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Portaria Nº 125/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Santarém-Pa; destino: Juruti-Pa; Período: 14 a 18/01/2022; 
Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SGT PM rener amoedo Silva; cPf: 740.776.002-00; Valor: r$ 619,50. Sd 
PM Jackserley Pereira cota; cPf: 012.224.262-93; Valor: r$ 514,50. Sd 
PM Gabriel Jauê Borges e Borges; cPf: 011.079.912-77; Valor: r$ 514,50. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 126/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: capitão Poço-Pa; Período: 14 a 17/01/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: 
SGT PM Elienai fernandes de freitas; cPf: 440.184.362-20; Valor: r$ 
923,16. SGT PM Eduardo de Jesus coelho; cPf: 471.388.742-00; Valor: r$ 
923,16. Sd PM Gilsomar rodrigues da Silva Júnior; cPf: 006.815.952-80, 
Valor: r$ 886,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
Portaria Nº 127/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; 
destino: Novo repartimento-Pa; Período: 28 a 31/01/2022; Quantidade 
de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidor: SGT PM rogério 
lúcio fernandes das chagas; cPf: 452.120.662-04; Valor: r$ 791,28. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 128/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: dom Eliseu-Pa; destino: Marabá-Pa; Período: 07 a 08/01/2022; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: cB 
PM Edmilson Soares Silva; cPf: 004.100.923-12; Valor: r$ 253,20. cB PM 
Virgílio rodrigues franco Junior; cPf: 007.271.772-65; Valor: r$ 253,20. 
Sd PM adnilton de Sousa Paiva; cPf: 054.319.753-07; Valor: r$ 253,20. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 129/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. ENEM PPl 2021); fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Tomé-açu-Pa; destino: concórdia do Pará-Pa; Período: 
16/01/2022; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB 
TEN PM Willames Maués Pinheiro; cPf: 379.615.432-87; Valor: r$ 131,88. 
cB PM Vanderson davis da Silva; cPf: 000.520.722-31; Valor: r$ 126,60. 
cB PM denmétryus Gabriel Santos Guedes; cPf: 933.232.042-04; Valor: 
r$ 126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
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editaL Nº 015/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, 

de 26 de JaNeiro de 2022
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 
abaixo relacionados, aprovados no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos 
documentos referentes à habilitação para a admissão ao curso de for-
mação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2020, para fins de 
cumprimento das decisões judiciais, no dia e horário previsto neste edital.
1- WYTalo aToS NaSciMENTo foNTiNElE (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0877715-59.2021.814.0301,
2- WaliSoN SaNToS dE oliVEira (SUB JUdicE), Mandado de Segurança, 
processo nº 0877722-51.2021.8.14.0301,
3- alfrEdo GoNÇalVES da SilVa (SUB JUdicE), ação anulatória, pro-
cesso nº 0800009-55.2022.8.14.0045,
4 - GUiTHiErriMY oliVEira SoUSa (SUB JUdicE), Mandado de Seguran-
ça, proceso nº 0877556-19.2021.8.14.0301,
5- carloS aNdrÉ rodriGUES MElo (SUB JUdicE), Mandado de Segu-
rança, proceso nº 0877624-66.2021.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. os candidatos convocados deverão se apresentar, no dia 31 de janeiro 
de 2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, 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 in-
corporação e, em consequência, perderá o direito à vaga 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, 
utilizando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imuniza-
ção 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 mili-
tar);
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 plástico com elástico, devendo o candidato apresentar os documentos 
originais na ocasião da entrega e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. o candidato que não comparecer e/ou não apresentar os documentos 
constantes no 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, em conformi-
dade 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.
4. 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
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editaL Nº 014/ssMrPc/2022 – cFo/PMPa, 
de 26 de JaNeiro de 2022

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 do candidato 
abaixo relacionado, para a entrega dos documentos referentes à habilita-
ção para a admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do 
Pará CFO/PMPA/2020, para fins de cumprimento da decisão judicial, no dia 
e horário previsto neste edital.
1- rUBENS lUiZ fErNaNdES MaUES (SUB JUdicE), ação ordinária, pro-
cesso nº 0800673-94.2022.8.14.0301..
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 31 de janeiro de 
2022, às 09h00min, no departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar 
do Pará, na Subseção de Seleção, Mobilização, recadastramento e Pessoal 
civil (SSMrPc), localizada na rodovia augusto Montenegro KM 09, nº 8401 
– bairro Parque Guajará, no complexo do comando Geral da PMPa, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará.
1.2. caso o candidato deixe de apresentar os documentos previstos no 
subitem 2.1 deste edital será considerada inabilitada para fins de matrícula 
e incorporação e, em consequência, perderá o direito à vaga contido no 
subitem 19.3 do edital nº 01/PMPa, de 12 de novembro de 2020.
2. da HaBiLitaÇÃo
2.1 o candidato convocado deverá comparecer no dia, hora e local, utili-
zando obrigatoriamente máscara juntamente com o cartão de imunização 
contra a covid-19, para apresentar e entregar os documentos abaixo re-
lacionados:
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;
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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 mili-
tar);
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 01 (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 e os documentos em versão digital, de-
verão ser apresentados na forma impressa para fins de autenticação pela 
corporação.
2.3. caso o candidato não compareça e/ou não apresente os documentos 
constantes no 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, em conformi-
dade 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.
4. 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
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PoLÍcia MiLitar do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de oFicias – cFo/PMPa/2020
editaL Nº 51/cFo/PMPa/sePLad, de 26 de JaNeiro de 2022 
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo 

FÍsica
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 pública a convocação de candidatos, na condição sub ju-
dice, 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 caNdidatos Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocados Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 ficam convocados para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, os candidatos, na condição sub judice, abaixo relacionados na se-
guinte ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato (em ordem 
alfabética).
a) cfo/PMPa (sexo masculino – código 101 e sexo feminino – código 102): 
MaraBá
TUrMa 01 – 6h20min: 273106789, JEffErSoN raMoS SilVEira (sub ju-
dice, ação ordinária nº 0811021-54.2021.8.14.0028).
BElÉM
TUrMa 01 – 6h20min: 273100638, GErPHESoN criSTiaN do NaSciMENTo 
rodriGUES (sub judice, ação ordinária nº 0813742-45.2021.8.14.0006); 
273102325, PaUlo dE JESUS PiNHEiro, (sub judice, ação ordinária nº 
0803529-84.2021.8.14.0133).
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 
de 28 de janeiro a 04 de fevereiro, conforme horários acima mencionados 
e locais a seguir:
a) em Marabá/Pa – dia 04 de fevereiro de 2022 (sexta-feira)
cSSM – clube dos Subtenentes e Sargentos de Marabá
avenida Tuiuti, 95 – Vila Militar Presidente castelo Branco – Marabá – Pará 
– cEP: 68.508-260.
b) em Belém/Pa – dia 29 de janeiro de 2022 (sábado)
UEPa - ccBS
avenida João Paulo ii, 817 – Belém – Pará – cEP: 68.376-035.
2.2 o candidato deverá comparecer ao local do Teste de avaliação física, 
com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência do horário fixado no 
comunicado mencionado no subitem 2.1, acima. 
2.3 os candidatos impossibilitados de realizarem o Teste de avaliação físi-
ca no dia 29 de janeiro de 2022 (sábado), somente por motivos religiosos, 
poderão apresentar requerimento solicitando a alteração da data até o 
dia 27 de janeiro de 2022, anexando declaração fornecida por autoridade 
competente da instituição religiosa a que pertence, comprovando o impedi-
mento. 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 diversi-
dades 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 con-
curso 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 
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, consequen-
temente, 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-cfP/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-

Grazy e Klaus
Realce


