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cPf: 804.303.842-20; Valor: r$3.956,40. cB PM José rodrigues da Silva 
Neto; cPf: 069.571.484-83; Valor: r$3.798,00. cB PM Jean felippe Britto 
Nunes; cPf: 001.715.452-9; Valor: r$3.798,00. Sd PM Wanderley ribei-
ro Gomes; cPf: 017.887.402-70; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº2061/22/di/dF – objetivo: Policiamento E fiscalização 
de Trânsito (1ª Quizena de Maio 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 03/05 a 14/05/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimen-
tação e 11 de pousada; Servidores: cB PM cleyton Batista lopes; cPf: 
699.030.692-00; Valor: r$2.785,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
     

Protocolo: 795744

.

.

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

seÇÃo tÉcNica
sUBseÇÃo de seLeÇÃo, MoBiLiZaÇÃo, recadastraMeNto e 

PessoaL ciViL
HaBiLitaÇÃo do caNdidato ao coNcUrso PÚBLico 

Nº 001/ cFP/PM/2016
editaL Nº 058/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 de Maio de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- CEL QOPM, torna público o resultado final e homologação referente a 
habilitação do candidato abaixo relacionado, para admissão ao curso de 
Formação de Praças da Polícia Militar do Pará CFP/PMPA/2016, para fins de 
cumprimento da decisão judicial.
1- fáBio cicEro corrEia, (SUB JUdicE), Pedido Provisório de Sentença, 
processo nº 0830454-98.2021.8.14.0301.
1 – o candidato aPTo na habilitação deverá se apresentar, para incorpo-
ração e Matrícula no dia 10 de maio de 2022, às 09h00min, no departa-
mento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Pará, na Subseção de Seleção, 
Mobilização, recadastramento e Pessoal civil (SSMrPc), localizada na rodo-
via augusto Montenegro KM 09, nº 8401 – bairro Parque Guajará, no com-
plexo do comando Geral da PMPa, nesta cidade de Belém, Estado do Pará.
2 – 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

Protocolo: 795734

.

.

editaL de HoMoLoGaÇÃo de coNcUrso PÚBLico
.

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 de MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo 

reFereNte ao editaL Nº 001/ cFP/PMPa/2020
editaL Nº 059/ssMrPc/2022 – cFP/PMPa, de 09 de Maio de 2022
o ESTado do Pará, por meio da Polícia Militar do Pará (PMPa), represen-
tada por seu comandante Geral, JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
- cEl QoPM, torna pública a convocação do candidato abaixo relacionado, 
aprovado no cfP/PMPa/2020, para a entrega dos documentos referentes à 
habilitação para a admissão ao curso de formação de Praças da Polícia Mi-
litar do Pará, para fins de cumprimento da decisão judicial, no dia e horário 
previsto neste edital.
1- JoSE Maria GoNÇalVES do NaSciMENTo, (SUB JUdicE), Mandado de 
Segurança, processo nº 0804134-74.2022.8.14.0301.
1. da coNVocaÇÃo Para eNtreGa dos docUMeNtos reFereN-
tes À HaBiLitaÇÃo:
1.1. o candidato convocado deverá se apresentar, no dia 16 de maio 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 não apresente 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 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;
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 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 apresentar os documen-
tos constantes no subitem 2.1 deste edital no dia, hora e local estabele-
cidos, 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.
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

Protocolo: 795730
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 124/cFP/PMPa/sePLad, de 09 de Maio de 2022 
reiNteGraÇÃo de caNdidato 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 da decisão judicial proferida em caráter 
liminar, tornam pública a suspensão da eliminação do candidato, bem 
como a reintegração no certame, na condição “sub judice”, para participar 
das demais etapas do concurso público destinado à admissão ao curso de 
formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2020, conforme 
a seguir:
1 da reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice
1.1. fica reintegrado no certame o candidato na seguinte ordem: número 
de inscrição e nome completo:
272113156, MaTHEUS loPES BoTElHo (sub judice, agravo de instrumento 
nº 0800104-89.2022.8.14.9000). 
2 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 oFiciais - cFo/PMPa/2020

editaL Nº 58-cFo/PMPa/sePLad, de 09 de Maio de 2022
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 da decisão judicial proferida na ação ordinária, 
processo nº 0803938-07.2022.8.14.0301, 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) 

IADES
Realce
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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

Protocolo: 796028
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FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

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

IADES
Realce


