
diário oficial Nº 35.058   45Quarta-feira, 27 DE JULHO DE 2022

Portaria Nº4113/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscaliza-
ção de Trânsito (2ª Quinz-Junho/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; Pe-
ríodo: 14 a 29/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SUB TEN PM denis augusto da cruz fontes; cPf: 
297.346.572-91; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM cristian Pantoja de loureiro; 
cPf: 608.517.322-91; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Glauber João Marques 
de freitas; cPf: 897.230.662-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Elias dhonys 
araujo de Moraes; cPf: 009.872.952-76 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Mar-
celo Matias de Jesus; cPf: 775.684.272-34; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4114/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ª Quinz-Junho/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mosqueiro-Pa; Pe-
ríodo: 14 a 29/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 
de pousada; Servidores: SGT PM igor de oliveira Nery da costa; cPf: 
530.024.232-20; Valor: r$ 2.611,20. cB PM Ughor diniz lima costa; cPf: 
980.597.772-20; Valor: r$ 2.571,60. cB PM Jomison ribeiro Pantoja; cPf: 
825.037.452-53; Valor: r$ 2.571,60. Sd PM rogério Pereira dos Santos; 
cPf: 011.606.312-20; Valor: r$ 2.571,60. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4115/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (2ª Quinz-Junho/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do ara-
guaia-Pa; Período: 14 a 29/06/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM amarilson Negrão lobo; cPf: 
449.772.712-20; Valor: r$ 3.956,40. SGT PM rafael lima da Silva; cPf: 
758.882.972-91 ; Valor: r$ 3.956,40. cB PM Jack luis frança ramos; 
cPf: 918.102.992-68 ; Valor: r$ 3.798,00. cB PM Thiago de araújo dan-
tas; cPf: 935.068.482-91; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronnyel de Sousa 
Matos; cPf: 014.078.453-57; Valor: r$ 3.798,00. cB PM ronny Ewerton 
Santos da Silva; cPf: 922.276.942-20 ; Valor: r$ 3.798,00. ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4116/22/di/dF – objetivo: operação lei Seca (2ª Quin-
Junho/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Marituba-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 14 a 29/06/2022; 
Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servido-
res: SGT PM João amancio Neves dos reis; cPf: 427.579.672-15; Va-
lor: r$ 3.956,40. cB PM Marcelo Pinheiro da Silva; cPf: 747.408.222-
53 ; Valor: R$ 3.798,00. CB PM Tábata Analia Mendonça Pacífico; CPF: 
960.689.302-20; Valor: r$ 3.798,00. cB PM alessandro Matos Pampolha; 
cPf: 003.772.612-97 ; Valor: r$ 3.798,00. Sd PM Joao farias cunha; 
cPf: 937.279.502-00; Valor: r$ 3.798,00. ordENador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4117/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: ananindeua-Pa; destino: afuá-Pa; Período: 01 a 03/08/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 02 de pousada; Servidores: 
cB PM rubson lima Vinente; cPf: 838.981.152-91; Valor: r$ 633,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4118/22/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: 26/07 a 03/08/2022; Quan-
tidade de diárias: 08 de alimentação e 08 de pousada; Servidores: SGT PM 
frankson Barroso Silva; cPf: 671.078.422-34 ; Valor: r$ 2.110,08. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4119/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Santarém-Pa; Período: 27 a 29/06/2022; Quantidade de diárias: 02 de ali-
mentação e 02 de pousada; Servidores: TEN cEl PM ricardo de arimatéia 
de Melo Santos; cPf: 430.431.862-49; Valor: r$ 633,04. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4120/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 15 a 17/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de 
alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM abraão Teixeira cor-
rêa; cPf: 516.900.632-20; Valor: r$ 791,28. cB PM Kemmell Santa rosa 
de Moura; cPf: 807.101.072-34; Valor: r$ 759,60. cB PM aldemir cesar 
Baia Tavares; cPf: 772.028.562-04; Valor: r$ 759,60. Sd PM Viviane do 
Socorro Moraes de oliveira; cPf: 952.396.422-49; Valor: r$ 759,60. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4121/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; desti-
no: Salinópolis-Pa; Período: 22 a 24/07/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM antonio rodrigues 
da Silva Junior; cPf: 704.560.972-87; Valor: r$ 791,28. SGT PM abraão 
Teixeira corrêa; cPf: 516.900.632-20; Valor: r$ 791,28. cB PM aldemir 
cesar Baia Tavares; cPf: 772.028.562-04; Valor: r$ 759,60. Sd PM Ser-
gei Yuri cordovil Vilhena da Silva; cPf: 999.467.262-20; Valor: r$ 759,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4122/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Salinópolis-Pa; Período: 29 a 31/07/2022; Quantidade de diárias: 03 de 

alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM abraão Teixeira corrêa; 
cPf: 516.900.632-20; Valor: r$ 791,28. cB PM Keyllor almeida Nascimen-
to; cPf: 001.960.432-71; Valor: r$ 759,60. cB PM aldemir cesar Baia 
Tavares; cPf: 772.028.562-04; Valor: r$ 759,60. Sd PM Tayna regina de 
Souza ribeiro; cPf: 957.907.212-49; Valor: r$ 759,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº4123/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM 
Marcus Vinicius cruz Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$ 2.637,60. 
SGT PM alexandre acácio Gomes franco; cPf: 661.178.012-20; Valor: 
r$ 2.637,60. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de 
retorno.
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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 oFicias – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 65/cFo/PMPa/sePLad, de 26 de JULHo de 2022 
resULtado deFiNitiVo do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde

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 limi-
nar, tornam público o resultado definitivo da 3ª etapa – Exame de Avalia-
ção de Saúde do candidato, na condição sub judice, do concurso público 
destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 do resULtado deFiNitiVo da 3ª etaPa – 
eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
1.1 o candidato, na condição sub judice, que compareceu à etapa de Exa-
me de avaliação de Saúde e foi considerado apto, na seguinte ordem: 
número de inscrição e nome do candidato.
273101716, THiaGo cardoSo MiraNda (sub judice, ação ordinária nº 
0858332-95.2021.8.14.0301).
2 dos recUrsos
2.1 Tendo em vista que o candidato foi considerado apto na etapa de ava-
liação de saúde, conforme indicado no subitem 1.1, fica o candidato dis-
pensado do prazo recursal, tornando-se o resultado acima definitivo para 
esta etapa.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 26 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 oFicias – cFo/PMPa/2020

editaL Nº 66/cFo/PMPa/sePLad, de 26 de JULHo de 2022
coNVocaÇÃo Para a reaLiZaÇÃo do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica 

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 limi-
nar, tornam pública a convocação para a realização da 4ª Etapa – Teste de 
avaliação física de candidato, na condição sub judice, do concurso público 
destinado à Admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar 
do Pará – cfo/PMPa/2020, conforme a seguir:
1 caNdidato Na coNdiÇÃo sUB JUdice, coNVocado Para a 
etaPa de teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
1.1 fica convocado para a realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação 
física, o candidato, na condição sub judice, abaixo relacionado na seguinte 
ordem: cidade, número de inscrição, nome do candidato.
a) cfo/PMPa (sexo masculino – código 101): 
BElÉM
TUrMa 01 – 6h20min: 273101716, THiaGo cardoSo MiraNda (sub ju-
dice, ação ordinária nº 0858332-95.2021.8.14.0301).
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 dia 30 
de julho, conforme horário acima mencionado e local a seguir:
a) em Belém/Pa – dia 30 de julho de 2022 (sábado)UEPa-ccBS 
av. João Paulo ii, 817 - Belém – Pará – cEP: 68376-035.
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 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independentemente das diversi-
dades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização do mesmo.
2.4 Não será permitida a entrada e permanência de candidatos fora do seu 
horário de convocação, bem como de terceiros (acompanhantes), durante 

IADES
Realce


