo-
tivo alegado, e será considerado eliminado. 
2.8 os testes físicos serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo 
concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desem-
penho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) mi-
nutos  e máximo de 1(uma) hora da realização da tentativa inicial, com ex-
ceção do teste de corrida que será realizado em apenas 1 (uma) tentativa.
2.9 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) repeti-
ções 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 (trin-
ta) 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 se-
xos, 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. 
2.10 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfo/PMPa/ sEPlad-, de 
12/11/2020.
2.11 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. 
2.12 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária ou per-
manente 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. 
2.13 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 fisioló-
gicas 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 realiza-
ção 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 organi-
zadora; e 
d) desistir, por escrito, de realizar qualquer um dos testes que compõem a 
4ª etapa – teste de avaliação Física. 
2.14 será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.15 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.16 a candidata que se apresentar, no local, no dia e no horário esta-
belecidos 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 res-
ponsabilidade da candidata procurar o iades, após o período mencionado, 
para a realização da referida etapa. 
2.16.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identifica-
ção da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sen-
do 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. 
2.16.2 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. 
2.16.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados mé-
dicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será 
eliminada do concurso público. 
2.16.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.16.5 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. 
2.17 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.18 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora. 

2.19 será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.20 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de apti-
dão física. 
2.21 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.
2.22 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª etapa – teste de avaliação 
Física. 
2.23 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo má-
ximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.24 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 aos 
candidatos o consumo individual de água e alimentos entre os intervalos 
das baterias de teste.
Belém/Pa, 26 de outubro de 2021.
coroNeL QoPM JosÉ diLsoN MeLo de soUZa JÚNior
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 721522
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 32- cFP/PMPa/sePLad, de 26 de oUtUBro de 2021 
resULtado FiNaL do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
a PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa) e a secretaria de esta-
do de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo (sePLad), no uso das 
suas atribuições legais, torNaM PÚBLico o resULtado FiNaL da 3ª 
ETAPA – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde do concurso público destina-
do à admissão ao curso de Formação de Praças da Polícia Militar do 
Pará - cFP/PMPa/2020, conforme a seguir.
1 do resULtado FiNaL da 3ª ETAPA – EXAME DE AVALIAÇÃO de saÚ-
de
1.1 relação de candidatos que compareceram à etapa de exame de ava-
liação de saúde e foram considerados aptos, na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
1.1.1 cFP/PMPa (sexo masculino) – código 201. 272161843, aBE-
lardo rUfiNo BarGEs NEto; 272107609, aBiMaEl coElHo da silVa; 
272116127, aBiMaEl oliVEira da costa JUNior; 272115530, aBNEr 
GaBriEl silVa; 272182763, aBraao WElliNGtoN silVa VaNdErlEi; 
272201741, acYliNo dE alMEida liNs NEto; 272171633, adaias lU-
cas silVa alMEida; 272217992, adailtoN oliVEira silVa; 272126761, 
adalBErto MaciEl lEitE da silVa filHo; 272222168, adalto fErrEi-
ra PErEira; 272109632, adaNiEl da silVa E silVa; 272169972, adao 
GoMEs dE aGUiar; 272189686, adEildo JEroNiMo dos saNtos JU-
Nior; 272167753, adEJildo silVa frEitas; 272101848, adEliNo 
aMaNcio dos rEis NEto; 272166818, adElio MartiNs rodriGUEs 
NEto; 272176492, adElMar PErEira do laGo liMa; 272146243, adEl-
soN liMa soUsa; 272122439, adEMar GEraldo dE QUEiroZ NEto; 
272126265, adEMiltoN BarrEto facUNdEs; 272101712, adEMir dE 
liMa carValHo JUNior; 272103059, adENilsoN da silVa JUNior; 
272111687, adErlEY silVa dE JEsUs; 272138091, adriaNo aMaraNEs 
dos saNtos; 272100663, adriaNo dE JEsUs sErafiM; 272114036, 
adriaNo NEto Brito; 272136104, adriaNo soUZa saNtos; 
272101034, adriaNo VENtiN lEMos; 272100422, adriEl da silVa dE 
JEsUs; 272115370, adsoN daNtas PErEira; 272195591, adsoN dE 
Morais lEoNardo; 272143610, adsoN MatHEUs dE lUNa saNtos; 
272192612, aEltoN GUiMaraEs BraGa silVa; 272133441, afoNso fE-
liPE dE JEsUs lardosa; 272102207, afoNso loiola Brito; 
272156159, afoNso PiNto faZZi; 272146688, afoNso VEras carVa-
lHo; 272167200, aGENor PacHEco NEto; 272119231, aGEU fErrEira 
silVa JUNior; 272120930, aGlEBsoN dE araUJo BraGa; 272106417, 
aGNaldo Mario dias raiol JUNior; 272222499, aGUiNaldo sErGio 
BraNco da silVa; 272114421, aGUiNaldo soarEs da silVa; 
272105714, ailsoN da silVa rodriGUEs JUNior; 272126219, ailsoN 
Morais ModEsto; 272117780, ailtoN dos PraZErEs rosa; 
272166786, airtoN fraNcisco soUsa E soUsa; 272168737, airtoN 
NaVarro GoUVEia dE oliVEira; 272105728, alacid liMa dE saNta-
Na; 272180793, alaN alVEs fErro; 272167717, alaN aUGUsto costa 
Portal; 272177768, alaN BrUNo caBral PiNto; 272107546, alaN da 
costa; 272122279, alaN dE JEsUs costa dias; 272163423, alaN dE 
soUZa PiNto; 272102441, alaN fEliPE MoNtEiro aNGEliM; 
272132854, alaN GaBriEl araUJo MElo; 272196772, alaN MartiNs 
dE soUsa; 272171002, alaN MiNdElo riBEiro; 272117185, alaN ro-
driGUEs ViaNa; 272183966, alBErt dE carValHo saNtaNa; 
272132831, alBErto dUartE da silVa JUNior; 272116507, alBErto 
PaiVa da costa filHo; 272171394, alBErto soarEs da silVa filHo; 
272147933, alBErto tEiXEira da silVa; 272150737, aldENcar GalU-
cio dE MElo JUNior; 272139130, aldErlaN daNiEl aGUiar do Nas-
ciMENto; 272166770, alEcio ViEira dE soUZa; 272102718, alEcK-
saNdro alEiXo caldas; 272183019, alEcXaNdro sErrao lEitao; 
272107305, alEf dE soUsa MoUra; 272154431, alEf YaNN dE soUsa 
PiNHEiro; 272112615, alEssaNco saGica carValHo; 272128091, 
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