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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 
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todo o período de realização do Teste de avaliação física, em quaisquer 
dependências do local de realização da fase.
2.5 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.
2.5.1 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.
2.5.2 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.
2.5.3 Todas as informações constantes no atestado médico devem estar 
legíveis. 
2.5.4 Não será aceito o atestado que não atenda os dispositivos contidos 
nos subitens 2.5.1 e 2.5.2 deste edital. 
2.5.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação 
do candidato para o início da prova e será retido pelo iadES.
2.5.6 Não será aceita a entrega do atestado médico em momento posterior 
ao da realização do teste de avaliação física.
2.5.7 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. 
2.6 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. 
2.7 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. 
2.8 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. 
2.9 os testes físicos serão aplicados conforme descrição e performan-
ces mínimas exigidas contidas no Edital nº 01-cfo/PMPa/ SEPlad-, de 
12/11/2020. 
2.10 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. 
2.11 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. 
2.12 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. 
2.13 Será considerado apto o candidato que atingir o desempenho mínimo 
em todos os testes. 
2.14 o candidato será submetido a todos os testes, independentemente de 
seu aproveitamento em cada um deles. 
2.15 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. 

2.15.1 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação 
da candidata para a realização dos testes de aptidão física, não sendo aceita 
a entrega de atestado médico em outro momento. a candidata que não en-
tregar o atestado médico e, se recusar a realizar os testes de aptidão física 
alegando estado de gravidez, será eliminada do concurso público. 
2.15.2 a candidata que apresentar o atestado médico que comprove seu 
estado de gravidez e, ainda assim, desejar realizar os testes de aptidão 
física deverá apresentar atestado em que conste, expressamente, que a 
candidata está apta a realizar os exercícios físicos. 
2.15.3 a candidata que deixar de apresentar qualquer dos atestados mé-
dicos nos dois momentos, ou que apresentá-los em desconformidade será 
eliminada do concurso público. 
2.15.4 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias a candidata. 
2.15.5 caso a candidata seja eliminada nas etapas posteriores a etapa 
de testes de avaliação física será automaticamente eliminada do certame, 
perdendo o direito de realizar os testes de aptidão física após 90 (noventa) 
dias, a contar da data do parto, estado de puerpério ou fim do período 
gestacional. 
2.16 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de testes 
de aptidão física. 
2.17 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de 
repetições dos candidatos em cada teste será, exclusivamente, realizada 
pela Banca Examinadora.
2.18 Será considerado apto na etapa de teste de aptidão física o candidato 
que atingir o desempenho mínimo em todos os testes. 
2.19 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a 
participação de terceiros durante a realização da etapa de testes de apti-
dão física. 
2.20 Não haverá segunda chamada para a realização da 4ª Etapa – Teste 
de avaliação física. Será eliminado do concurso público o candidato que 
não comparecer ao local e horário previstos para a sua realização. 
2.21 caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quais-
quer imprevistos ocorridos durante a 4ª Etapa – Teste de avaliação física. 
2.22 o candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo má-
ximo de 3 (três) dias úteis após a publicação do resultado preliminar do 
teste de avaliação física. 
2.23 É obrigatória a utilização de máscara protetora facial para acesso e per-
manência no local de realização da 4ª Etapa – Teste de avaliação física, sendo 
responsabilidade do candidato comparecer ao local com a própria máscara. o 
iadES não fornecerá máscaras. Será permitido ao candidato o consumo indi-
vidual de água e alimentos entre os intervalos das baterias de teste.
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 secretaria 
de estado de adMiNistraÇÃo

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

coNcUrso PÚBLico N.º 001/PMPa/2016
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

ForMaÇÃo de PraÇas da PoLÍcia MiLitar do estado do  
ParÁ – cFP/PM/2016

editaL Nº 152/cFP/PMPa, de 26 de JULHo de 2022.
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTa-
do dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento a decisão 
judicial proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0808815-
63.2017.8.14.0301, tornam público o rESUlTado da 4ª Etapa (avaliação 
Psicológica) da candidata Sub Judice aNNE SUElEN da SilVa EPaMiNoN-
daS, inscrição 097985, que foi considerada falToSa. 
Belém/Pa, 26 de julho de 2022.
coroNEl QoPa JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 832882

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 009/2022-adM FiN/Pa.
o diretor do fundo de assistência Social da PMPa - faSPM, usando das 
atribuições que lhes são conferidas pelo dec. N° 108, de 20 de Junho 
de 2011(Estatuto do faSPM) e PorTaria N° 053, de 07 de agosto de 
2013(regimento interno do faSPM) e, considerando o disposto no art. 67 
da lei federal N° 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, c/c PorTaria Nº 
404/2022-SccMo/dGP de 21 de março de 2022;

IADES
Realce

IADES
Realce


