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POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 478/21/di/dF, contida no doe Nº 34.624 do 
dia 30/06/2021; onde Lê-se: Servidor: SUB TEN PM Jairo José Silva 
dos remédios; cPf:429.885.272-53; Valor: r$ 791,28. Leia-se: SUB TEN 
PM Jairon José Silva dos remédios; cPf:429.885.272-53; Valor: r$ 791,28. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 747478

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo nº 140/2021-ccc/PMPa; EXErcÍ-
cio: 2021/2022; oBJETo: o presente contrato tem como objeto a aquisi-
ção de coletes Balisticos, no valor total de r$ 7.587,640,00 (Sete milhões, 
quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), data da 
assinatura: 29/12/2021; ViGÊNcia: 29/12/2021 a 28/12/2022; a dESPE-
Sa coM ESTE TErMo adiTiVo ocorrErá: Programa:1502– Manutenção 
de Gestão, ação:26/8259 – 06.181.1502.8259 - realização de Policia-
mento ostensivo; Natureza de despesa: 4.4.90.52 - Equipamento e Ma-
terial Permanente; e/ou 3.3.90.30 - Material de consumo, Plano interno: 
1050008259E; fonte do recurso: 0101(recurso Próprio); Empresa coPla-
TEX iNdÚSTria E coMÉrcio dE TEcidoS lTda; cNPJ:14.533.049/0002-
03; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 
18044; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 747297
1º teMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº 030/2020-
ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente termo tem 
como objeto a  Prorrrogação de locação de imovel para abrigar a Sede da 
26ª ciPM (alENQUEr/Pa), no valor total de r$ 43.680,00 (quarenta e três 
mil, seiscentos e oitenta reais), data da assinatura: 29/12/2021; ViGÊN-
cia: 29/12/2021 a 28/12/2022; a dESPESa coM ESTE TErMo adiTiVo 
ocorrErá: Programa:1502 – Segurança Pública, ação:26/8259 - rea-
lização de Policiamento ostensivo; Natureza de despesa: 33.90.36.15 - 
locação de imóvel; Plano interno: 1050008259c; fonte do recurso: 
0101(recurso ordinario); Propríetaria: Srª fraNciSca GoMES dE SoU-
Za; cPf:029.739.692-71; ordENador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa 
JÚNior – cEl QoPM rG 18044; comandante Geral da PMPa. 

Protocolo: 747514

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo nº. 
083/2021-ccc/PMPa; EXErcÍcio: 2021/2022; oBJETo: o presente 
termo aditivo tem como objeto a SUPrESSÃo QUaNTiTaTiVa do contrato 
nº. 083/2021-ccc/PMPa, o valor de ¢1.056.411,59 (um milhão, cinquenta 
e seis mil, quatrocentos e onze euros e cinquenta e nove cents), o qual 
passará para o valor de ¢ 962.825,00 (novecentos e sessenta e dois mil, 
oitocentos e vinte e cinco euros); o qual prevê a aquisição de 2.743 pisto-
las .40 semiautomáticas, para 2.500 pistolas .40 semiautomáticas; data 
da assinatura: 28/12/2021; ViGÊNcia: este termo manterá sua vigência 
contratual; a dESPESa coM ESTE TErMo adiTiVo ocorrErá: Progra-
ma:1502– Segurança Pública,Projeto/atividade:26/8259 – realização de 
Policiamento ostensivo Elemento de despesa 44.90.52- Equipamentos e 
Material Permanente; Plano interno: 1050008259E; fonte : 0101 (re-
cursos ordinários) e fonte detalhada 0101008850; Empresa faBBrica 
d’arMi PiETro BErETTa S.a; cNPJ:0000130 (inscrição Genérica); ordE-
Nador: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044; 
comandante Geral da PMPa. 

Protocolo: 747581

.

.

editaL de coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo de 
serVidor

.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL

PoLÍcia MiLitar do ParÁ
dePartaMeNto GeraL de PessoaL

coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo, reFereNte
ao editaL Nº 01/ cFo/PMPa/2020

EdiTal Nº 011/SSMrPc/2021 – cfo/PMPa, dE 28 dE dEZEMBro dE 2021
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará 
- PMPa, representada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo 
dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos 
candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas ofer-
tadas, conforme edital nº 01-cfo/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro 
de 2020 e edital nº 042-cfo/PMPa/SEPlad, de 15 de dezembro de 
2021, retificação do edital nº 01-cfo/PMPa/SEPlad, para a entrega 
dos documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de 
formação de oficiais da Polícia Militar do Pará cfo/PMPa/2020, nos 
dias e horários previstos no anexo único deste edital.

1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados, nos termos do anexo único deste edital, 
deverão apresentar os documentos necessários (previstos no subitem 2.1 
deste edital) à habilitação no centro de formação e aperfeiçoamento de 
Praças (cfaP), localizado na av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em frente ao 
HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 
2.1 deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incor-
poração e, em consequência, perderá o direito à vaga, sendo convocado 
o candidato subsequente, conforme a ordem rigorosa de classificação e 
de acordo com o contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de 
novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, 
conforme previsto no anexo único deste edital, com 01h (uma hora) de 
antecedência para a triagem, utilizando obrigatoriamente máscara junta-
mente com o cartão de imunização contra a covid-19, para apresentar e 
entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral; d) comprovante de regularidade de situação militar 
(somente para candidatos do sexo masculino): certificado de alistamento 
militar, certificado de dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) diploma de curso de bacharel em direito, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional Habilitação - categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão 
ser entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues 
em 1(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou 
de plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes do subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfo/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, devendo a ad-
ministração Policial Militar convocar o candidato subsequente, obedecendo 
a ordem rigorosa de classificação, conforme o contido no subitem 19.3 do 
edital 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020, em conformidade com o arti-
go 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, alterada pela lei 
nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso na Policia 
Militar do Pará e dá outras providências, em novo edital de convocação a 
ser publicado.
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl QoPM
comandante-Geral da Polícia Militar do Pará
aNEXo ÚNico
dia 08 dE JaNEiro dE 2022
ÀS 08:00 HoraS
cLassiFicaÇÃo, iNscriÇÃo, NoMe, PoNtUaÇÃo
1 0273103588, aNdErSoN liMa da SilVa, 86.47,
2 0273103973, ElToN araUJo ViEira, 86.00,
3 0273100799, lUiS fErNaNdo fErrEira dE aZEVEdo, 85.92
4 0273100683, alEX YoUSSEf loBaTo ESTUMaNo, 85.30
5 0273100429, VicTor dE oliVEira GoMES, 84.71,
6 0273107124, rafaiaS PErEira dE SiQUEira, 84.31,
7 0273100618, MaUricio dE oliVEira da coSTa, 84.17,
8 0273103056, fEliPE MorEira fErrEi ra, 84.13,
9 0273105940, JoNaS aSSiS do NaSciMENTo, 84.09,
10 0273103621, fraNciSco dE aSSiS rEiS MiraNda NETo, 84.03,
11 0273100266, fEliPE cordoVa da coNcEicao, 83.87,
12 0273100984, HUGo araUJo VaScoNcEloS, 83.80,
13 0273105348, adriaNo PorTilHo BarroSo, 83.79,
14 0273100873, HiaGo araUJo dE frEiTaS, 83.54,
15 0273103387, HElENNa NoGUEira da SilVa, 83.43,
16 0273100963 ariElY SilVa da coSTa, 82.67,
17 0273104090, Joao PEdro doUrado GoUVEa coSTa, 82.57
18 0273102230, SilMara criSTiNa PaNToJa dE MElo, 82.47
19 0273100325, lUcaS lEMES MoNTES, 82.40,
20 0273100388, ErYc aNGEllYS BarBoSa SilVa, 81.87,
21 0273101006, MoiSES ProGENio NoGUEira (sub judice), 81.40,
22 0273102188, daNilo doS SaNToS PraZErES, 81.40,
23 0273101604, HUGo SaloMao MoNTEiro caValcaNTE, 81.35,
24 0273100739, MaTHEUS TEiXEira dE SoUZa, 81.16,
25 0273103316, rENaN PErEira da SilVa, 81.12,
26 0273100143, Maria NaTaliNa NUNES caSTro, 81.03,
27 0273100812, ZildoMar SilVa dE SoUZa JUNior, 81.00,
29 0273105555, fEliPE MaTHaUS MEirElES SaNToS, 80.95,
30 0273104146, adElaildo MaXiMo dE oliVEira, 80.90,
31 0273104819, JorGE da SilVa arrUda, 80.80,
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32 0273101855, iGor MaKio BraSil KaNEHira, 80.70,
33 0273103524, THiaGo da SilVa BriTo liMa, 80.64,
34 0273105126, TalES cUNHa dE SoUSa, 80.59,
35 0273100612, alcioMar corrEa da SilVa, 80.47,
36 0273100929, NaTaN frEiTaS GalVao filHo, 79.93,
37 0273100457, alEXaNdra ValErio da SilVa BEZErra, 79.60,
38 0273100350, GaBriEl PaloMBo, 79.30,
39 0273101015, dalMir TEiXEira roliM, 79.17,
40 0273100836, JoSE THiaGo rodriGUES da SilVa, 79.10,
41 0273103201, roSaNE fEio dE JESUS roSa, 78.80,
42 0273101904, daNilo PErEira XaViEr, 78.72,
43 0273101003, raYaNNa alEXia oliVEira do ESPiriTo SaNTo corrEa, 78.60,
44 0273103176, ESTEVao MENEZES dE oliVEira, 78.40,
45 0273101410, rENaN EdUardo loPES PErEira, 78.37,
46 0273102647, WESllEY GUiMaraES dE SoUZa,78.20,
47 0273101851, JHoNNY HEBErT dE SoUZa fErrEira, 78.15,
48 0273103202, MarcElo PaUla dE oliVEira, 77.97,
49 0273101107, lUiS fErNaNdo acaSSio dE oliVEira, 77.86,
50 0273103243, GUSTaVo BalBiNo SoUZa da SilVa, 77.85,
dia 08 de JaNeiro de 2022
Às 09:00 Horas
cLassiFicaÇÃo, iNscriÇÃo, NoMe, PoNtUaÇÃo
51 0273104610, EMErSoN liMa MaToS, 77.80,
52 0273101189, WiGor GaBriEl SoUSa NoroNHa, 77.79,
53 0273104736, HENriQUE da SilVa BraGa, 77.71,
54 0273104270, carloS EdUardo GoMES lEao, 77.58,
55 0273100182, lUiZ carloS PaNToJa alVES JUNior, 77.53,
56 0273105421, BrUNNo dE NoVoa MarTiNS PiNTo, 77.53,
57 0273103826, filiPE TorriNHa MaciEl, 77.50,
58 0273103307, PEdro SalViaNo dUarTE PiNHEiro JUNior, 77.40,
59 0273103005, EliElSoN da SilVa SErra, 77.17,
60 0273102550, VicTor fraNciSco SErrao PaNToJa, 77.12,
61 0273102343, roMario araUJo GUiMaraES, 77.10,
62 0273106772, diEGo SadHaN PEGorETTi SiMoES, 77.10,
63 0273104398, aNToNio WilliaM rEBElo rEca, 77.09,
64 0273104107, BrUNo GraNGEiro dE caSTro caValcaNTE, 76.96,
65 0273101068, calEBE liMa carrEra, 76.79,
66 0273102073, MarcoS HENriQUE BorGES araUJo, 76.79,
67 0273100379, roMUlo calado MoUra, 76.79, 59;
68 0273101328, EriKo HENriQUE PiNTo araUJo, 76.73,
69 0273100297, ValNiSE dE aSSiS rEiS, 76.47,
70 0273103873, Marcio PaUlo dalMacio loBo, 76.44, 61;
71 0273100228, SaMUEl oliVEira dE oliVEira, 76.42,
72 0273103203, JUlia criSTiNE PEdroSo ESQUErdo, 76.33,
73 0273107358, fEliPE MENdoNca dE oliVEira, 76.10,
74 0273102756, roBErTo carloS VEriSSiMo corrEia JUNior, 76.10,
75 0273101739, THaliSoN oliVEira dE MoraiS, 76.00,
76 0273101600, ViNiciUS aUrElio roSa dE SoUZa, 75.67,
77 0273101091, rafaEl PEliSari BorTolETTo, 75.56,
78 0273101603, carloS HENriQUE MElo SaNToS, 75.53,
79 0273103802, PaUlo HENriQUE PiNTo SaNTiaGo, 75.47,
80 0273103689, SEBaSTiao SaNGaMa NoGUEira SQUarcado, 75.42,
81 0273103377, JoSE HUGo BoTElHo MarQUES, 75.40,
82 0273101418, filiPE lUiZ da SilVa BENJaMiN, 75.32,
83 0273100177, raPHaEl araUJo dE oliVEira, 75.23,
84 0273100526, MaTEUS foNTaiNHa dE SoUZa, 75.23,
85 0273101238, ViNiciUS dE alMEida SaNTaNa MElo, 75.00,
86 0273102735, MoiSES SaNTiaGo dE oliVEira, 74.77,
87 0273102265, rafaEl JorGE fErrEira da foNSEca MorEira, 74.70,
88 0273105409, BrUNo MElo riBEiro, 74.67,
89 0273100595, faBio MElo laUrNHo, 74.43,
90 0273101230, JaiME araUJo fEiToSa JUNior, 74.30,
91 0273104653, TallES BrUNo fErrEira roSa, 74.25,
92 0273104097, aNdrE lUcaS doS SaNToS fialHo, 74.07,
93 0273101150, MarcUS ViNiciUS PErEira da coNcEicao, 73.90,
94 0273100440, HiaGo KENNEd dE SoUZa NEVES, 73.60,
95 0273100022, Joao fEiToSa BarroS, 73.52,

Protocolo: 747367
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia MiLitar do ParÁ

dePartaMeNto GeraL de PessoaL
seÇÃo tÉcNica

sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e PessoaL ciViL
coNVocaÇÃo Para adMissÃo, MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo, reFereNte

ao editaL Nº 01/ cFP/PMPa/2020
EdiTal Nº 012/SSMrPc/2021 – cfP/PMPa, dE 28 dE dEZEMBro dE 2021
o GoVErNo do ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará - 
PMPa, representada por seu comandante geral, JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM, torna pública a coNVocaÇÃo dos candidatos 
aprovados e classificados dentro do limite de vagas ofertadas, conforme 
edital nº 01-cfP/PMPa/SEPlad, de 12 de novembro de 2020 e edital nº 
047-CFP/PMPA/SEPLAD, de 15 de dezembro de 2021, retificação do edital 
nº 01-cfP/PMPa/SEPlad, para a entrega dos documentos referentes à 
habilitação para a admissão ao curso de formação de Praças da Polícia 
Militar do Pará cfP/PMPa/2020, nos dias e horários previstos no anexo 
único deste edital.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados, nos termos do anexo único deste edital, 
deverão apresentar os documentos necessários (previstos no subitem 2.1 
deste edital) à habilitação no centro de formação e aperfeiçoamento de 

Praças (cfaP), localizado na av. Brigadeiro Protásio, s/nº, em frente ao 
HaNGar (centro de convenções da amazônia), bairro do Marco, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. o candidato que não apresentar os documentos previstos no subitem 2.1 
deste edital será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação 
e, em consequência, perderá o direito à vaga, sendo convocado o candidato 
subsequente, conforme a ordem rigorosa de classificação e de acordo com o 
contido no subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 os candidatos convocados deverão comparecer no dia, hora e local, 
conforme previsto no anexo único deste edital, com 01h (uma hora) de 
antecedência para a triagem, utilizando obrigatoriamente máscara junta-
mente com o cartão de imunização contra a covid-19, para apresentar e 
entregar os documentos abaixo relacionados:
a) certidão de nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou jus-
tificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para candi-
datos do sexo masculino), Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
dispensa de incorporação ou documento equivalente;
e) certificado ou declaração de conclusão do ensino médio, com o respec-
tivo histórico escolar;
f) cadastro de Pessoa física (cPf);
g) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
h) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
i) 03 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
j) comprovante de residência;
k) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
l) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo;
m) carteira de Nacional de Habilitação – categoria tipo “B”; e
n) comprovante de imunização contra a covid-19.
2.2. ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘d’ e ‘i’ que deverão ser 
entregues em original, os demais documentos deverão ser entregues em 01 
(uma) cópia simples, todas acondicionadas em pasta de papelão ou de plásti-
co com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos originais na 
ocasião da entrega e os documentos em versão digital, deverão ser apresen-
tados na forma impressa para fins de autenticação pela Corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes do subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabeleci-
dos, será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação no 
cfP/2020 e, consequentemente, perderá o direito à vaga, devendo a ad-
ministração Policial Militar convocar o candidato subsequente, obedecendo 
a ordem rigorosa de classificação, conforme o contido no subitem 19.3 do 
edital nº 01/PMPa, de 12 de Novembro de 2020, em conformidade com o 
artigo 2º, inciso Vi, da lei 6.626, de 3 de fevereiro de 2004, alterada pela 
lei nº 8.342, de 14 de janeiro de 2016, que dispõe sobre o ingresso na 
Policia Militar do Pará e dá outras providências, em novo edital de convo-
cação a ser publicado.
3. da cLassiFicaÇÃo Por PoLos:
3.1. a escolha dos polos de realização do curso de formação de Praças – 
CFP/2020 obedecerá a ordem de classificação decrescente estabelecido no 
subitem 20.4 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020, conforme 
disponibilidade de vagas abaixo discriminadas: 

PoloS MaScUliNo fEMiNiNo VaGaS
BElÉM   865

MoSQUEiro   50
SaNTarÉM   90

MoNTE alEGrE   45
oriXiMiNá   45

MaraBá   90
ParaUaPEBaS   45

roNdoN do Pará   45
caSTaNHal   90

SaNTa iZaBEl   45
TUcUrUÍ   90

TailÂNdia   45
coNcEiÇÃo do araGUaia   45

rEdENÇÃo   45
ParaGoMiNaS   90

caPaNEMa   45
BraGaNÇa   45

SaliNÓPoliS   45
alTaMira   90

aBaETETUBa   45
BarcarENa   90
iTaiTUBa   90
SoUrE   45
BrEVES   45

rio Maria   45
ToTal GEral   2.310


