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Edson Baratinha Pinheiro; cPf: 570.493.002-68; Valor: r$2.769,48. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3676/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantidade de 
diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM Julio Sal-
gado Souza; cPf: 391.771.492-20; Valor: r$2.963,31. cB PM Jose afonso 
almeida Pinto Junior; cPf: 690.245.022-68; Valor: r$2.658,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3677/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; 
Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servido-
res: cB PM Joseane Mercês Santos ramos; cPf: 792.197.562-34; Valor: 
r$2.785,20. cB PM luiz fernando azulai Soares; cPf: 000.849.312-05; 
Valor: r$2.785,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº3678/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quanti-
dade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: SGT PM 
Tonny Michelo cruz Magno; cPf: 440.636.102-25; Valor: r$2.901,36. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3679/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Melgaço-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantida-
de de diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; Servidor: Sd PM liege 
Maria da Silva dias; cPf: 959.397.412-15; Valor: r$2.658,60. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3680/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: São Sebastião da Boa Vista-Pa; Período: 21/07 
a 01/08/2022; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 11 de pousada; 
Servidor: cB PM Priscila romeiro de albuquerque; cPf: 688.245.722-00; 
Valor: r$2.658,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº3681/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: ananindeua-Pa; destino: Barcarena-Pa; Período: 21/07 a 
01/08/2022; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; 
Servidor: Sd PM Elizama freires carneiro da Silva; cPf: 001.934.072-99; 
Valor: r$2.785,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº3682/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: cametá-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quantida-
de de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidor: SGT PM Hélio 
aranha de Melo E Silva; cPf: 590.883.382-72; Valor: r$2.901,36. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3683/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 21/07 a 01/08/2022; Quanti-
dade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: TEN PM 
Milton Brito da Silva filho; cPf: 451.742.452-91; Valor: r$3.104,42. 
SGT PM João fortes cunha; cPf: 575.470.842-49; Valor: r$2.901,36. 
cB PM adriano duarte Wanzeler; cPf: 787.389.622-68; Valor: r$2.785,20. 
caP PM ricardo Pinon dos Santos Barbosa; cPf: 876.965.922-20; Valor: 
r$2.785,20. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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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 63/cFo/PMPa/sePLad, de 13 de JULHo de 2022 
resULtado FiNaL do eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica

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 o resultado final da 2ª etapa – exame de avaliação 
psicológica do candidato, na condição sub judice, no concurso público 
destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
do Pará – cfo/PMPa/2020, convocado por meio do edital nº 49/cfo/PMPa/
SEPlad, de 21 de janeiro de 2022, conforme a seguir:

1 do caNdidato NÃo reLacioNado
1.1 Em obediência ao que preceitua o art. 6º da resolução cfP nº 
002/2016, do conselho federal de Psicologia, de 21 de janeiro de 2016, 
serão relacionados no resultado definitivo da avaliação psicológica apenas 
os candidatos recomendados.
1.2 o candidato convocado para a etapa de avaliação psicológica e não 
relacionado no presente edital foi considerado não recomendado.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de julho 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 64/cFo/PMPa/sePLad, de 13 de JULHo de 2022
reiNteGraÇÃo de caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice e

coNVocaÇÃo Para a rEaliZaÇÃo do EXaME dE aValiaÇÃo dE SaÚdE
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 e a convocação 
para a realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde do concurso 
público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 
Militar do Pará – cfo/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:
273101716, THiaGo cardoSo MiraNda (sub judice, ação ordinária nº 
0858332-95.2021.8.14.0301).
2 da coNVocaÇÃo Para o eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde 
2.1 fica convocado para a realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de 
Saúde, o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato.
273101716, THiaGo cardoSo MiraNda (sub judice, ação ordinária nº 
0858332-95.2021.8.14.0301).
3 da 3ª etaPa – eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, de presença obrigatória 
e de caráter exclusivamente eliminatório, será realizada pelo iadES, no 
dia 23 de julho de 2022 (sábado) às 08h30, conforme local especificado 
a seguir: 
a) em Belém/Pa 
iESaM – faculdade Estácio de Belém avenida Governador José Malcher, nº 
1148 – Sala 01 – Bairro: Nazaré, Belém – Pará – cEP: 66.055-260. 
3.1.1 O candidato que não comparecer ao local na hora definida perderá 
o direito de realizar os eventos agendados, qualquer que venha a ser o 
motivo alegado, e será considerado eliminado. 
3.2 o candidato convocado deve apresentar obrigatoriamente à Junta de 
inspeção de Saúde o resultado de todos os exames complementares e 
laudos especializados relacionados no anexo iV do Edital Normativo nº 
01- cfo/PMPa/ SEPlad, de 12/11/2020, que deverão ter sido realizados 
nos últimos três meses. 
3.3 No dia de realização da 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, 
o candidato deverá comparecer trajando calção de banho, no caso de 
candidato do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos 
do sexo feminino. 
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 13 de julho 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
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sUPriMeNto de FUNdo
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Portaria Nº 006/2022 – GaF/sUP.FUNdo, de 13 de JULHo de 2022
Nome do Servidor / rG / cargo do Servidor / Mf / cPf
fErNaNdo aUGUSTo PiNHEiro MElo / rG: 37075
cB PM / Mf: 05722208/1 / cPf: 757.741.002-00
Prog. de Trabalho: 06 122 1297 8338 0000

IADES
Realce


