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cFP/PMPa (sexo feminino) 

iNScriÇÃo NoME ordEM dE claSSificaÇÃo Na 
ProVa oBJETiVa

272214985 PriScila dE liMa E SilVa dUTra 369

272131574 SiMoNE GEMaQUE GoNÇalVES 629

272103085 Edda oliVEira liMa 1313

272106888 lETicia fiaMa liMa doS SaNToS 3637

272144368 daNiElE SilVa da crUZ 3698

272101173 PaMEla MaYara aViZ BarrETo 6659

272155905 EdiENE do roSario da cUNHa PErEira 7161

272143562 KaTriNa THaiS fErrEira SilVa 8806

2. Este edital destina-se à cumprir a decisão liminar proferida nos autos do 
processo judicial nº 0855823-94.2021.8.14.0301 e, nos termos da referida 
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, 14 de dezembro 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

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 41-cFo/PMPa/sePLad, de 14 de deZeMBro de 2021 
retiFicaÇÃo croNoGraMa

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – 
SEPlad e a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará – PMPa, no uso de 
suas atribuições legais, TORNAM PÚBLICAS as retificações em editais do 
concurso público destinado à admissão ao Curso de Formação de Oficiais 
da Polícia Militar do Pará - cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 No item 54 do cronograma de atividade 
oNde se LÊ:

54 Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado final da 5ª 
Etapa – investigação de antecedentes Pessoais. 15/12/2021

Leia-se

54 Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado final da 5ª 
Etapa – investigação de antecedentes Pessoais. 20/12/2021

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 14 de dezembro 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

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 40-cFo/PMPa/sePLad, de 14 de deZeMBro de 2021
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 das decisões judiciais proferidas 
nas ações ordinárias, processos nº 0852380-38.2021.8.14.0301 e nº 
0838654-94.2021.8.14.0301, TorNaM PÚBlica a alteração da condição 
de eliminados para aprovados e não classificados no Resultado  Final da 
Prova objetiva e relação dos candidatos Habilitados para a avaliação 
da Prova discursiva do concurso público destinado à admissão ao curso 
de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Pará - CFO/PMPA/2020 dos 
candidatos relacionados, nos seguintes termos: 
1. conforme os subitens 11.2.4 e 11.2.4.1 do Edital nº01-cfo/PMPa/
SEPlad, de 12 de novembro de 2020, os candidatos abaixo relacionados 
são considerados aprovados na Prova Objetiva, mas não classificados à 
Prova discursiva, de acordo com o subitem 11.3.2.a) do referido Edital. 

cFo/PMPa (sexo masculino) 

INSCRIÇÃo NoME
ordEM dE 

claSSifica-
ÇÃo Na ProVa 

oBJETiVa
AUTOS Nº

273101769 HENriQUE MiGUEl dE SoUZa 
MoNTEiro 268 0838654-

94.2021.8.14.0301

273104695 rafaEl do carMo lEal 294 0838654-
94.2021.8.14.0301

273100992 JoSE riBaMar PaiVa dE aSSiS 
filHo 298 0838654-

94.2021.8.14.0301

273103468 PEdro da SilVa MiraNda 301 0838654-
94.2021.8.14.0301

273101628 BErNardo BriTo dE SoUZa 326 0838654-
94.2021.8.14.0301

273104906 EdEr VaNdEr oEiraS lEiTE 340 0838654-
94.2021.8.14.0301

273100274 ricardo aNToNio aMaNcio 
PiNHEiro JUNior 378 0838654-

94.2021.8.14.0301

273101642 WESllEN fariaS doS SaNToS 764 0852380-
38.2021.8.14.0301

273105238 JoaQUiM GaBriEl riBEiro 
oliVEira 813 0852380-

38.2021.8.14.0301

cFo/PMPa (feminino) 

iNScriÇÃo NoME
ordEM dE 

claSSifica-
ÇÃo Na ProVa 

oBJETiVa
aUToS Nº

273102171 PaloMa dE SoUZa rodriGUES 
BaTiSTa 28 0838654-

94.2021.8.14.0301

273100805 ElENiSE NaSciMENTo lira 29 0838654-
94.2021.8.14.0301

273101929 PollYaNNa doS rEiS MorEira 31 0838654-
94.2021.8.14.0301

273103168 aNa caroliNa da SilVa MENdoNca 
SciENZa 33 0838654-

94.2021.8.14.0301

273100410 lariSSa GEMaQUE dE aZEVEdo 57 0838654-
94.2021.8.14.0301

273105254 WalKiria fErNaNda SoUZa fErNaN-
dES loUZEiro 60 0838654-

94.2021.8.14.0301

273102436 VilidiaNE MoraiS TEiXEira 65 0838654-
94.2021.8.14.0301

273100575 PriScilla KETHENY GoMES fariaS 67 0838654-
94.2021.8.14.0301

273104625 carla YUKiE riBEiro MoTiZUKi 73 0838654-
94.2021.8.14.0301

273103141 SaMaNTa PriScila rodriGUES dE 
carValHo 87 0838654-

94.2021.8.14.0301

2. Este edital destina-se à cumprir as decisões liminares proferidas 
nos autos dos processos judiciais nº 0852380-38.2021.8.14.0301 e 
nº 0838654-94.2021.8.14.0301 e, nos termos das referidas decisões, 
a condição de “aprovados, mas não classificados”, não implica em 
classificação automática para a prova discursiva, sendo estas decisões de 
caráter precário, podendo vir a sofrer alterações até o trânsito em julgado 
dos processos.
3. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 14 de dezembro 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

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do 
ParÁ – cFP/PMPa/2016

editaL N.º 142/cFP/PMPa, de 14 de deZeMBro de 2021.
reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da 3ª 

etaPa – caNdidata sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento da decisão judicial 
proferida nos autos da ação ordinária nº 0846099-71.2018.8.14.0301, 
tornam pública a reintegração ao concurso Público para admissão ao 
curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2016 
e convocação para realização da 3ª Etapa (Teste de avaliação física) da 
candidata sub judice relacionada neste edital.

IADES
Realce


