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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

d e c r e t o
o GoVErNador do ESTado rESolVE:
autorizar EliETH dE fáTiMa da SilVa BraGa, Secretária de Estado de 
Educação, a se ausentar de suas funções, no período de 28 de fevereiro 
a 9 de março de 2022, em gozo de férias residuais, referente ao exercício 
2020/2021, devendo responder pelo Órgão na ausência da titular, dElciENE 
loUrEiro corrÊa, Secretária adjunta de Planejamento e Gestão.
Palácio do GoVErNo, 2 dE MarÇo dE 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

Protocolo: 766645

d e c r e t o  Nº 2198, de 2 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por SUPEráViT, no 
valor de r$ 8.620.910,88 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos 
da constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso iii da lei nº 
9.496, de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 8.620.910,88 (oito Milhões, Seiscen-
tos e Vinte Mil, Novecentos e dez reais e oitenta e oito centavos), para 
atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918715 - SEdaP 0306 339014 29.571,00
141012060814918715 - SEdaP 0306 339033 29.691,65
141012060814918715 - SEdaP 6301 339014 71.492,30
141012060814918715 - SEdaP 6301 339033 25.898,95

782011957114908698 - faPESPa 0660 339020 274.980,00
782011957114908698 - faPESPa 6301 339020 162.000,00
782011957114908698 - faPESPa 6301 449020 378.000,00

901011030215078876 - fES 0349 339033 1.811.265,04
901011030215078877 - fES 0349 335043 5.838.011,94

ToTal 8.620.910,88

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta do Superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exer-
cício anterior, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso i, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

d e c r e t o  Nº 2199, de 2 de MarÇo de 2022
abre no orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) orgão(s) 
da administração Pública Estadual, crédito suplementar por aNUlaÇÃo, 
no valor de r$ 250.000,00 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no 
orçamento vigente.
o GoVErNador do ESTado do Pará, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da 
constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da lei nº 9.496, 
de 11 de janeiro de 2022
dEcrETa:
art. 1º fica aberto ao orçamento fiscal e da Seguridade Social, em favor 
do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), 
o crédito suplementar no valor de r$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta 
Mil reais), para atender à programação abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

901011030115078874 - fES 0101 334181 250.000,00
ToTal 250.000,00

art. 2º os recursos necessários à execução do presente decreto correrão 
por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no orçamen-
to vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1°, inciso iii, da lei 
federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orça-
mentária(s) abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

911022884600008590 - Enc. SEPlad-Pl 0101 339039 250.000,00
ToTal 250.000,00

art. 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio do GoVErNo, 2 de março de 2022.

HeLder BarBaLHo
Governador do Estado

HaNa GHassaN tUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 766647

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria nº 077/2022-PGe.G., 25 de fevereiro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
aUToriZar o gozo de residual de férias dos servidores abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Portaria de interrupção / 
exclusão Período Gozo 

danielle Paola Pimenta amanajas 5889484/1 Nº 566/2021-PGE.G., de 06.12.2021 03.03 a 
18.03.2022

fernanda Sales de lima 57173939/2 Nº 073/2022-PGE.G., de 11.02.2022 14.02 a 
01.03.2022

Henrique Nobre reis 55589662/1 Nº 038/2022-PGE.G., de 28.01.2022 02.03 a 
16.03.2022

João de Paiva Gouveia Neto 5930953/1 Nº011 /2022-PGE.G., de 19.01.2022 01.03 a 
13.03.2022

José Eduardo cerqueira Gomes 54196749/1 Nº363/2021-PGE.G., de 29.07.2021 07.03 a 
21.03.2022

José de arimatea Silva da rocha 5048850/1 Nº 194/2021-PGE.G., de 21.04.2021 24.03 a 
07.04.2022

Juliana dias do rosário Braga 5930730/3 Nº 449/2021-PGE.G., de 29.09.2021 21.03 a 
04.04.2022

renata de Nazareth oliveira de freitas 
almeida 5819440/3 Nº 532/2021-PGE.G., de 08.11.2021 21.02 a 

07.03.2022

Simone Santana fernandez de Bastos 5112354/1 Nº 422/2021-PGE.G., de 10.09.2021 01.03 a 
19.03.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 766561
Portaria nº 086/2022-PGe.G., 25 de fevereiro de 2022.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições legais …
coNcEdEr férias regulamentares aos servidores deste Órgão, no período 
determinado conforme abaixo relacionados:

Nome id. Funcional Período aquisitivo Gozo
altair de oliveira Moraes filho 5908704/2 2020/2021 30.04 a 29.05.2022

antonio Paulo Moraes das chagas 5402808/1 2020/2021 04.04 a 03.05.2022
carolina Nascimento Martins Pereira 5920148/2 2019/2020 27.04 a 26.05.2022

diogo de azevedo Trindade 54196755/1 2020/2021 18.04 a 17.05.2022
Edson dos Santos Matoso 57201787/2 2021/2022 04.04 a 03.05.2022

fabiola ribeiro Soares 5958581/1 2021/2022 25.04 a 24.05.2022
Gabriela rosa 54197038/4 2020/2021 25.04 a 24.05.2022

George augusto Viana Silva 5930950/1 2019/2020 04.04 a 03.05.2022
João Bosco ribeiro Monteiro 3084779/1 2021/2022 04.04 a 03.05.2022

José de arimatea Silva da rocha 5048850/1 2019/2020 08.04 a 07.05.2022
Manoel Junior Pereira Efigenio 5909867/2 2021/2022 04.04 a 03.05.2022

Paula Pinheiro Trindade 57193427/1 2020/2021 12.04 a 11.05.2022
renata Souza dos Santos 54189413/2 2021/2022 01.04 a 30.04.2022

roberto andre Souza Santos 5958598/1 2021/2022 01.04 a 30.04.2022
rosicleide Teodozio de lima 5304431/3 2020/2021 17.03 a 15.04.2022

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 766581
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

diÁria
.

Portaria N° 040/2022-GaB/seac
Belém Pa,02 de março de 2022.
o SEcrETário da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE arTicUla-
ÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, conferidas 
pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado no doE 
34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo o Processo n° 2022/243965
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor abaixo 5,5 (cinco e meia) diárias no período de 
06/03/2022 a 12/03/2022, com destino ao município de Parauapebas, no 
Estado do Pará, tendo em vista “ em decorrência a necessidade da coleta 
documental dos aprovados no PSS 002/2021 e 003/2021, o qual o mesmo 
irá dar apoio logístico a equipe  da SEac que estará em Parauapebas/Pa 
para execução do mesmo”

MatricULa NoMe do serVidor cPF

5953760-2 lUiZ carloS dE liMa BarBoSa 401.028.582-68

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário, 02 de março de 2022
ricardo BriSolla BalESTrEri
Secretário de Estado - SEac

Protocolo: 766621

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 023/2022-GaB, de 02 de março de 2022.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2022/239224.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares à servidora Márcia 
fernanda Nicodemos de oliveira, matrícula nº 55588332/1, ocupante do 
cargo de auditor de finanças e controle, lotada na auditoria Geral do Es-
tado, no período de 25/04/2022 a 24/05/2022, referente ao período aqui-
sitivo de 19/04/2020 a 18/04/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 766513

secretaria de estado 
de PLaNeJaMeNto 
e adMiNistraÇÃo

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N º 009/2022– sePLad/Pa
a Secretária adjunta de Modernização e Gestão administrativa, designada 
através do decreto Governamental do dia 16 de junho de 2020, publica-
do no doE nº 34.256 de 17 de junho de 2020 e, no uso das atribuições 
delegadas pela Portaria nº 02/2019 – GS - SEPlad, publicada no doE 
nº 34.057, alterada pela Portaria nº 206/2020 – GS-SEPlad, publicada 
no doE nº 34.316, e após constatação do cumprimento das exigências 
legais relativas ao processo licitatório pela consultoria Jurídica e o Núcleo 
de controle interno, conforme Manifestação Jurídica nº 078/2022/cJUr/
SEPlad (seq. 79) e despacho do controle interno (seq. 82), respectiva-
mente, resolve:
HoMoloGar o objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2022, processo nº 
2021/1157761, que trata da aquisição de estantes em aço para armazena-
mento de caixas arquivo, nas quantidades e exigências estabelecidas neste 
edital e seus anexos, da empresa abaixo relacionada:
· JMf coMÉrcio E SErViÇoS EirEli - cNPJ: 11.036.136/0001-78.

iteM descriÇÃo do iteM QUaNt. VaLor UNitÁrio HoMo-
LoGado VaLor HoMoLoGado

 
1

aquisição de estante em aço 
reforçada com “X” de fundo 
e “X” lateral – chapa de aço 

0,60mm / 60kg por prateleiras, 
1.980mm alt.

X 920mmlarg. X 350mm 
profundidade

 
29

 
r$ 662,00

 
r$ 19.198,00

Belém, 02 de março de 2022
Josynélia Tavares raiol
Secretaria adjunta de Modernização e Gestão administrativa SaMad/SEPlad

Protocolo: 766612

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico N º 009/2022 – sePLad
a Pregoeira designada pela Portaria SaMad/SEPlad nº 001/2022, de 20 
de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas (in-
ciso Vi, do §1º do art. 7º, da lei nº 6.474/02), e após constatação do cum-
primento das exigências legais relativas ao processo licitatório, resolve:
adJUdicar o objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2022, processo PaE nº 
2121/1157761, cujo objeto trata da aquisição de estantes em aço para 
armazenamento de caixas arquivo, nas quantidades e exigências estabele-
cidas neste edital e seus anexos, da empresa abaixo relacionada:
• JMF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.036.136/0001-78.

 iteM descriÇÃo do iteM  QUaNt. VaLor UNitÁrio HoMo-
LoGado

VaLor totaL HoMo-
LoGado

 
1

aquisição de estante em aço 
reforçada com “X” de fundo e “X” 
lateral – chapa de aço 0,60mm / 
60kg por prateleiras, 1.980mm 
alt. X 920mm larg. X 350mm 

profundidade

 
29

 
r$ 662,00

 

 
r$ 19.198,00

Belém, 22 de fevereiro de 2022.
ZENaidE da SilVa BraGa
Pregoeira/SEPlad

Protocolo: 766611

FÉrias
.

Portaria Nº 162/2022-daF/sePLad, de 25 de FeVereiro de 2022.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.667/2021 – ccG, de 10 de no-
vembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pela Portaria nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo, o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2022/219814 de 
22/02/2022.
rESolVE:
coNcEdEr 12 (doze) dias de férias regulamentares ao servidor JoSÉ Ma-
ria SardiNHa JUNior id. funcional 55587306/1, ocupante do cargo de 
Técnico em Gestão de infraestrutura, lo tado na coordenadoria do Patrimô-
nio imobiliário – cPai/dGP/SEPlad, no período de 07 de março de 2022 
a 18 de março de 2022, referente ao período aquisitivo de 17 de julho de 
2019 a 16 de julho de 2020. 
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
fEVErEiro dE 2022.
ÍriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 766521

Portaria Nº 48, de 2 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) 
nº 2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamen-
tária e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da 
Seguridade Social, para o primeiro quadrimestre do exercício de 2022 e, 
considerando o(s) decreto(s) n° 2198, de 02/03/2022.
rESolVE:
i - alterar o montante aprovado na Programação orçamentária e no cro-
nograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Seguridade 
Social, do primeiro quadrimestre do exercício de 2022, de acordo com o(s) 
anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
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aNeXo a Portaria Nº 48, de 2 de MarÇo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

dESENVolViMENTo 
SÓcio-EcoNÔMico

faPESPa
investimentos 0,00 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00

outras despesa de 
investimentos

 6301 0,00 0,00 378.000,00 0,00 378.000,00
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 436.980,00 0,00 436.980,00

despesas ordinárias
 0660 0,00 0,00 274.980,00 0,00 274.980,00
 6301 0,00 0,00 162.000,00 0,00 162.000,00

SEdaP
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 156.653,90 0,00 156.653,90

despesas ordinárias
 0306 0,00 0,00 59.262,65 0,00 59.262,65
 6301 0,00 0,00 97.391,25 0,00 97.391,25

PolÍTica Social
fES

outras despesas 
correntes 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

despesas ordinárias
 0101 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

SESPa
outras despesas 

correntes 0,00 0,00 7.649.276,98 0,00 7.649.276,98

despesas ordinárias
dESTaQUE rEcEBido 

do(a) fES
 0349 0,00 0,00 7.649.276,98 0,00 7.649.276,98

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022
JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

agricultura, 
Pecuária, Pesca e 

aquicultura
0,00 0,00 156.653,90 0,00 156.653,90

SEdaP
 0306 0,00 0,00 59.262,65 0,00 59.262,65
 6301 0,00 0,00 97.391,25 0,00 97.391,25

ciência, Tecnologia 
e inovação 0,00 0,00 814.980,00 0,00 814.980,00

faPESPa
 0660 0,00 0,00 274.980,00 0,00 274.980,00
 6301 0,00 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00

Saúde 0,00 0,00 7.899.276,98 0,00 7.899.276,98
fES
 0101 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

SESPa
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0349 0,00 0,00 7.649.276,98 0,00 7.649.276,98

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00

0306 - recursos Provenientes 
de Transferências - convênios 

e outros
0,00 0,00 59.262,65 0,00 59.262,65

0349 - fES - SUS / fundo 
a fundo 0,00 0,00 7.649.276,98 0,00 7.649.276,98

0660 - recursos Provenientes 
de Transferências de convê-

nios e outros
0,00 0,00 274.980,00 0,00 274.980,00

6301 - recursos de contrapar-
tida de convênios 0,00 0,00 637.391,25 0,00 637.391,25

ToTal 0,00 0,00 8.870.910,88 0,00 8.870.910,88

Portaria Nº 49, de 02/03/2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do de suas atribuições que lhe confere a lei nº 9.496, de 11 de janeiro de 
2022, lei orçamentária anual - loa 2022.
rESolVE:
i - alterar a Modalidade de aplicação no valor de r$ 77.260,00 (Setenta e 
Sete Mil, duzentos e Sessenta reais), na(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) 
de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), conforme o artigo 5º, § 2º 
da lei nº 9.292, de 19 de julho de 2021 - ldo 2022, da forma abaixo:

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0135 334041 77.260,00

ToTal 77.260,00

ii - Para seu atendimento reduzir em igual valor a Modalidade de aplicação 
da(s) dotação(ões) da(s) natureza(s) de despesa(s) da(s) mesma(s) ativi-
dade(s) e projeto(s), da forma abaixo discriminada(s):

r$

cÓdiGo FoNte NatUreZa da 
desPesa VaLor

141012060814918705 - SEdaP 0135 335041 77.260,00
ToTal 77.260,00

iii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Portaria Nº 50, de 2 de MarÇo de 2022 - dPo
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, usan-
do das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) decreto(s) nº 
2115, de 13 de janeiro de 2022, que aprova a Programação orçamentária 
e o cronograma Mensal de desembolso dos orçamentos fiscal e da Segu-
ridade Social, para o 1º quadrimestre do exercício de 2022.
rESolVE:
i - reduzir no montante de r$ 1.075.788,00 (Hum Milhão, Setenta e cinco 
Mil, Setecentos e oitenta e oito reais), a quota do primeiro quadrimestre, 
referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) orçamentária(s), 
de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta Portaria.
ii - a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo a Portaria Nº 50, de 2 de MarÇo de 2022

Área/UNidade 
orÇaMeNtÁria/
GrUPo de desPe-
sa/sUBGrUPo de 

desPesa

FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

GESTÃo

ProfiSco ii

investimentos 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

Equipamentos e Mate-
rial Permanente

ProViSÃo rEcEBida 
do(a) SEfa

 0331 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

ProGraMa/
orGÃo FoNte

1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

Governança 
Pública 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

ProfiSco ii

ProViSÃo rEcE-
Bida do(a) SEfa

 0331 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

FoNte
1º QUadriMestre - 2022

JaNeiro FeVereiro MarÇo aBriL totaL

0331 - operações de crédito 
Externas 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

ToTal 0,00 1.075.788,00 0,00 0,00 1.075.788,00

Protocolo: 766648
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad
aUditoria GeraL do estado do ParÁ – aGe

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 
carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior

coNcUrso PÚBLico c-212
editaL Nº 13 sePLad/aGe, de 02 de MarÇo de 2022

resULtado deFiNitiVo da ProVa discUrsiVa
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a aUdiToria GEral do ESTado do Pará (aGE), após análise 
dos recursos interpostos contra o resultado Preliminar da Prova discursiva, 
no uso das suas atribuições legais, tornam público o rESUlTado dEfiNi-
TiVo da ProVa diScUrSiVa do concurso Público c-212, divulgado em 
ordem alfabética.
Art.  1º - Segue em Anexo Único o Resultado Definitivo da Prova Discursiva 
por ordem alfabética.
art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará

Anexo Único: Resultado Definitivo da Prova Discursiva 
por ordem alfabética

O Resultado Definitivo da Prova Discursiva está na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição; nome; nota da prova discursiva.
carGo 01: assisteNte adMiNistratiVo: 5588; diEGo HENriQUE car-
ValHo da cUNHa; 10 / 54; Mário NEY da SilVa cardoSo JUNior; 8,5 / 
1208; SUEllEN aNdradE lira; 9,5 / 593; ViToria dE SoUZa NUNES; 9,75.
carGo 02: aUditor de FiNaNcas e coNtroLe: 5361; adENilSoN 
caMPoS diNiZ; 9,25 / 2107; adriaNa criSTiNa dE araÚJo MENdES; 
9,25 / 2898; adriaNa Marcia aTaidE dE caSTro; 8,5 / 924; alEGria 
doS SaNToS lEiTE; 9,25 / 3254; allaN SidNEY SaNToS BaTalHa; 7,75 
/ 4889; aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 10 / 6594; aNa PaUla 
araUJo PiNHEiro SaNToS; 9,5 / 7072; aNa PaUla PaNToJa PiNTo; 9 
/ 5031; aNaMaria fErrEGUETE criSPiNo cUNHa; 9,5 / 1646; aNdrÉ 
NoNaTo fraNco dE SoUZa; 9,5 / 3210; aNGEla aNdrEZa fUrTado dE 
oliVEira; 9,25 / 6199; arlEY diEMiNGEr rodriGUES; 9,5 / 6259; BrU-
Na corrEa da SilVa; 6,25 / 2131; clEBEr lUiZ coElHo da SilVa; 8,75 
/ 2508; dalila do NaSciMENTo araUJo; 9 / 2419; dElaNo MiraNda 
dE fiGUEirEdo; 10 / 1800; dEViSoN ViEira GUiMaraES daS NEVES; 
8,5 / 6924; dYNa KErllY riBEiro MENdES; 9 / 6775; EliM doS PaSSoS 
do coUTo; 10 / 7698; EMaNUEl NaZarENo oliVa da SilVa JUNior; 7,5 
/ 1080; faBrÍcia carNEiro oliVEira; 9,25 / 893; fEliPE SaNTaNa dE 
alMEida; 9,25 / 7676; filiPE frEiTaS cHaVES; 9,5 / 4277; GaBriEl lE-
aNdro daNTaS; 8,5 / 5428; GiSEli PaUlo dE oliVEira; 6,5 / 622; HEN-
riQUE PoNTES aNdradE; 9 / 2021; iaNNY PaMElla riBEiro ToMaZ; 
9,25 / 49; iGor lUaN ViaNa dE SoUZa; 3 / 4632; iSaBElla dE oliVEira 
BEcHiS; 8,25 / 3013; JailSoN fiGUEirEdo da SilVa; 9 / 7016; Joao 
dEiVi PErEira doS rEiS; 0 / 2197; JoÃo MarcoS coSTa dE oliVEira; 
10 / 4025; Joao PaUlo aVElar dE araUJo PoNTES; 7,75 / 240; JoNa-
THaN WallacE coSTa PErEira; 10 / 1698; JorGE orioN MarTiNS dE 
aNdradE; 8 / 1006; JoSÉ VicTor MacHado NaSciMENTo; 6,25 / 5953; 
JoSilENa BiTENcoUrT da lUZ PiNTo; 9,75 / 5160; JUarES NUNES da 
SilVa; 9 / 2859; lariSSa cardoSo ScHErEr; 7,25 / 2398; lEda Maria 
GUiMaraES SaNToS; 8,75 / 6306; lEoNardo JUEliNo da SilVa; 7,75 
/ 3055; lEoNardo ModESTo dE QUEiroZ; 9,75 / 2539; lorENa arE-
dE BarBoSa fErNaNdES; 9,25 / 124; lUElBY BriTo aBadia dE liMa; 
9,25 / 7079; lUiS HENriQUE aQUiNo daNTaS; 9 / 1133; MarcElo dE 
oliVEira fErrEira; 9 / 2465; MarcoS aNdrE MENdES aZEVEdo caN-
TUaria NoBrE; 8,25 / 1188; MarcoS roBErTo SilVa doS SaNToS; 
9,25 / 3968; MaUro HENriQUE da coNcEicao MoNTEiro; 9,5 / 3835; 
MicHEllE SaNcHES cUNHa MEdiNa; 8,75 / 2908; MirraEl HoacY Via-
Na larraT MiraNda; 8 / 6021; PaTricia TEiXEira fErrEr; 8,75 / 276; 
PaUlo GEorGE loPES MacHado; 10 / 1281; PEdro ENriQUE BoMfiM 
carValHo; 9,5 / 1390; raYNara MaYra NaSciMENTo ViEira; 9 / 7516; 
rEJaNE roSa da SilVa; 7,5 / 6746; rodriGo KENJi araNHa KaNZaKi; 
8,5 / 2672; rUBENilSoN oliVEira da SilVa; 9 / 6749; SErGio PoZZE-
BoN JUNior; 0 / 2247; TaTiaNNE ElENY aZEVEdo dE MoraiS; 7 / 1589; 
THaliTa PriScila lEMoS GUiMaraES Maia; 8,5 / 534; THiaGo caNTao 
PENa; 10 / 888; TrYcia fErrEira aMaral KlaUTaU; 9,25 / 542; ValTEr 
aNdrEY ValoiS caValcaNTE; 8 / 1931; WalMir oliVEira coUTo; 9 / 
1794; WGladilSoN rodriGUES Garcia; 7.
carGo 03: tecNico eM Gestao de iNForMatica: 5542; MaNoEl 
PaNToJa alVES JUNior; 9,5 / 468; MarcElo HErMES MarQUES; 8,5 / 
6337; Marcio rodriGUES doS rEiS; 9,25.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad
aUditoria GeraL do estado do ParÁ – aGe

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 
carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior

coNcUrso PÚBLico c-212
editaL Nº 14 sePLad/aGe, de 02 de MarÇo de 2022
editaL de coNVocaÇÃo Para a ProVa de tÍtULos

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a aUdiToria GEral do ESTado do Pará (aGE), no uso das suas 
atribuições legais, tornam público o editaL de coNVocaÇÃo Para a 
ProVa de tÍtULos do concurso Público c-212.
art. 1º Segue em anexo Único a relação de candidatos convocados para a 
Prova de Títulos por ordem alfabética.
art. 2º o formulário de Envio/Entrega dos documentos referentes à Prova 
de Títulos está disponível no endereço eletrônico https://www.fundacao-
cetap.com.br. 

art. 3º os candidatos inscritos nos cargos de Nível Superior que tenham 
sido aProVadoS na Prova discursiva, de acordo com o subitem 15.20 do 
Edital nº 01/SEPlad/aGE, de 13 de setembro de 2021, estão convocados, 
nos termos do anexo 01, para a entrega ou envio da documentação relati-
va à Prova de Títulos no período de 07 a 09 de março de 2022 (Horário 
de Funcionamento: de 08:00 às 18:00 horas).
art. 4º a comprovação dos Títulos deverá ser através de envio, via upload, 
das imagens dos títulos, por meio de link específico, disponível no endereço 
eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br , oU entregue, no cac da 
fundação cETaP, através de fotocópia autenticada ou cópia simples me-
diante a apresentação do original para fins de conferência.
Parágrafo único: o envio da documentação referente à Prova de Títulos 
é de responsabilidade exclusiva do candidato. a fundação cETaP não se 
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa 
documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, 
seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores 
que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para 
esse certame, não serão devolvidos nem dele serão fornecidas cópias.
art. 5º Para fins de envio ou entrega da documentação referente à Prova 
de Títulos, o candidato, ou seu respectivo Procurador, deverá preencher o 
formulário de Entrega dos documentos referentes à Prova de Títulos (ane-
xo 02), disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com 
, e anexar ao mesmo os respectivos documentos referentes à Prova de 
Títulos nos termos do item 16 do Edital nº 01/SEPlad/aGE, de 13 de se-
tembro de 2021.
ParáGrafo PriMEiro: o candidato que for entregar PESSoalMENTE de-
verá apresentar, além da documentação referente à Prova de Títulos, sua 
identidade oficial com foto de acordo com os termos do Subitem 12.4 do 
Edital nº 01/SEPlad/aGE, de 13 de setembro de 2021, para fins de confir-
mação de sua identidade.
ParáGrafo SEGUNdo: o Procurador deverá apresentar, além da docu-
mentação referente à Prova de Títulos do candidato, a Procuração do in-
teressado em instrumento Particular com firma reconhecida, juntamente 
com a cópia legível do documento de identidade e do cPf do candidato e 
do respectivo Procurador. 
ParáGrafo TErcEiro: a comprovação dos Títulos deverá ser entregue 
através de fotocópia autenticada ou cópia simples acompanhada da origi-
nal para fins de conferência no Polo de Recolhimento. Não será considera-
da, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório ou 
cópias simples sem acompanhadas com a original para conferência. 
ParáGrafo QUarTo: Não serão recebidos documentos originais. Não 
serão aceitos documentos ilegíveis, como também os emitidos via fax, página 
eletrônicas sem a respectiva autenticação do cartório ou outras formas que não 
aquelas exigidas no Edital nº 01/SEPlad/aGE, de 13 de setembro de 2021.
art. 6º a documentação da Prova de Títulos poderá ser entregue na cen-
tral de atendimento ao candidato da fundação cETaP (cac-Fundação 
cetap) localizada na av. Presidente Vargas, n.° 158, sala 1202, cEP: 
66.010-000, centro, Belém/Pa. (Horário de Funcionamento: de 08:00 
às 18:00 horas).
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará

anexo 01: relação de candidatos convocados para a Prova 
de títulos por ordem alfabética.

a relação de candidatos convocados para a Prova de Títulos está na se-
guinte ordem: número de inscrição; nome; nota da prova discursiva.
carGo 02: aUditor de FiNaNÇas e coNtroLe: 5361; adENilSoN 
caMPoS diNiZ; 9,25 / 2107; adriaNa criSTiNa dE araÚJo MENdES; 
9,25 / 2898; adriaNa Marcia aTaidE dE caSTro; 8,5 / 924; alEGria 
doS SaNToS lEiTE; 9,25 / 3254; allaN SidNEY SaNToS BaTalHa; 7,75 
/ 4889; aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 10 / 6594; aNa PaUla 
araUJo PiNHEiro SaNToS; 9,5 / 7072; aNa PaUla PaNToJa PiNTo; 9 
/ 5031; aNaMaria fErrEGUETE criSPiNo cUNHa; 9,5 / 1646; aNdrÉ 
NoNaTo fraNco dE SoUZa; 9,5 / 3210; aNGEla aNdrEZa fUrTado 
dE oliVEira; 9,25 / 6199; arlEY diEMiNGEr rodriGUES; 9,5 / 6259; 
BrUNa corrEa da SilVa; 6,25 / 2131; clEBEr lUiZ coElHo da Sil-
Va; 8,75 / 2508; dalila do NaSciMENTo araUJo; 9 / 2419; dElaNo 
MiraNda dE fiGUEirEdo; 10 / 1800; dEViSoN ViEira GUiMaraES daS 
NEVES; 8,5 / 6924; dYNa KErllY riBEiro MENdES; 9 / 6775; EliM doS 
PaSSoS do coUTo; 10 / 7698; EMaNUEl NaZarENo oliVa da SilVa 
JUNior; 7,5 / 1080; faBrÍcia carNEiro oliVEira (caNdidaTo Pcd); 
9,25 / 893; fEliPE SaNTaNa dE alMEida; 9,25 / 7676; filiPE frEiTaS 
cHaVES; 9,5 / 4277; GaBriEl lEaNdro daNTaS; 8,5 / 5428; GiSEli 
PaUlo dE oliVEira; 6,5 / 622; HENriQUE PoNTES aNdradE; 9 / 2021; 
iaNNY PaMElla riBEiro ToMaZ; 9,25 / 4632; iSaBElla dE oliVEira 
BEcHiS; 8,25 / 3013; JailSoN fiGUEirEdo da SilVa; 9 / 2197; JoÃo 
MarcoS coSTa dE oliVEira; 10 / 4025; Joao PaUlo aVElar dE araU-
Jo PoNTES; 7,75 / 240; JoNaTHaN WallacE coSTa PErEira; 10 / 1698; 
JorGE orioN MarTiNS dE aNdradE; 8 / 1006; JoSÉ VicTor MacHado 
NaSciMENTo; 6,25 / 5953; JoSilENa BiTENcoUrT da lUZ PiNTo; 9,75 
/ 5160; JUarES NUNES da SilVa (caNdidaTo Pcd); 9 / 2859; lariS-
Sa cardoSo ScHErEr; 7,25 / 2398; lEda Maria GUiMaraES SaNToS; 
8,75 / 6306; lEoNardo JUEliNo da SilVa; 7,75 / 3055; lEoNardo Mo-
dESTo dE QUEiroZ; 9,75 / 2539; lorENa arEdE BarBoSa fErNaNdES; 
9,25 / 124; lUElBY BriTo aBadia dE liMa; 9,25 / 7079; lUiS HENriQUE 
aQUiNo daNTaS; 9 / 1133; MarcElo dE oliVEira fErrEira; 9 / 2465; 
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MarcoS aNdrE MENdES aZEVEdo caNTUaria NoBrE; 8,25 / 1188; 
MarcoS roBErTo SilVa doS SaNToS; 9,25 / 3968; MaUro HENriQUE 
da coNcEicao MoNTEiro; 9,5 / 3835; MicHEllE SaNcHES cUNHa ME-
diNa; 8,75 / 2908; MirraEl HoacY ViaNa larraT MiraNda; 8 / 6021; 
PaTricia TEiXEira fErrEr (caNdidaTo Pcd); 8,75 / 276; PaUlo GE-
orGE loPES MacHado; 10 / 1281; PEdro ENriQUE BoMfiM carValHo; 
9,5 / 1390; raYNara MaYra NaSciMENTo ViEira; 9 / 7516; rEJaNE roSa 
da SilVa; 7,5 / 6746; rodriGo KENJi araNHa KaNZaKi; 8,5 / 2672; rU-
BENilSoN oliVEira da SilVa; 9 / 2247; TaTiaNNE ElENY aZEVEdo dE 
MoraiS; 7 / 1589; THaliTa PriScila lEMoS GUiMaraES Maia; 8,5 / 534; 
THiaGo caNTao PENa; 10 / 888; TrYcia fErrEira aMaral KlaUTaU; 9,25 
/ 542; ValTEr aNdrEY ValoiS caValcaNTE; 8 / 1931; WalMir oliVEira 
coUTo; 9 / 1794; WGladilSoN rodriGUES Garcia; 7.
carGo 03: tÉcNico eM GestÃo de iNForMÁtica: 5542; MaNoEl 
PaNToJa alVES JUNior; 9,5 / 468; MarcElo HErMES MarQUES; 8,5 / 
6337; Marcio rodriGUES doS rEiS; 9,25.

Protocolo: 766642
GoVerNo do estado do ParÁ

secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 
adMiNistraÇÃo – sePLad

JUNta coMerciaL do estado do ParÁ – JUcePa
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 

carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-211

editaL Nº 16 sePLad/JUcePa, de 02 de MarÇo de 2022
resULtado FiNaL deFiNitiVo

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a JUNTa coMErcial do ESTado do Pará (JUcEPa), após análise 
dos recursos interpostos contra o resultado final Preliminar, no uso das 
suas atribuições legais, tornam público o resULtado FiNaL deFiNi-
tiVo e HoMoLoGaÇÃo do concurso Público c-211.
art.  1º - Encontra-se no Anexo 01 o Resultado Final Definitivo dos can-
didatos Aprovados e Classificados para as Vagas Efetivas, por cargo e por 
ordem de classificação.
art.  2º - Encontra-se no Anexo 02 o Resultado Final Definitivo dos candi-
datos Aprovados e Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por 
cargo e por ordem de classificação.
art.  3º - Encontra-se no Anexo 03 o Resultado Final Definitivo dos can-
didatos Aprovados e Não Classificados para o número de Vagas Efetivas e 
para o Número de Vagas de cadastro de reserva, por cargo e por ordem 
de classificação.
art.  4º - O resultado do Concurso Público C-211 fica devidamente homologado.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
cilENE MorEira SaBiNo dE oliVEira
Presidente da Junta comercial do Estado do Pará

Anexo 01: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados 
e Classificados para as Vagas Efetivas, por cargo e por ordem de 
classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas Efetivas do carGo 01: assisteNte do reGistro MercaN-
tiL NiVeL i cLasse a está na seguinte ordem: classificação; número 
de inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em Matemática e 
raciocínio lógico; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota final.
carGo 01: assisteNte do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse 
a: 1; 7076; aNa caroliNa rodriGUES da SilVa; 1,2; 0,3; 0,4; 0,4; 
0,3; 1,8; 3,4; 7,8; 9,75; 17,55 / 1; 1124; JoSE lUiZ SarMENTo rodri-
GUES JUNior (caNdidaTo Pcd); 1,6; 0,4; 0,2; 0,4; 0,4; 1,4; 3,4; 7,8; 
9,75; 17,55 / 2; 2276; roBSoN dE SoUZa coSTa; 1,6; 0,3; 0,5; 0,5; 
0,3; 1,2; 3; 7,4; 10; 17,4 / 3; 225; lUcaS rodriGUES dE oliVEira; 1; 
0,2; 0,5; 0,4; 0,4; 2; 3,4; 7,9; 9,25; 17,15 / 4; 2165; iSaBElla dE oli-
VEira BEcHiS; 1,8; 0,2; 0,4; 0,4; 0,2; 1,2; 3,6; 7,8; 9,25; 17,05.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados 
para as Vagas Efetivas do carGo 02: tecNico de adMiNistracao 
e FiNaNcas NiVeL i cLasse a - adMiNistracao está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portu-
guesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota em 
Legislação; nota em Noções de Direito; nota em Conhecimentos Específi-
cos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de 
títulos; nota final.
carGo 02: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas NiVeL i 
cLasse a - adMiNistracao: 1; 1845; EricK PaTricK GUiMaraES 
da SilVa; 1,6; 0,4; 0,3; 0,9; 1; 4; 8,2; 9,5; 0,25; 17,95 / 2; 989; TáSSio 
GUiMarÃES SENGEr; 1,2; 0,5; 0,3; 0,8; 1,4; 3,4; 7,6; 9,75; 0,25; 17,6.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas Efetivas do carGo 03: tecNico de adMiNistracao e Fi-
NaNcas NiVeL i cLasse a - cieNcias coNtaBeis está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portu-
guesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota em 
Legislação; nota em Noções de Direito; nota em Conhecimentos Específi-
cos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de 
títulos; nota final.

carGo 03: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas NiVeL i 
cLasse a - cieNcias coNtaBeis: 1; 6236; JoSilENa BiTENcoUrT 
da lUZ PiNTo; 1,4; 0,5; 0,4; 0,8; 0,8; 3,8; 7,7; 10; 0; 17,7.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas Efetivas do carGo 04: tecNico do reGistro MercaNtiL 
NiVeL i cLasse a - direito está na seguinte ordem: classificação; 
número de inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no 
Serviço Público; nota em informática; nota em legislação; nota em co-
nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
carGo 04: tecNico do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse 
a - direito: 1; 122; faBrÍcia carNEiro oliVEira (caNdidaTo Pcd); 
1,4; 1,4; 0,2; 1,2; 2,6; 6,8; 9; 0,5; 16,3 / 1; 3515; lUiZa TUMa da PoN-
TE SilVa; 1,6; 1,6; 0,4; 1,1; 3,4; 8,1; 9,75; 1,5; 19,35 / 2; 2791; arlEY 
diEMiNGEr rodriGUES; 1,6; 1,8; 0,3; 1,3; 3,4; 8,4; 10; 0,5; 18,9 / 3; 
1758; iaNN cUSTodio MENEZES; 1,2; 1,6; 0,4; 1,5; 3,4; 8,1; 10; 0,25; 
18,35 / 4; 5571; roBErTa rodriGUES ViaNa; 1,2; 1,8; 0,2; 1,2; 3,8; 
8,2; 9,5; 0,5; 18,2.
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas Efetivas do carGo 05: tecNico eM iNForMatica do re-
Gistro MercaNtiL NiVeL i cLasse a está na seguinte ordem: classi-
ficação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portuguesa; nota em 
Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em Noções de direito; 
nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova 
discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
carGo 05: tecNico eM iNForMatica do reGistro MercaNtiL 
NiVeL i cLasse a: 1; 1515; flaVio alEXaNdrE SoUZa NUNES; 1,2; 
0,7; 1; 1,2; 3,6; 7,7; 9; 0,25; 16,95 / 2; 7175; BENEdiTo MoNTEiro 
fErrEira JÚNior; 1,4; 0,5; 0,9; 1; 2,8; 6,6; 8,75; 1,5; 16,85.

Anexo 02: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e 
Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e 

por ordem de classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva do carGo 01: assisteNte do re-
Gistro MercaNtiL NiVeL i cLasse a está na seguinte ordem: clas-
sificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portuguesa; nota 
em Matemática e raciocínio lógico; nota em Ética no Serviço Público; nota 
em informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em 
Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discur-
siva; nota final.
carGo 01: assisteNte do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse 
a: 2; 1431; MaTHEUS GaBriEl GoMES PaNToJa (caNdidaTo Pcd); 1; 
0,4; 0,3; 0,4; 0,2; 0,6; 3; 5,9; 8,25; 14,15 / 3; 4601; roNdESoN liSBoa 
fraNÇa (caNdidaTo Pcd); 0,2; 0,1; 0,3; 0,3; 0,4; 1,2; 2,6; 5,1; 7; 12,1 
/ 5; 3317; Erica SaNToS SilVa; 1; 0,3; 0,4; 0,4; 0,4; 1,8; 3; 7,3; 9,75; 
17,05 / 6; 1754; NáGila MariaNa PoNTES dE SoUSa; 1,4; 0,3; 0,4; 0,4; 
0,4; 1,2; 3,6; 7,7; 9,25; 16,95 / 7; 2804; JÉSSica Maria alVES PErEira 
doS SaNToS; 1,4; 0,2; 0,2; 0,2; 0,4; 1,4; 3,6; 7,4; 9,5; 16,9 / 8; 2188; 
Maria iSiS da SilVa caMPoS; 1,2; 0,4; 0,2; 0,3; 0,3; 1,6; 3,4; 7,4; 9,5; 
16,9 / 9; 5520; MoNiQUE MEirElES fraNco; 1,4; 0,2; 0,4; 0,3; 0,5; 1,2; 
3,6; 7,6; 9,25; 16,85 / 10; 2026; rHENaN ParaGUaSSU SMiTH dE oli-
VEira; 1,4; 0,4; 0,3; 0,5; 0,4; 1,8; 3,2; 8; 8,75; 16,75 / 11; 4694; lUaNa 
MaGalHÃES fErrEira; 1,6; 0,2; 0,3; 0,4; 0,3; 1,2; 3,4; 7,4; 9,25; 16,65 
/ 12; 5445; JEffErSoN MiraNda da SilVa; 1,6; 0,3; 0,3; 0,5; 0,5; 1,6; 
3; 7,8; 8,75; 16,55.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva do carGo 02: tecNico de adMiNis-
tracao e FiNaNcas NiVeL i cLasse a - adMiNistracao está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos Espe-
cíficos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de 
títulos; nota final.
carGo 02: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas NiVeL i 
cLasse a - adMiNistracao: 3; 4277; THaliTa PriScila lEMoS GUi-
MaraES Maia; 1,4; 0,2; 0,3; 0,9; 0,6; 4; 7,4; 9,5; 0,5; 17,4 / 4; 2694; 
TaTiaNa do Socorro fErNaNdES MaGalHÃES; 1,4; 0,3; 0,4; 0,8; 1; 
3,6; 7,5; 8,75; 0,5; 16,75 / 5; 5449; aMaNda alVES GoNÇalVES; 1,2; 
0,2; 0,2; 0,8; 1; 3,6; 7; 9,25; 0,5; 16,75 / 6; 1555; EVaNdro PErEira 
do NaSciMENTo; 1,8; 0,3; 0,2; 0,7; 0,8; 3,6; 7,4; 7,5; 0,5; 15,4.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva do carGo 03: tecNico de adMi-
Nistracao e FiNaNcas NiVeL i cLasse a - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conheci-
mentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota 
da prova de títulos; nota final.
carGo 03: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas NiVeL i 
cLasse a - cieNcias coNtaBeis: 2; 2258; dalila do NaSciMENTo 
araUJo; 1,2; 0,2; 0,1; 1; 1,2; 3,8; 7,5; 9,25; 0,25; 17 / 3; 7111; alaN 
SoarES lEMoS; 1,8; 0,3; 0; 1; 1,2; 3,4; 7,7; 9; 0; 16,7.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva do carGo 04: tecNico do reGis-
tro MercaNtiL NiVeL i cLasse a - direito está na seguinte or-
dem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portu-
guesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota em 
Legislação; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
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carGo 04: tecNico do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse a - 
direito: 2; 6015; rafaEl calViNHo SilVa (caNdidaTo Pcd); 1; 0,8; 
0,4; 1,1; 2,6; 5,9; 9,75; 0,25; 15,9 / 3; 2095; faBio EdUardo PErEira 
MENdES (caNdidaTo Pcd); 1,2; 1,2; 0,3; 0,8; 3; 6,5; 9,25; 0; 15,75 / 5; 
3685; roBErTa caroliNE alVES SilVa; 1,4; 2; 0,3; 1,3; 3,2; 8,2; 9,5; 
0,25; 17,95 / 6; 1294; YaSMiN araÚJo cUrVElo; 1,4; 1,6; 0,5; 1,2; 3,2; 
7,9; 9,5; 0,5; 17,9 / 7; 4179; Mila criSTiNa fErro SilVa da cUNHa 
NaSciMENTo; 1,6; 1,8; 0,1; 1,3; 2,8; 7,6; 10; 0,25; 17,85 / 8; 2673; 
SaMaNTHa dE oliVEira fErrEira; 1,6; 1,6; 0,4; 1,1; 3; 7,7; 9,5; 0,5; 
17,7 / 9; 7027; KariME MoraES corrÊa; 1,8; 1,6; 0,3; 1,1; 2,8; 7,6; 
10; 0; 17,6 / 10; 7645; YaSMiM BarlETTa BalEiXE; 1,2; 1,8; 0,3; 1,3; 
3,2; 7,8; 9,5; 0,25; 17,55 / 11; 2575; lETÍcia corrÊa cUNHa; 1,2; 1,8; 
0,2; 1,3; 3; 7,5; 9,5; 0,5; 17,5 / 12; 480; lETÍcia doS SaNToS coUTo 
laNdiN; 1,8; 1,8; 0,3; 1,2; 2,4; 7,5; 10; 0; 17,5.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva do carGo 05: tecNico eM iNFor-
Matica do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse a está na se-
guinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota 
em Noções de Direito; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
carGo 05: tecNico eM iNForMatica do reGistro MercaNtiL 
NiVeL i cLasse a: 3; 1860; YaGo alBErTo MoUra da SilVa; 1,2; 0,9; 
0,9; 1; 3,8; 7,8; 8,5; 0,25; 16,55 / 4; 7612; JorGE rodriGUES car-
ValHo; 1,2; 0,4; 0,8; 1,2; 2,6; 6,2; 8,25; 1; 15,45 / 5; 6001; GaBriEl 
cordEiro doS SaNToS SoUSa; 1,2; 0,7; 0,9; 0,8; 2,6; 6,2; 9,25; 0; 
15,45 / 6; 5876; JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro; 1,2; 0,6; 0,9; 1; 
2,6; 6,3; 8,5; 0,5; 15,3.

Anexo 03: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não 
Classificados para o número de Vagas Efetivas e para o Número de 

Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem de classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro 
de reserva do carGo 01: assisteNte do reGistro MercaNtiL 
NiVeL i cLasse a está na seguinte ordem: classificação; número de 
inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em Matemática e ra-
ciocínio lógico; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota final.
carGo 01: assisteNte do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse 
a: 13; 4152; SilVio ViEira NErY; 1,6; 0,4; 0,5; 0,5; 0,3; 1,2; 3,2; 7,7; 
8,75; 16,45 / 14; 7273; alEXaNdrE da coSTa liNHarES filHo; 1,4; 
0,4; 0,3; 0,4; 0,4; 1,2; 3,2; 7,3; 9; 16,3 / 15; 5612; rodriGo forMiGo-
Sa liMa PENa dE SoUZa; 1,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,3; 1,4; 3,2; 7,3; 9; 16,3 / 
16; 4860; fEliPPE MorEira coUTo doS SaNToS; 1; 0,2; 0,2; 0,5; 0,3; 
1,8; 3,6; 7,6; 8,5; 16,1 / 17; 5642; GaBriEl MoNTEiro rodriGUES; 
1,8; 0,5; 0,4; 0,5; 0,3; 1,2; 2,8; 7,5; 8,5; 16 / 18; 7934; laYdiaNNE 
BrUNa ViNHaS da SilVa; 1,6; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5; 1,8; 3,2; 7,8; 7,25; 
15,05 / 19; 1143; daNiElE cUNHa dE SoUZa; 1,4; 0,3; 0,5; 0,4; 0,3; 
1,4; 3,6; 7,9; 7; 14,9 / 20; 389; HElEN do Socorro SilVa roSa; 1; 
0,3; 0,3; 0,4; 0,4; 1,6; 3,4; 7,4; 6,5; 13,9.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro de 
reserva do carGo 02: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas 
NiVeL i cLasse a - adMiNistracao está na seguinte ordem: classi-
ficação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portuguesa; nota em 
Ética no Serviço Público; nota em informática; nota em legislação; nota 
em Noções de Direito; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
carGo 02: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas NiVeL i 
cLasse a – adMiNistracao: 7; 6077; SÉrGio GUErra; 1,2; 0,1; 
0,3; 0,8; 1; 3,6; 7; 7,75; 0,25; 15 / 8; 3335; alEXaNdrE liMa doS SaN-
ToS; 1,6; 0,3; 0,2; 0,8; 0,8; 3,6; 7,3; 7,5; 0; 14,8 / 9; 6706; Maria JEi-
ciaNE lUZ fraNÇa; 1,8; 0,2; 0,1; 0,9; 0,6; 3,4; 7; 7,5; 0; 14,5 / 10; 4271; 
JESciclEa PaUliNo doS SaNToS; 1,2; 0,4; 0; 0,8; 1; 3,6; 7; 7; 0; 14.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro 
de reserva do carGo 03: tecNico de adMiNistracao e FiNaN-
cas NiVeL i cLasse a - cieNcias coNtaBeis está na seguinte ordem: 
classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Portuguesa; nota 
em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota em legislação; nota 
em Noções de Direito; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
carGo 03: tecNico de adMiNistracao e FiNaNcas NiVeL i 
cLasse a - cieNcias coNtaBeis: 4; 53; EloiSo MarTiNS PiMEN-
TEl; 1,2; 0,3; 0,2; 0,9; 1; 4; 7,6; 8,25; 0,5; 16,35 / 5; 842; JorGE 
orioN MarTiNS dE aNdradE; 1,8; 0,2; 0,3; 0,8; 0,8; 3,6; 7,5; 8,25; 
0,5; 16,25.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro 
de reserva do carGo 04: tecNico do reGistro MercaNtiL NiVeL 
i cLasse a - direito está na seguinte ordem: classificação; número 
de inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço 
Público; nota em informática; nota em legislação; nota em conhecimen-
tos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da 
prova de títulos; nota final.

carGo 04: tecNico do reGistro MercaNtiL NiVeL i cLasse 
a - direito: 4; 3882; faBricio alEXaNdrE doS aNJoS do roSario 
(caNdidaTo Pcd); 1,4; 1,2; 0,2; 1,2; 2,4; 6,4; 8,5; 0,25; 15,15 / 5; 22; 
ricardo da SilVa NEVES (caNdidaTo Pcd); 1; 1,2; 0,4; 1; 1,6; 5,2; 
9,5; 0; 14,7 / 13; 5161; MaTHEUS diaS oliVEira; 1,4; 1,6; 0,4; 1,4; 
3,4; 8,2; 9; 0,25; 17,45 / 14; 3954; JorGE BErGH EVaNoViTcH; 1; 1,6; 
0,2; 1,4; 3,4; 7,6; 9,25; 0,5; 17,35 / 15; 4701; Paola ScalZo frEiTaS; 
1,4; 1,6; 0,3; 1,2; 3; 7,5; 9,5; 0,25; 17,25 / 16; 2344; MoNiQUE MEi-
rElES fraNco; 1,2; 2; 0,4; 1,2; 2,8; 7,6; 9; 0,25; 16,85 / 17; 2516; 
JaciclEidE SilVa PEdroSo; 1; 1,6; 0,3; 1,2; 3,4; 7,5; 9,25; 0; 16,75 / 
18; 1540; darlENE cUNHa carNEiro doS SaNToS BarroS; 1,4; 1,6; 
0,2; 1,3; 3; 7,5; 9,25; 0; 16,75 / 20; 2615; WENdY WaNESSa BraGa 
NoroNHa; 1,4; 1,4; 0,2; 1,3; 3,4; 7,7; 8; 0,25; 15,95 / 23; 6462; aNNa 
caroliNa SilVa SaNToS; 1,2; 1,6; 0,3; 1,3; 3,6; 8; 7,25; 0,25; 15,5 / 
24; 3916; MarcElo dE carValHo doS SaNToS; 1,4; 1,2; 0,1; 1,4; 3,4; 
7,5; 8; 0; 15,5 / 25; 7478; lUcaS WilliaN MENESES riBEiro; 1,4; 1,8; 
0,3; 1,4; 3,2; 8,1; 7,25; 0; 15,35 / 26; 5990; lUaNa Gaia dE aZEVEdo; 
1,4; 1,2; 0,1; 1,2; 3,6; 7,5; 7,25; 0,5; 15,25.

O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro 
de reserva do carGo 05: tecNico eM iNForMatica do reGistro 
MercaNtiL NiVeL i cLasse a está na seguinte ordem: classificação; 
número de inscrição; nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no 
Serviço Público; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em 
Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discur-
siva; nota da prova de títulos; nota final.
carGo 05: tecNico eM iNForMatica do reGistro MercaNtiL 
NiVeL i cLasse a: 7; 2883; iVE KiNiVE SilVa frEiTaS; 2; 0,3; 0,8; 
0,4; 2,6; 6,1; 8,75; 0; 14,85 / 8; 1730; Marcio rodriGUES doS rEiS; 
1; 0,6; 0,8; 0,8; 3,2; 6,4; 7,75; 0; 14,15 / 9; 2315; aBNEr GillET fa-
riaa; 1,2; 0,1; 0,7; 1,2; 3,2; 6,4; 7,5; 0; 13,9 / 10; 544; rENaTo loPES 
SEYNaEVE; 1,2; 0,6; 0,8; 0,8; 2,6; 6; 6,75; 0; 12,75 / 11; 6930; EliWEl-
ToN GoMES PaES; 1,4; 0,3; 0,7; 1; 2,6; 6; 6,25; 0; 12,25.

Protocolo: 766643

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo – sePLad
coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM carGos 

de NÍVeL sUPerior
coNcUrso PÚBLico c-210

editaL Nº 16 sePLad/Pa, de 28 de JaNeiro de 2022
resULtado FiNaL deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad), após análise dos recursos interpostos contra o resultado final Pre-
liminar, no uso das suas atribuições legais, tornar público o resULtado 
FiNaL deFiNitiVo e HoMoLoGaÇÃo do concurso Público c-210.
art. 1º Encontra-se no anexo 01 o Resultado Final Definitivo dos candida-
tos Aprovados e Classificados dentro do número de vagas de Provimento 
Imediato, por cargo e por ordem de classificação.
art. 2º Encontra-se no anexo 02 o Resultado Final Definitivo dos candida-
tos Aprovados e Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por 
cargo e por ordem de classificação.
art. 3º Encontra-se no anexo 03 o Resultado Final Definitivo dos candida-
tos Aprovados e não Classificados para as Vagas de Provimento Imediato e 
Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem de classificação.
art. 4º O resultado do Concurso Público C-210 fica devidamente homologado.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2022.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
republicado por ter saído com incorreções no doe. Nº 34.848 de 
31.01.2022.

Anexo 01: Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados 
e Classificados para as Vagas Efetivas, por cargo e por ordem de 

classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas Efetivas:
 carGo 01: tecNico eM Gestao PUBLica – adMiNistracao está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da pro-
va de títulos; nota final.
1; 198; TáSSio GUiMarÃES SENGEr; 2; 0,3; 0,3; 0,8; 1,6; 3,4; 8,4; 10; 
0; 18,4 / 2; 2269; JÉSSica fErNaNda dE SoUSa SaNTaNa; 1,6; 0,2; 
0,3; 0,8; 1,6; 3,6; 8,1; 10; 0; 18,1 / 3; 3107; fEliPE caBral BarBoSa; 
1,2; 0,4; 0,3; 0,7; 1,4; 3,8; 7,8; 10; 0,25; 18,05 / 4; 3490; Márcio 
alEXaNdrE PiNHEiro dE NaZarÉ; 1,6; 0,4; 0,3; 0,7; 1,8; 3,4; 8,2; 9,5; 
0,25; 17,95.

carGo 02: tecNico eM Gestao PUBLica – BiBLiotecoNoMia 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da 
prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 226; áGila Garcia BEZErra; 1,2; 0,2; 0,3; 0,3; 0,8; 0,8; 3,8; 7,4; 
10; 0; 17,4 / 2; 61; GHESSiKa aMaNda MiraNda MaciEl; 1,8; 0,6; 0,1; 
0,3; 0,6; 0,4; 3; 6,8; 10; 0,25; 17,05.
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carGo 03: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informá-
tica; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 78; HEiGliSoN da SilVa GoMES (caNdidaTo Pcd); 1; 0,8; 0,4; 0,1; 
0,7; 0,8; 3; 6,8; 7,25; 0; 14,05 / 1; 3342; rENaTa dE oliVEira TaVa-
rES; 1,6; 0,6; 0,4; 0,4; 0,7; 0,8; 3,8; 8,3; 9,75; 0,5; 18,55 / 2; 3477; 
aMaNda carValHo BarBoSa caMPElo; 1,2; 0,8; 0,4; 0,5; 0,7; 0,8; 
3,8; 8,2; 10; 0,25; 18,45 / 3; 3750; alaN SoarES lEMoS; 1,8; 0,6; 
0,3; 0,5; 0,7; 1; 4; 8,9; 9; 0,5; 18,4 / 4; 1868; dalila do NaSciMENTo 
araUJo; 1,6; 0,6; 0,2; 0,4; 0,7; 0,8; 3,4; 7,7; 10; 0,25; 17,95.
carGo 04: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias ecoNoMi-
cas está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 3815; MariaNa NaSciMENTo oliVEira; 1,6; 0,6; 0,2; 0,3; 0,7; 0,8; 
3,8; 8; 10; 1; 19 / 2; 3694; fraNciSco MoNTicEli ValiaS NETo; 1,6; 
0,6; 0,4; 0,4; 0,5; 1; 3; 7,5; 8,75; 1; 17,25.
carGo 05: tecNico eM Gestao PUBLica – estatistica está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 188; GiSEllE SaNJad MaUÉS; 1,6; 0,4; 0,2; 0,4; 0,3; 0,2; 2,2; 5,3; 
10; 0,25; 15,55.
carGo 06: tecNico eM Gestao PUBLica – PsicoLoGia está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 1367; lUiZa KariNa GoNÇalVES; 1,2; 0,8; 0,3; 0,4; 0,8; 0,8; 3,2; 
7,5; 10; 1,25; 18,75.
carGo 07: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra – arQUite-
tUra está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
1; 1034; MiNdiYara UaKTi PiMENTEl frEiTaS; 1,4; 0,4; 0,4; 0,5; 0,7; 1; 
3,6; 8; 10; 1; 19 / 2; 1116; PaUla coElHo doS SaNToS aTaidE BriTo; 
1,8; 0,6; 0,3; 0,4; 0,6; 0,4; 3,2; 7,3; 10; 0,25; 17,55.
carGo 08: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra - eNGeNHa-
ria ciViL está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota 
em informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota 
em Noções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; 
nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; 
nota final.
1; 232; GaBriEl VillaS BoaS dE aMoriM liMa; 1,8; 0,6; 0,5; 0,4; 0,8; 
0,8; 2,6; 7,5; 10; 1,5; 19 / 2; 502; JoÃo MarcoS coSTa dE oliVEira; 
1,4; 0,6; 0,5; 0,4; 0,8; 0,8; 2,8; 7,3; 10; 0; 17,3 / 3; 29; SaMirES frEi-
TaS dE carValHo; 1,4; 0,6; 0,4; 0,4; 0,9; 0,8; 2,6; 7,1; 10; 0; 17,1 / 
4; 334; JoSE lUiZ SarMENTo rodriGUES JUNior; 1,4; 0,8; 0,5; 0,5; 1; 
0,8; 2,8; 7,8; 9,25; 0; 17,05.
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Por-
tuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em 
Noções de direito; nota em Noções de administração Pública; nota em co-
nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
1; 973; JaMilY NaiaNE SaNTiaGo riBEiro; 1,6; 0,8; 1; 0,9; 0,8; 2,8; 
7,9; 9,75; 0,5; 18,15 / 2; 1323; lEoNardo Sarraff NUNES dE MoraES; 
1,4; 0,7; 0,2; 0,5; 0,8; 3,8; 7,4; 8,5; 1,25; 17,15 / 3; 1030; aNToNio JoSÉ 
caSTro dE alMEida JUNior; 1,6; 0,5; 0,8; 0,7; 0,8; 2,6; 7; 10; 0; 17

Anexo 02: Resultado Final Definitivo dos candidatos aprovados e 
Classificados para as Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e 
por ordem de classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Classificados para 
as Vagas de cadastro de reserva:
carGo 01: tecNico eM Gestao PUBLica – adMiNistracao está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da pro-
va de títulos; nota final.
5; 2151; rUBENilSoN oliVEira da SilVa; 1; 0,3; 0,1; 0,9; 2; 3,6; 7,9; 
9,5; 0,5; 17,9 / 6; 3823; KlEMEr MaciEl do carMo; 1,4; 0,4; 0,3; 0,8; 
1,8; 3,2; 7,9; 9,5; 0,25; 17,65 / 7; 2525; THaliTa PriScila lEMoS GUi-
MaraES Maia; 1,2; 0,4; 0,2; 0,6; 2; 3,2; 7,6; 9,5; 0,25; 17,35 / 8; 3259; 
EMEriTa KliVia fErNaNdES laGiN; 1,4; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,4; 7,8; 9; 
0; 16,8 / 9; 1997; MariE HEllEN da SilVa BriTo; 1,8; 0,2; 0,5; 0,9; 
1,6; 3; 8; 8,75; 0; 16,75 / 10; 1099; GrEiciaNE MaciEl MiraNda; 1,4; 
0,2; 0,5; 0,8; 1; 3,6; 7,5; 8,5; 0,5; 16,5 / 11; 3449; HUGo JordaN SaNToS 
SoUZa; 1,4; 0,3; 0,3; 0,7; 1,6; 3,6; 7,9; 8,5; 0; 16,4 / 12; 760; NaYaNE 
criSTiNa SilVa dE SoUZa; 1,4; 0,3; 0,4; 0,9; 1,6; 3,4; 8; 8; 0,25; 16,25.

carGo 02: tecNico eM Gestao PUBLica – BiBLiotecoNoMia 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informá-
tica; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
3; 1814; lUciaNo JÚNior SilVa da SilVa; 1,6; 0,6; 0,4; 0,5; 0,7; 0,4; 
2,6; 6,8; 9,75; 0,5; 17,05 / 4; 1720; PaUlo HENriQUE SilVa SaNToS; 
1,4; 0,8; 0,4; 0,4; 0,7; 1; 2,2; 6,9; 9,75; 0,25; 16,9 / 5; 1134; SilVaNE 
coNcEiÇÃo MalHEiroS MoNTEiro; 1; 0,8; 0,3; 0,3; 0,8; 0,6; 3; 6,8; 
10; 0; 16,8 / 6; 389; MaYco KlEBErSSoN MENEZES da SilVa; 1,4; 0,6; 
0,4; 0,4; 0,5; 1; 2,6; 6,9; 9,5; 0,25; 16,65.
carGo 03: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
5; 2254; GaBriEl rocHa cardoSo; 1,6; 0,6; 0,3; 0,5; 0,8; 0,8; 3,8; 
8,4; 9,5; 0; 17,9 / 6; 1351; aMaNda SoUZa corrEa; 1,6; 0,4; 0,2; 0,2; 
0,8; 0,6; 3,6; 7,4; 10; 0,5; 17,9 / 7; 1637; JorGE orioN MarTiNS dE 
aNdradE; 1; 0,6; 0,4; 0,5; 0,8; 1; 3,6; 7,9; 9; 0,5; 17,4 / 8; 1801; Mo-
NiQUE dE aNdradE alMEida; 2; 1; 0,4; 0,4; 0,9; 0,8; 3,6; 9,1; 8; 0,25; 
17,35 / 9; 33; PaUlo GEorGE loPES MacHado; 1,8; 0,4; 0,3; 0,4; 0,8; 
0,6; 3,4; 7,7; 9; 0,5; 17,2 / 10; 1567; KariNa PiNHEiro da SilVa; 1,6; 
0,8; 0,2; 0,4; 0,9; 0,6; 2,8; 7,3; 9,5; 0,25; 17,05 / 11; 3108; rafaElY 
doS aNJoS caValcaNTE; 1,6; 0,6; 0,4; 0,4; 0,7; 0,6; 3,4; 7,7; 9; 0,25; 
16,95 / 12; 1356; faBio PErEira dE frEiTaS; 1,2; 0,6; 0,3; 0,3; 0,7; 
0,6; 3,6; 7,3; 9; 0,5; 16,8.
carGo 04: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias ecoNoMi-
cas está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em in-
formática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
3; 871; JaQUEliNE foNTEl dE QUEiroZ; 1,8; 0,8; 0,4; 0,3; 0,5; 0,6; 
3; 7,4; 8,75; 1; 17,15 / 4; 2795; JEffErSoN dE aBrEU MoNTEiro; 1,6; 
0,8; 0,3; 0,3; 0,5; 0,6; 3,2; 7,3; 9,5; 0; 16,8 / 5; 1990; arTHUr PHilliP 
alBErTH MarQUES da coSTa; 1,2; 0,8; 0,3; 0,3; 0,6; 0,8; 3,2; 7,2; 8,5; 
1; 16,7 / 6; 2292; lorENa arEdE BarBoSa fErNaNdES; 1,4; 0,8; 0,2; 
0,5; 1; 0,8; 2,8; 7,5; 9; 0; 16,5.
carGo 05: tecNico eM Gestao PUBLica – estatistica está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
2; 349; EliS aParEcida riBEiro dE liMa; 1,2; 0,6; 0,5; 0,2; 0,5; 1; 
1,4; 5,4; 10; 0; 15,4 / 3; 3521; criSTiaNE alVES doS SaNToS; 0,8; 0,6; 
0,2; 0,4; 0,6; 0,6; 2,4; 5,6; 9; 0,25; 14,85.
carGo 06: tecNico eM Gestao PUBLica – PsicoLoGia está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
2; 3733; aNNacaroliNa BoUlHoSa cUNHa PiNHEiro; 1,2; 0,6; 0,2; 0,3; 
0,6; 0,8; 3,6; 7,3; 7,25; 1,5; 16,05 / 3; 3267; BENEdiTo NoNaTo MoNTEi-
ro daVid NETo; 1,6; 0,4; 0,3; 0,3; 0,5; 0,8; 3,4; 7,3; 8,5; 0; 15,8.
carGo 07: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra – arQUite-
tUra está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em in-
formática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
3; 275; ariaNE GoNÇalVES MarTiNS; 2; 0,8; 0,4; 0,5; 0,8; 0,6; 3,4; 
8,5; 9; 0; 17,5 / 4; 818; caMila caMPoS fErNaNdES; 1,6; 0,4; 0,5; 0,5; 
0,7; 0,8; 3,6; 8,1; 9; 0,25; 17,35 / 5; 2981; aliNE da coSTa carValHo; 
1,6; 0,6; 0,4; 0,4; 0,7; 0,6; 3,4; 7,7; 9,5; 0; 17,2 / 6; 317; fErNaNda 
coSTa oliVEira; 1,6; 0,8; 0,4; 0,5; 0,6; 1; 3; 7,9; 9; 0; 16,9.
carGo 08: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra - eNGe-
NHaria ciViL está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em 
informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
5; 1193; dENiEllE SoarES da coSTa; 1,2; 0,8; 0,4; 0,5; 0,7; 0,6; 3; 
7,2; 9,5; 0,25; 16,95 / 6; 989; aNToNio SoBriNHo dE lacErda Ma-
ToS; 1,4; 0,8; 0,5; 0,5; 0,4; 0,8; 2,8; 7,2; 9,5; 0,25; 16,95 / 7; 1933; 
raiMUNdo JEfErSoN PErEira da SilVa; 1,6; 0,4; 0,4; 0,3; 0,9; 0,4; 
2,6; 6,6; 10; 0,25; 16,85 / 8; 2435; PaUlo roBErTo alBUQUErQUE 
GoUVEia; 1,6; 0,8; 0,5; 0,5; 1; 0,8; 2,2; 7,4; 8,5; 0,25; 16,15 / 9; 883; 
ESTEVÃo fEliPE SilVa da cUNHa; 1,6; 0,8; 0,5; 0,5; 0,7; 0,6; 2,6; 7,3; 
8,75; 0; 16,05 / 10; 688; iSaBElla dE oliVEira BEcHiS; 1,4; 0,8; 0,4; 
0,4; 1; 0,8; 1,6; 6,4; 9; 0; 15,4 / 11; 1004; fEliPE MEirElES TEoBaldo; 
1,2; 0,4; 0,3; 0,3; 0,4; 1; 2,6; 6,2; 9; 0; 15,2 / 12; 191; Mario coSTa 
dE SoUSa JUNior; 1,2; 0,6; 0,3; 0,5; 0,7; 0,6; 2,2; 6,1; 8,75; 0; 14,85.
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Por-
tuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em 
Noções de direito; nota em Noções de administração Pública; nota em co-
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nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
4; 3702; MaNoEl PaNToJa alVES JUNior; 1,6; 0,6; 0,8; 0,7; 0,8; 2,8; 
7,3; 9,25; 0,25; 16,8 / 5; 12; YaGo alBErTo MoUra da SilVa; 1,4; 0,8; 
1; 0,5; 0,4; 2,4; 6,5; 10; 0,25; 16,75 / 6; 3553; BENEdiTo MoNTEiro 
fErrEira JÚNior; 1,4; 0,7; 0,4; 0,5; 0,8; 2,4; 6,2; 8,75; 1,5; 16,45 / 7; 
887; adilSoN TaMaNQUEira lEao; 1,8; 0,6; 0,8; 0,6; 0,6; 2,4; 6,8; 9; 
0,25; 16,05 / 8; 3902; YGor filiPE MaGalHÃES dE carValHo; 1,4; 0,5; 
0,2; 0,8; 0,8; 3; 6,7; 8,25; 0; 14,95 / 9; 993; fEliPE TEiXEira GoNZa-
lEZ; 1; 0,6; 0,6; 0,7; 0,8; 2,4; 6,1; 8,5; 0,25; 14,85.

Anexo 03: Resultado Final Definitivo dos candidatos aprovados e 
Não Classificados para o número de Vagas Efetivas e para o Nú-
mero de Vagas de Cadastro de Reserva, por cargo e por ordem de 
classificação
O Resultado Final Definitivo dos candidatos Aprovados e Não Classificados 
para o Número de Vagas Efetivas e para o Número de Vagas de cadastro 
de reserva:
carGo 01: tecNico eM Gestao PUBLica – adMiNistracao está 
na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em conhecimentos 
Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da pro-
va de títulos; nota final.
13; 950; TaTiaNNE ElENY aZEVEdo dE MoraiS; 1,6; 0,3; 0,3; 0,9; 1,6; 
3,6; 8,3; 7; 0,25; 15,55 / 14; 3076; BiaNca PiNHEiro dE SoUSa; 1,4; 
0,4; 0,5; 0,6; 1,4; 3,2; 7,5; 7,75; 0,25; 15,5 / 15; 506; NEUZilENa dE 
MaToS PErEira; 1,4; 0,4; 0,4; 0,6; 1,8; 3,6; 8,2; 7; 0; 15,2 / 16; 2997; 
KaMilla doUrado SaNTa roSa; 1,6; 0,4; 0,4; 0,6; 1,8; 3,4; 8,2; 7; 0; 
15,2 / 17; 3204; liliaNE aMaral BarBoSa; 1,8; 0,4; 0,2; 0,9; 1,6; 3; 
7,9; 7; 0,25; 15,15 / 18; 1082; alaiSE BarBoSa fErrEira; 0,6; 0,5; 
0,5; 0,9; 1,8; 3,8; 8,1; 7; 0; 15,1 / 19; 1065; aBElardo dE KaSSio 
loBaTo cordEiro; 1; 0,2; 0,5; 0,8; 1,6; 3,4; 7,5; 7; 0,5; 15 / 20; 3144; 
JUliaNa dE frEiTaS alVES; 1,4; 0,2; 0,4; 0,7; 1,2; 3,6; 7,5; 7,25; 0; 
14,75 / 21; 629; Maria JoSÉ araÚJo SaNToS; 1,4; 0,3; 0,3; 0,8; 1; 3,8; 
7,6; 6,75; 0,25; 14,6 / 22; 2513; aNdErSoN fraNciSco Baia PirES; 
1,2; 0,2; 0,5; 0,6; 1,8; 3,6; 7,9; 6,5; 0; 14,4.
carGo 02: tecNico eM Gestao PUBLica – BiBLiotecoNoMia 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota 
em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em infor-
mática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de 
Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
7; 1168; HEldEr BriTo aViZ; 1,6; 0,8; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 2,6; 6,8; 9,25; 
0,25; 16,3 / 8; 618; KariNa dE oliVEira SilVa; 1,2; 0,8; 0,3; 0,3; 0,8; 
0,8; 3,4; 7,6; 8; 0,5; 16,1 / 9; 3603; ariaNE NaZarÉ cardoSo do NaS-
ciMENTo; 1,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,4; 1; 3; 7; 8,5; 0; 15,5 / 10; 1358; Mo-
NiQUE coSTa PaNToJa; 2; 0,4; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 2,6; 6,8; 7,5; 0; 14,3.
carGo 03: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias coNtaBeis 
está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em 
língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; 
nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de adminis-
tração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
13; 282; lÍVia dE SoUZa caMPoS aGE; 1,2; 0,6; 0,4; 0,3; 0,7; 0,8; 3,4; 
7,4; 8,5; 0,5; 16,4 / 14; 1166; EloiSo MarTiNS PiMENTEl; 1,8; 0,6; 
0,3; 0,4; 0,8; 0,8; 3,4; 8,1; 8,25; 0; 16,35 / 15; 1442; dEViSoN ViEira 
GUiMaraES daS NEVES; 1,6; 0,6; 0,4; 0,5; 0,5; 0,6; 3,6; 7,8; 8,5; 0; 
16,3 / 16; 1353; SHEldoN SilVa PiNTo; 1,6; 0,8; 0,3; 0,2; 0,7; 0,8; 3,6; 
8; 7,5; 0,5; 16 / 17; 2141; KErlY dE NaZarÉ dE SoUZa rodriGUES; 
1,4; 0,6; 0,1; 0,5; 0,8; 1; 3; 7,4; 8; 0,25; 15,65 / 18; 439; YaN carloS 
SErrao ParENTE; 1,4; 0,4; 0,4; 0,4; 0,8; 0,8; 3,6; 7,8; 7,75; 0; 15,55 / 
19; 3798; MarcElo aUGUSTo PErEira BaraTa; 1,6; 0,6; 0,2; 0,2; 0,8; 
0,8; 3,8; 8; 7,5; 0; 15,5 / 20; 3787; clEidE rEGiNa NaSciMENTo coS-
Ta; 1,2; 0,6; 0,2; 0,4; 0,7; 0,6; 3,6; 7,3; 6,5; 0; 13,8.
carGo 04: tecNico eM Gestao PUBLica - cieNcias ecoNoMi-
cas está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em in-
formática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
7; 2779; NaYara ViaNa riBEiro; 1,4; 0,6; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 3,6; 7,4; 
8,75; 0,25; 16,4 / 8; 1589; JilcENaTalia SilVa PEdroSo; 1,6; 0,6; 0,5; 
0,4; 0,9; 0,6; 3; 7,6; 8,25; 0,25; 16,1 / 9; 85; PaTrÍcia lEal VEloSo; 1,4; 
0,6; 0,3; 0,3; 0,4; 0,6; 3,6; 7,2; 7,75; 1; 15,95 / 10; 2052; MarliSoN ra-
MoN GoMES NUNES; 1; 0,4; 0,4; 0,5; 0,8; 1; 3,8; 7,9; 7,5; 0; 15,4.
carGo 05: tecNico eM Gestao PUBLica – estatistica está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
4; 2136; JoSE ailToN NUNES dE liMa; 1,4; 0; 0,2; 0,4; 0,2; 0; 2,8; 5; 
6,75; 0; 11,75.
carGo 06: tecNico eM Gestao PUBLica – PsicoLoGia está na 
seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua 
Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em informática; nota 
em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções de administra-
ção Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; 
nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
4; 2486; carlaNaSciMENTo doS SaNToS; 1,2; 0,8; 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 
3,4; 7,2; 7,5; 0,5; 15,2.

carGo 07: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra – arQUi-
tetUra está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; nome; 
nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em in-
formática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em Noções 
de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da prova 
objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
7; 2132; aMaNda TaVarES E SoUZa; 1,6; 0,8; 0,5; 0,4; 0,7; 0,8; 3,4; 
8,2; 8; 0,25; 16,45 / 8; 3428; aNa lETicia aTaliBa daUMEc; 1,8; 0,4; 
0,4; 0,4; 0,6; 1; 3,2; 7,8; 8; 0; 15,8 / 9; 3098; EricK MaKliN MacHa-
do TáVora; 1,8; 0,8; 0,3; 0,2; 0,5; 0,8; 3; 7,4; 8; 0; 15,4 / 10; 2051; 
BarBara fErNaNda rodriGUES fErrEira; 1,2; 0,8; 0,4; 0,4; 0,5; 0,6; 
3,4; 7,3; 8; 0; 15,3.
carGo 08: tecNico eM Gestao de iNFraestrUtUra - eNGeNHa-
ria ciViL está na seguinte ordem: classificação; número de inscrição; 
nome; nota em língua Portuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota 
em informática; nota em legislação; nota em Noções de direito; nota em No-
ções de Administração Pública; nota em Conhecimentos Específicos; nota da 
prova objetiva; nota da prova discursiva; nota da prova de títulos; nota final.
13; 1961; MUrilo PaES BarrETo MarQUES doS SaNToS; 1,2; 0,4; 0,5; 
0,4; 0,8; 0,6; 2,4; 6,3; 8,5; 0; 14,8 / 14; 2357; daVidE WilliaM Mo-
rEira dE MElo; 1,6; 0,2; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 2,4; 6,2; 8,5; 0; 14,7 / 15; 
3501; EliaS SaNToS da SilVa; 1,6; 0,6; 0,4; 0,3; 0,6; 0,8; 2,8; 7,1; 
7,5; 0; 14,6 / 16; 3042; lUiZ fláVio alMEida dE MENdoNÇa; 2; 0,2; 
0,4; 0,3; 0,5; 0,8; 2,2; 6,4; 7,5; 0; 13,9 / 17; 778; HElliToN JoHN crUZ 
coSTa; 1,4; 0,6; 0,5; 0,3; 0,4; 0,8; 2,8; 6,8; 7; 0; 13,8 / 18; 1447; JoSÉ 
VicTor MacHado NaSciMENTo; 1,4; 0,4; 0,3; 0,3; 0,5; 0,8; 2,8; 6,5; 
7; 0; 13,5 / 19; 3221; arY dE BarroS PErEira; 1,4; 0,6; 0,2; 0,3; 0,5; 
0,8; 2,8; 6,6; 6,5; 0; 13,1.
carGo 09: tecNico eM Gestao de iNForMatica está na seguinte 
ordem: classificação; número de inscrição; nome; nota em Língua Por-
tuguesa; nota em Ética no Serviço Público; nota em legislação; nota em 
Noções de direito; nota em Noções de administração Pública; nota em co-
nhecimentos Específicos; nota da prova objetiva; nota da prova discursiva; 
nota da prova de títulos; nota final.
10; 3173; SilVio afoNSo da SilVa MarTiNS filHo; 1,8; 0,6; 1; 0,3; 0,4; 
2,4; 6,5; 8; 0,25; 14,75 / 11; 398; iVE KiNiVE SilVa frEiTaS; 1; 0,5; 0,8; 
0,9; 0,8; 2,2; 6,2; 8,5; 0; 14,7 / 12; 3745; JorGE rodriGUES carValHo; 
1,6; 0,2; 0,6; 0,6; 0,4; 3; 6,4; 7; 0; 13,4 / 13; 3329; Marcio MarTiNS 
fariaS; 1,2; 0,5; 0,8; 0,6; 1; 2,8; 6,9; 6,25; 0; 13,15 / 14; 265; JEaNNE dE 
oliVEira PErEira; 1,8; 0,5; 0,6; 0,3; 0,8; 2,4; 6,4; 6,25; 0; 12,65.

Protocolo: 766644

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c - 207
editaL N0 42/2022-sePLad/PcPa, 02 de MarÇo de 2022

resULtado deFiNitiVo da iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa tornam público o 
resULtado deFiNitiVo da iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL 
do concurso Público aberto pelo Edital nº c-207, conforme segue:
art. 1° após a análise dos recursos impetrados contra o resultado da investi-
gação Criminal e Social, fica alterado o resultado divulgado através do Edital 
de resultado da investigação criminal e Social e seu anexo Único, em 18 de 
fevereiro de 2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 2° fica alterado o resultado da investigação criminal e Social dos 
candidatos, conforme segue:

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

Nome inscrição resultado

ana flavia da costa Souza 4130045465 rEcoMENdado

Bruno Moura Tayano dias 4130056599 rEcoMENdado

debora Nascimento lima 4130053185 rEcoMENdado

ivanilton Monteiro Nunes 4130102089 rEcoMENdado

Tairo Patrick Pena dos Santos 4130099103 rEcoMENdado

Tiago Portela chaves 4130065801 rEcoMENdado

Valdeir de Souza aguiar 4130015864 rEcoMENdado

PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

Nome inscrição resultado

rayane clicia ataide Palheta 4150041635 rEcoMENdado

art. 3º o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recur-
so contra o resultado da investigação criminal e Social através do ende-
reço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no link consultar resposta do 
recurso contra o Resultado da Investigação Criminal e Social.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a 
contar da data de publicação deste edital.
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art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa 
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c - 207
editaL Nº 43/2022-sePLad/PcPa, 02 de MarÇo de 2022

resULtado e cLassiFicaÇÃo PreLiMiNar da 1ª Fase

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus 
anexos e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o re-
sULtado e cLassiFicaÇÃo PreLiMiNar da 1ª Fase, do coNcUr-
so PÚBLico aberto pelo edital nº c-207, conforme segue:
art. 1º fica divulgado no aNeXo i deste Edital, o resultado e a classifi-
cação preliminar, dos candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência, 
no concurso Público aberto pelo Edital de abertura nº c-207, conforme os 
critérios estabelecidos no item 17.
art. 2º fica divulgado no aNeXo ii deste Edital, o resultado e a classifi-
cação preliminar, dos candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas 
com Deficiência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 
c-207, conforme os critérios estabelecidos no item 17.
art. 3º o candidato também poderá consultar individualmente seu desem-
penho através do link Boletim de desempenho final, disponível no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br por até 30 (trinta) dias, a contar da 
data de publicação deste edital.
art. 4º Quanto ao resultado e a classificação, divulgados, caberá inter-
posição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, 
disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período da 
0h00min do dia 04/03/2022 até as 23h59min do dia 04/03/2022 
e da 0h00min do dia 07/03/2022 até as 23h59min do dia 
07/03/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL
1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
1ªFase

Gregory Yzak cruz dos Santos 4130114447 19.30 1
ana Paula assunção Gama 4130087995 19.10 2
Wendell Gonçalves rocha 4130104328 18.90 3
Weveson Silva de Sousa 4130078630 18.80 4

Wemenson assunção Xavier Silva 4130033937 18.70 5
Marco augusto da Silva filho 4130067141 18.70 6

Patrick Jose ramos abreu 4130126953 18.70 7
diego andré fernandes Siqueira 4130024127 18.60 8

ana clara feijao andrade 4130100291 18.60 9
lucas reis Medrado 4130042599 18.60 10

Ítalo Vale Viana 4130029065 18.60 11
Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 4130065347 18.60 12

José do carmo fernandes Neto 4130056029 18.50 13
raylene Silva do Nascimento Barroso 4130064424 18.50 14

Karoline Kelly Teixeira Barreto 4130059762 18.50 15
iago alexandre Maia de azevedo 4130114597 18.50 16

Tarcisio ferreira Brandão Neto 4130010187 18.40 17
diego Moreira de figueiredo 4130022433 18.40 18

rodrigo de Mello Toscano 4130050062 18.40 19
felipe Mendonça de oliveira 4130053229 18.30 20

roberta cardoso Maia 4130120019 18.30 21
Paulo Henrique Menezes Vilar 4130095196 18.30 22

renato dos Passos Guimarães Junior 4130044811 18.30 23
artur Galindo rezende 4130098027 18.30 24

rene Monteiro de almeida Neto 4130065390 18.30 25

rômulo augusto lins Batista Segundo 4130031477 18.30 26
Bruno Bentes Bandeira 4130089793 18.30 27

Sidney anderson Teixeira da costa 4130074993 18.20 28
Matheus alves cardozo 4130046579 18.20 29

Matheus calndrini Silva Graim 4130113994 18.20 30
Thiago Silva da cruz 4130070175 18.20 31

Safira Canto Pinto Cabral 4130090605 18.20 32
felipe Mileo de almeida 4130021751 18.20 33

João Vitor fontoura Soares 4130004217 18.10 34
carlos augusto rodrigues rebelo 4130109364 18.10 35
Marcelo Jorge de Sampaio filho 4130096649 18.10 36

lílian Pedroso Bezerra 4130044959 18.10 37
roseanne rollo Nascimento 4130086059 18.10 38

allan Jardim de oliveira 4130123830 18.10 39
Shardson Vieira Sousa 4130014293 18.00 40

Brendo Bentes Bandeira 4130015028 18.00 41
deivison Soares Meninea 4130079010 18.00 42

Júlio Wallison de Matos Silva 4130035858 18.00 43
Pablo de araújo Barbosa 4130065667 18.00 44

igor alexis de Medeiros lacerda 4130001578 18.00 45
Paulo cesar carvalho Vilela 4130011314 18.00 46

Gerlane da Silva Hanke 4130005316 18.00 47
Márcia lidiane Barreto Martins 4130102652 18.00 48

Pedro ivo iazpek cunha 4130109106 18.00 49
rai Veloso Santos Silva 4130003911 18.00 50

ana claudia de azevedo Banhos 4130111121 17.90 51
Talissama ferreira costa 4130105005 17.90 52

Stefano rubens Bezerra de almeida 4130110291 17.90 53
francisco Erismar de almeida oliveira 4130114923 17.90 54

Gean Pantoja Medeiros da Silva 4130019446 17.90 55
cinthia Bastos Quaresma 4130031284 17.90 56

iracema ferreira Serradourada 4130076952 17.90 57
Joao Vitor Maia duarte 4130004351 17.90 58

roberia Moura rocha Santos 4130001632 17.90 59
Túlio Pereira lima Perfeito 4130107355 17.90 60
renan Vieira dos Santos 4130119274 17.90 61

Policiano Borges leal 4130118700 17.90 62
Wanderley Madureira Junior 4130023564 17.90 63

larissa do Nascimento ribeiro 4130016647 17.90 64
Juliana Bezerra carneiro 4130066492 17.90 65

Túlio Eduardo Martins de freitas 4130003719 17.90 66
rander Moura de oliveira 4130013268 17.90 67

diego cabral Teixeira 4130051417 17.90 68
Wellington Soares Pereira filho 4130111572 17.90 69
leon denis da conceição andre 4130038364 17.90 70

Eyber domingos alves 4130072271 17.90 71
Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4130091993 17.80 72

luane Maués Pereira caldas 4130075090 17.80 73
Edson de lima Jota 4130131852 17.80 74

Helenna Nogueira da Silva 4130049227 17.80 75
Maxwel rodrigues Mendes 4130111506 17.80 76
Kamilla fernandes celtran 4130135911 17.80 77

Hitalo Hamonn de Souza Victor 4130044310 17.80 78
Mariane ferreira avelar 4130066326 17.80 79

rayrison filipe alves Martins 4130123577 17.80 80
Jalles Moreira rocha dos Santos 4130075852 17.80 81

Gabrielly ferraz Guimarães Barros 4130036017 17.80 82
Thiago de oliveira Uchoa 4130109833 17.80 83

rômulo de carvalho Mourão 4130034547 17.80 84
Gabriel Nascimento da Silva 4130050800 17.80 85

Marco antônio dos reis Magalhães 4130008881 17.80 86
José Vinnicius rocha de castro 4130106769 17.80 87

andré Safar cardinalli dos Santos 4130120954 17.80 88
leandro dos Santos Nascimento 4130005114 17.80 89

ronny Santos  alves 4130005985 17.80 90
Thales Machado Nunes 4130024791 17.80 91

rafael dener azevedo flores 4130001848 17.80 92
arnoldo Souza Melo 4130001889 17.80 93

ana Paula Paes Pinheiro 4130084846 17.80 94
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laysa chaves Soares 4130023835 17.80 95
renato Gabriel do Nascimento Gomes 4130061712 17.70 96

Gabriel Soares cardoso 4130005651 17.70 97
rodrigo Silva de oliveira 4130060172 17.70 98

Mário Weine da costa ferreira 4130122734 17.70 99
francisco alves da Silva Júnior 4130083739 17.70 100

Emilly celeste lobo da conceição 4130004472 17.70 101
Marcos rocha da Paz 4130032921 17.70 102
Thiago Ferrão Schffer 4130031509 17.70 103
Tyciane Vieira lopes 4130043126 17.70 104
daniel Paiva Pinto 4130017430 17.70 105

ana Gabriela ferreira Miranda 4130002618 17.70 106
Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4130082549 17.70 107

felippe Henrique rodrigues Santos 4130052370 17.70 108
andressa dos Santos Silva 4130038993 17.70 109

Lucas Germano Afiune Machado 4130145906 17.70 110
Evelin Maria Brelaz duarte 4130069055 17.70 111

iago de Sousa ferreira da Silva 4130146094 17.70 112
débora lopes farias 4130052614 17.70 113

Mateus Souza ferreira 4130108878 17.70 114
rodrigo Vieira Silva 4130053695 17.70 115
flavio Henrique dias 4130059791 17.70 116

Mateus Prócion amaral Klautau 4130066184 17.70 117
Patricia Moreira Santos 4130109644 17.70 118

leonardo azevedo Sarturi 4130106391 17.70 119
Karol Braga cristo 4130026081 17.70 120

Elane do Socorro oliveira Mendonca 4130050592 17.70 121
alecsander Pereira Mateus 4130005347 17.60 122

ana fabianne leitão da costa 4130027827 17.60 123
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4130111288 17.60 124

luan cunha do Vale 4130061711 17.60 125
Breno Bezerra Silva 4130017043 17.60 126

isabela Maria Miaki Sobreira 4130050306 17.60 127
Guilherme Moraes lameira 4130146391 17.60 128

Magdalena dallarosa 4130089823 17.60 129
Sabrina lima Barbosa 4130006574 17.60 130

aline Barros de oliveira 4130089115 17.60 131
leonardo augusto Martins da costa E Silva 4130009864 17.60 132

Maycon Wendel favacho de oliveira 4130078822 17.60 133
daniel Gibsom lavor dos Santos 4130004969 17.60 134

ricardo de oliveira leijoto 4130100803 17.60 135
Nelson ricardo Tarquinio coutinho Guedes 4130119129 17.60 136

raimundo ivan Nascimento costa 4130084626 17.60 137
Mariane cardoso Sousa 4130000957 17.60 138
andressa Barbosa Silva 4130137012 17.60 139

Thais almeida de Sousa Severino 4130054687 17.60 140
Janaina Veit Schneider 4130079043 17.60 141

Bruna de oliveira Bilheiro 4130005226 17.60 142
cassio augusto Nascimento Nogueira 4130106406 17.60 143

rosemary Barbosa ferreira 4130017838 17.60 144
dikran Sarkissian Silva 4130020231 17.60 145
Bruno Paulo Pinheiro 4130121721 17.60 146

Wátila da Silva ferreira 4130100412 17.60 147
ana flavia cortina 4130009566 17.60 148
Yuri Tapajos felicio 4130009454 17.60 149

Jackson cardori crusaro 4130049181 17.60 150
fábio Enrico ataide lameira 4130121213 17.50 151
arthur dias Souza Santos 4130047038 17.50 152

Wilder inthone Paiva de carvalho 4130121316 17.50 153
anderson Brito de Melo 4130108900 17.50 154
fabricio rodrigues Sozar 4130041888 17.50 155
Wallison octávio Marques 4130090183 17.50 156

Emanuela Herondina rodrigues 4130105017 17.50 157
rogerio oliveira Gomes da Silva 4130008231 17.50 158

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4130114911 17.50 159
Haroldo Vitor Silva da Silva 4130056249 17.50 160

Patrick da Silva Pereira 4130130075 17.50 161
amós cavalcante Tomaz 4130104813 17.50 162

fábio Braz leão 4130078827 17.50 163

angélica cristina Moreira Madruga 4130136909 17.50 164
Julio Victor oliveira dantas 4130027072 17.50 165

Sâmia de Menezes cohen da costa 4130073847 17.50 166
renata de Mello leal 4130001408 17.50 167

Wanderley Moraes de azevedo Júnior 4130083342 17.50 168
João Victor leite alcântara 4130103593 17.50 169
Gabriel Silva Batista Pinto 4130068235 17.50 170

rennan reis Silva 4130055617 17.50 171
arthur Soares Guimarães 4130105392 17.50 172

Elder Monteiro do Nascimento 4130012977 17.50 173
leny cruz Vianna coelho 4130026900 17.40 174

Erica raissa rodrigues alves 4130132177 17.40 175
Marcello Morocini Pettena 4130109228 17.40 176

Herbety Thiago Maciel faustino de Sousa 4130026096 17.40 177
Marcelo ferreira camarão 4130079390 17.40 178

Manoel Etelberto Borba Neto 4130005269 17.40 179
ana Natalia de Moraes alves 4130026472 17.40 180
Jefferson Da Silva Rodrigues 4130042270 17.40 181
Paula Haryadne lima Borges 4130041643 17.40 182

Joana Elisa lira Martins 4130080583 17.40 183
Patricia carvalho ruggeri 4130001166 17.40 184

romulo calado Moura 4130003549 17.40 185
audiélizer da Silva coelho 4130018419 17.40 186

Guilherme carvalho damasceno 4130125211 17.40 187
Maria clara da Silva Trindade 4130077284 17.40 188

carlos Eduardo dos Santos Guedes 4130071475 17.40 189
Eder Moreira duarte 4130118427 17.40 190

cayque dos Santos lima 4130046899 17.40 191
aquino ferreira Passinho Junior 4130014424 17.40 192

Joao Pedro Gomes lima 4130096288 17.40 193
Bárbara Moraes costa 4130077756 17.40 194

Jéssica Ellen da Silva lima 4130053444 17.40 195
aloisio Brito chaves Junior 4130003415 17.40 196

rafael luiz de araújo freitas 4130111189 17.40 197
rafael Barbosa Monteiro 4130099337 17.40 198

Eduardo reis da Silva filho 4130047367 17.40 199
lucas Serrano farias 4130034591 17.40 200

francisco das chagas Vale carvalho 4130037924 17.40 201
Elizete Sabino Martins 4130106822 17.40 202

Thaine Taumaturgo caminha 4130057522 17.40 203
Maycon Patrick dias 4130018540 17.40 204

raianny Moreira Soares 4130038842 17.40 205
Michel Magalhães Moreira 4130016836 17.40 206

Patrícia Haueisen dias ruas 4130074528 17.40 207
Mateus campos luiz 4130076690 17.40 208

agnes Kaori Yoshimoto Batista 4130037323 17.30 209
flavio Jose cardoso costa 4130096127 17.30 210

Julio Biasoli Moura 4130014987 17.30 211
lucian cardoso da costa 4130000364 17.30 212

Giulius José Estefano cavalcante de oliveira 4130109944 17.30 213
Bruno fonseca da Silva 4130104049 17.30 214

andrea Virginia da rocha Val 4130050051 17.30 215
Eduarda Sousa de araújo 4130051261 17.30 216

Joao Paulo oliveira da costa 4130075472 17.30 217
Ydarmes ribeiro cordovil 4130033758 17.30 218

ricardo augusto Maia rosa 4130019393 17.30 219
Brisa dos Santos leite 4130116428 17.30 220

Bruno Melo ribeiro 4130097362 17.30 221
Everton Martins de lima 4130090614 17.30 222
Magno Soares da rocha 4130010810 17.30 223

clemerson ferreira dos Santos 4130108128 17.30 224
caio roberto Paulino Marques 4130037597 17.30 225

Eliel de Souza oliveira 4130041030 17.30 226
Bethânia campos Gonçalves 4130119767 17.30 227

Mayaní Montoril Veiga Siqueira 4130032306 17.30 228
Túlio césar de oliveira costa Santos 4130055567 17.30 229

João francisco ribeiro Junior 4130002709 17.30 230
Paulo Benjamim de Souza 4130066209 17.30 231

Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4130024145 17.30 232
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Eliandra Xavier Nascimento 4130054886 17.30 233
camila Toledo ribeiro Sathler 4130078426 17.30 234

laize Borges da Silva 4130123011 17.30 235
ana Paula fernandes 4130092542 17.30 236

adriano Magalhães da Paixão E Silva 4130070556 17.30 237
diego da costa 4130101719 17.30 238

carlos Procópio Vieira freitas 4130000635 17.30 239
rebeca faustino araújo de Sousa 4130023215 17.20 240

Paulo andre Pinheiro Serra 4130057165 17.20 241
rodrigo Portal Vasconcelos 4130015338 17.20 242

Nadson rodrigues Silva 4130028343 17.20 243
Victor cohen Mota Nemer 4130064275 17.20 244

layane do Nascimento ribeiro 4130022723 17.20 245
William Bentes Nogueira 4130119496 17.20 246

lucas alves da Silva 4130050192 17.20 247
Tiago Silva de Mesquita 4130072451 17.20 248
rodrigo Monteiro araujo 4130074571 17.20 249

rafael de figueiredo damazio 4130016867 17.20 250
ariane alcantara da Silva 4130066632 17.20 251

Galileu francisco Pereira de oliveira 4130120240 17.20 252
Jaciana araujo da Silva 4130008716 17.20 253
Elquias ferreira da Silva 4130005669 17.20 254

Milla Keline araujo do Nascimento 4130147648 17.20 255
Nilmar de Jesus Pereira 4130100452 17.20 256
carla Pereira de oliveira 4130003018 17.20 257

José leandro de Souza Nunes 4130089562 17.20 258
Wesley fernandes de Sousa lima 4130108614 17.20 259

rodrigo Veiga Wildhagen 4130005691 17.20 260
Gercenildo Sousa Barbosa 4130096708 17.20 261

Eunice Brandao de Sousa ferreira 4130013505 17.20 262
daniel Thiago Motta da Silva 4130047536 17.20 263
leonardo Gonçalves Nogueira 4130063540 17.20 264

Thais Nascimento lima 4130053223 17.20 265
Bruno indiani camaz 4130050640 17.20 266

Gabriel Magalhães Monteiro 4130072418 17.20 267
larissa freitas faria 4130044818 17.20 268

Gustavo fontenele Brito Soares 4130077261 17.20 269
Yvie leticia Silva 4130003785 17.20 270

felipe Berkamp Martins de Souza 4130047042 17.20 271
leonardo Silva lima 4130102863 17.20 272

Joelson Barros da Silva 4130102301 17.20 273
ronnan rerysson lima Nascimento 4130136029 17.20 274

adriana cerqueira chaves 4130106526 17.20 275
Tiago da Silva 4130020740 17.20 276

Jorge alejandro Barrancos Bacarreza 4130002519 17.20 277
Eduardo fernando Tanno 4130015816 17.20 278

Priscila lima Pereira 4130054774 17.20 279
ariely Silva da costa 4130000048 17.10 280

francisca carolina Sabino Mendes 4130036763 17.10 281
Natan flavio Pedrosa 4130126184 17.10 282

Joanisio Pita de omena Neto 4130030577 17.10 283
alex Wilton Sousa ramos 4130045500 17.10 284

luiz fernando Pessoa dos Santos 4130024171 17.10 285
Sediel Johnny almeida cunha 4130048246 17.10 286

clemesson clayver costa azevedo 4130024863 17.10 287
arthur Barros Santos 4130053097 17.10 288

Sidnei Barros dos reis 4130020676 17.10 289
robson Veloso Goes 4130014062 17.10 290

Brenda Karine Silva rodrigues Mendes 4130065973 17.10 291
daniel fernando de Souza Machado 4130050733 17.10 292
Victor leonardo Bernardino ribeiro 4130117205 17.10 293

ana Paula Silva de Sousa 4130130284 17.10 294
daniel faro lobato 4130007291 17.10 295

Klebson Joaquim Marinho da Silva 4130055985 17.10 296
Kelin oliveira 4130055508 17.10 297

Saulo domingos de Melo Pinheiro 4130006003 17.10 298
danilo leal arcoverde 4130005961 17.10 299

larissa Kollin de Souza ferreira 4130029699 17.10 300
Marcus Vinicius costa Silva 4130045578 17.10 301

daniel carvalho ferreira 4130018573 17.10 302
Hamilton oliveira da Silva 4130004893 17.10 303

Wallace Pereira cosmo 4130101196 17.10 304
Martha Michelle amorim Pinheiro 4130052240 17.10 305

Barbara Madureira Neiva 4130084607 17.10 306
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4130118890 17.10 307

rhuan carlos Nunes de oliveira 4130111845 17.10 308
Paulo leonardo coutinho Barbosa 4130085208 17.10 309

igor assunção costa 4130066303 17.10 310
Erika Quiel dos Santos Silva 4130099900 17.10 311

Wilson Miranda carvalho 4130012172 17.10 312
Sebastião carlos amorim Bentes 4130131365 17.10 313

lucélia leite da Silva 4130046013 17.10 314
rafael cunha dos Santos 4130074745 17.10 315

Joao Victor olimpio Esclavazini 4130091027 17.10 316
Victor Hugo carvalho Monteiro da Silva 4130103733 17.10 317

danilo de araujo Morais 4130055968 17.10 318
lucas Pereira Batista 4130066600 17.10 319

Joyce lorena da Silva figueira 4130026856 17.00 320
Sara Wilmara de Moraes costa 4130022650 17.00 321

Paulo Henrique Maltner de carvalho freitas 4130000226 17.00 322
Mateus Pereira de Moura 4130104211 17.00 323
adson ferreira da Silva 4130119735 17.00 324

Hiago lima ferreira 4130056403 17.00 325
José alipio daibes de Sousa 4130025242 17.00 326

Vitor Pires de oliveira 4130045517 17.00 327
rogério amando Pereira dias 4130012191 17.00 328

Mary Ellen rodrigues dezincourt 4130037354 17.00 329
augustus Bonadiman 4130041415 17.00 330

lucas dos Santos Nascimento 4130125025 17.00 331
felipe campos da Silva 4130041924 17.00 332

roberto carlos da Silva Miranda Junior 4130065670 17.00 333
Gustavo augusto Nogueira dias 4130015001 17.00 334

ricardo Varela da rocha 4130046306 17.00 335
Evando Emerson lopes Santana 4130131591 17.00 336

Thalisson costa de Souza 4130036800 17.00 337
Saulo araújo frança 4130056618 17.00 338

filipe Magno de Medeiros 4130113530 17.00 339
leonardo dos Santos araújo 4130060514 17.00 340

Yuri Vieira cordeiro 4130115390 17.00 341
Thiago de Sousa rodrigues 4130013445 17.00 342

igor ferreira Menti 4130096813 17.00 343
Paulo cesar rocha da Silva 4130031496 17.00 344

Gustavo arantes rocha 4130081159 17.00 345
João felipe Sandim da Silva furtado 4130028597 17.00 346

ingrid Karina Gomes de Brito 4130104972 17.00 347
raphael Nunes da Silva 4130013160 17.00 348

Marcelo Vithor carvalho lage 4130003370 17.00 349
ivanilson lobato da costa 4130062012 17.00 350

Glaudson farias costa 4130122309 17.00 351
Joao Victor de lacerda lima 4130117380 17.00 352

Pedro andre de oliveira Valente 4130119247 17.00 353
airton arcanjo Junior 4130125840 17.00 354

Evandro da Paixao araujo 4130054862 17.00 355
Kamar alves da Silva Barbosa 4130045379 17.00 356

Paulo robson Braz Barbosa 4130086859 17.00 357
Thicianne Patrícia Portela ferreira 4130051445 17.00 358

Elton davi Soares ferreira 4130015045 17.00 359
Pollyana Barros da Silva Pacheco 4130113074 17.00 360

Gilmar Vieira de Jesus 4130013722 17.00 361
Thaynan figueiredo 4130066308 16.90 362
filipe Torrinha Maciel 4130057726 16.90 363
Victor Sales de Melo 4130044786 16.90 364

cauê araujo lima Monteiro 4130009426 16.90 365
rayane Silva Barbosa 4130069553 16.90 366

Eduardo Borborema de Moraes Júnior 4130079677 16.80 367
Pedro Henrique araujo Silva 4130008707 16.80 368

felipe Mathaus Meireles Santos 4130108804 16.80 369
cassiano Edson Silva de Sousa 4130053031 16.80 370
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andressa larissa Sousa Picanço 4130065399 16.80 371
luciano carneiro Bello cavalcanti 4130081315 16.80 372
Sandra cristina oliveira Nogueira 4130095668 16.80 373

José oscar ferreira damasceno Junior 4130069267 16.80 374
Erik luciano de Brito andrade 4130011444 16.80 375

Guilherme de Sousa leite 4130122852 16.80 376
Marla lorena Sousa de Brito 4130084888 16.80 377

alysson Viana Guedes 4130009720 16.80 378
leandro de araujo freire 4130111110 16.80 379
Jorge Pereira Nogueira 4130013489 16.70 380

Maria Viviane Pereira Paxiúba 4130104494 16.70 381
carlos Tadeu de alencar Barreira Junior 4130029619 16.70 382

ana Paula de Sousa caland 4130028670 16.70 383
laura lis Garcia rocha 4130076701 16.70 384

Marcus Vinicius lima Santos 4130079052 16.70 385
Jeferson costa de oliveira 4130020835 16.70 386
Eliano Graca de oliveira 4130052960 16.70 387
Jamille ferreira Moreira 4130034282 16.70 388

lindom Johonson dias Vidal Junior 4130055441 16.70 389
Vinicius de oliveira Silva de lima 4130080968 16.70 390

lorenna Borsato Pinheiro 4130020842 16.70 391
ingred Melo Marques 4130129860 16.70 392

Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4130029157 16.70 393
Herbert Werner ferreira Haase 4130002989 16.70 394

renata Batista Soares 4130117940 16.70 395
José rodrigues Pinheiro Neto 4130101940 16.70 396

Marcus Vinicius dos Santos Monteiro 4130141884 16.70 397
Kellen Stephanie Barros da Silva 4130091805 16.70 398
alex fabricio de andrade Silva 4130067588 16.70 399

Jonathan cardoso da Silva 4130057214 16.70 400
raiany duarte de lima 4130000117 16.60 401

Juliana ferreira dos reis 4130099842 16.60 402
Jion Vitor cavalcante dos Santos 4130014768 16.60 403

andre luiz Marafao 4130051575 16.60 404
Jessyca de araujo rodrigues carvalho 4130048331 16.60 405

Thyago José de castro Patello 4130004109 16.60 406
anthony Yohanson costa Sampaio 4130126224 16.60 407

romário abreu Santos 4130032580 16.60 408
anna caroline costa de rezende 4130002842 16.60 409
Elisson ciro chiarini de Moura 4130091428 16.60 410

João Paulo cunha oliveira Gomes 4130070204 16.60 411
diéce costa diniz 4130011792 16.60 412

Jonathan Mateus da Silva 4130056081 16.60 413
Nathalia Silva Toledo 4130108428 16.60 414

Júlio césar Pereira de oliveira 4130119630 16.60 415
fernanda de Paiva araújo 4130009843 16.60 416
carina Guedes cordeiro 4130063295 16.60 417

Estevão felipe Silva da cunha 4130041400 16.60 418
Victor Hugo Martins araújo 4130048678 16.60 419
luany rodrigues carvalho 4130131503 16.60 420

Joelder andrade de campos 4130106701 16.60 421
Vandson lamar Nunes Gusmão 4130005518 16.60 422

Gabriel de Jesus araujo 4130007131 16.60 423
Gabriella Eliana Monterei Zuniga 4130000023 16.60 424

Jessica Marques dos Santos costa 4130048074 16.50 425
iury de Sousa aguiar 4130044277 16.50 426
Egnaldo liarte Gomes 4130039143 16.50 427

ana Paula Soares lima feio 4130056635 16.50 428
Nayane da Silva lopes 4130027470 16.50 429
Jocimara flores ferreira 4130034311 16.50 430

cleiton rafael alves lopes 4130039058 16.50 431
Maiza Passos da Silva 4130067110 16.50 432

Horleans Mendonca freitas 4130011285 16.50 433
luan Vulcao ranieri Brito 4130104427 16.50 434

Hevelyn Mariane cunha Silva 4130008543 16.50 435
alielson fernando da Silva Sousa 4130023516 16.50 436

Jefferson Cabral Luiz 4130110612 16.50 437
Jessica lopes da Silva Saraiva 4130021038 16.50 438
Ney Gleidson da Silva Siqueira 4130012086 16.50 439

caio Mendonca Martins 4130100156 16.50 440
luiz claudio de oliveira fernandes 4130018374 16.50 441

ayala Eduardo Salazar 4130007851 16.50 442
Juliano rodrigues rossi 4130070212 16.50 443

rodrigo Monteiro de oliveira 4130069024 16.50 444
ravena araújo Moura rêgo 4130045747 16.50 445

richard da Silva E Silva 4130108190 16.50 446
Breno Nascimento de Sousa 4130017356 16.50 447

Samuel Wayne Martins Távora 4130053504 16.50 448
alexander Silva E Silva 4130003562 16.50 449
andrew Vieira Bastos 4130010882 16.50 450

carolina Morgana frança Pamplona 4130123537 16.50 451
arthur Bezerra de oliveira 4130111025 16.50 452
Bianca Pereira de almeida 4130063739 16.40 453

artur Henrique de Souza filho 4130084251 16.40 454
fabricio Miranda afonso 4130045680 16.40 455

fhilipe Barreto dos Santos 4130005992 16.40 456
Gerson figueiredo Martins Junior 4130043351 16.40 457

Sandrisson lessa ribeiro 4130108427 16.40 458
Marly Macêdo Santos 4130000230 16.40 459

diemerson ferreira de Sousa 4130117601 16.40 460
Thiago de castro araújo 4130053046 16.40 461

Jonas Pereira Jovino 4130070335 16.40 462
Naiana cristina Bueno Silva 4130074138 16.40 463
Giovanni Martins delgado 4130068603 16.40 464

antonio de Sousa Macedo Neto 4130086843 16.40 465
Emanoelle Nazaré Vinhas 4130044517 16.40 466

alfredo Jacauna Pinheiro Neto 4130000235 16.40 467
Elyonay Barros alexandrino 4130055025 16.40 468

Samuel dutra de Morais Júnior 4130085232 16.40 469
aynna raira lima de Sousa 4130013853 16.40 470

lucas Silva casadio 4130041988 16.40 471
andreson costa dos Santos Souza 4130049922 16.40 472

Gabriel ribeiro de araújo 4130102964 16.40 473
Bruno Pereira da Silva 4130053499 16.40 474

francisco Elivelton costa alcântara 4130054151 16.40 475
Victor da Silva Soares 4130067779 16.40 476

roberta Guedes Guilhon cruz 4130033767 16.40 477
luilma rebelo Nunes 4130050429 16.40 478
Josue lima da Silva 4130055540 16.40 479

Paulo Henrique Pinto Santiago 4130090880 16.30 480
Tamires inacio alves de Menezes 4130012054 16.30 481

Janielson da Silva lima 4130022391 16.30 482
diego rodrigo figueiredo Pinheiro 4130093733 16.30 483

ana Hélia Silva luz 4130061931 16.30 484
isabela cardoso da Silva 4130035902 16.30 485
iran Vitor Barbosa Gomes 4130128141 16.30 486

Pedro Henrique Paranagua de castro 4130050058 16.30 487
Marienny Vieira de Santana 4130082708 16.30 488

Paulo afonso Miranda Garrido 4130112967 16.30 489
Philippe lemos Nunes 4130087709 16.30 490

Gabriella caroline araújo Matos 4130008321 16.30 491
Weiller rodrigo Santos aquino 4130093026 16.30 492

davi dantas domingos 4130015248 16.30 493
Mateus chaves oliveira 4130122215 16.30 494
daniela cunha Moreira 4130017282 16.30 495

allisson cardoso ferreira 4130101587 16.30 496
Yuri armstrong cantanhede 4130102513 16.30 497
Jefferson Rodrigues Souza 4130018463 16.30 498

alex fernando Soares Souza 4130052548 16.30 499
rodrigo lima dos Santos 4130005314 16.30 500

Paulo Sergio Pantoja Batista 4130026371 16.30 501
Geovanna donato de almeida 4130038987 16.30 502

ailson José Silva 4130132702 16.30 503
José Bruno Teixeira Júnior 4130068674 16.20 504

Max laniel Miranda da cunha 4130101911 16.20 505
levi Wilker Vieira de oliveira 4130009656 16.20 506

Marta Suzana cruz dos Santos 4130053012 16.20 507
João Paulo Brito de Espíndola 4130085916 16.20 508
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israel Giri lima 4130134035 16.20 509
Juliana almeida Gontijo 4130007293 16.20 510

rodrigo luiz Bezerra Vasconcelos 4130033583 16.20 511
rudnei da costa Matos 4130076536 16.20 512

Tiago dos Santos Bezerra 4130111549 16.20 513
Pedro filipe dias da Silva 4130016077 16.20 514
Elannilson Sozinho amaral 4130083269 16.20 515
Nara Benedita dos Santos 4130034816 16.20 516
Haroldo dos Santos Silva 4130020238 16.20 517
Publio caio Moura canto 4130062278 16.20 518

clark luan Nunes de campos 4130069783 16.20 519
Marcello ithalo de araújo alves 4130054958 16.20 520

diego Santos Silva 4130120064 16.20 521
andré William Barbosa Brito 4130041533 16.20 522

aline Santos de Jesus Gomes 4130120088 16.20 523
fiema Soares de oliveira 4130000399 16.20 524

francielli angnes Maciel da Silva 4130033910 16.20 525
Wanderson lucena rocha 4130017022 16.20 526

lucas Maurício condurú Melo 4130011599 16.20 527
Jose Thiago faro Barros da costa 4130041090 16.20 528

rafael costa oliveira 4130000028 16.20 529
Vinicius Vieira araujo 4130053570 16.20 530

daylane rodrigues de Sousa 4130018202 16.20 531
Maria Vanessa lopes duarte 4130051971 16.10 532

izabele Pereira Barra 4130137911 16.10 533
fábio diniz lima de Menezes 4130122528 16.10 534

Kallebio  lisboa de Souza 4130052171 16.10 535
Mauricio Silva furtado 4130044414 16.10 536
isabel coelho Bezerra 4130123314 16.10 537
arthur Guedes Moura 4130065582 16.10 538

camila calil Magalhães Maia 4130105171 16.10 539
celso Gomes Pinheiro 4130118346 16.10 540

Janderson Bruno de abreu Galdino 4130004764 16.10 541
fernanda Santos lopes 4130003374 16.10 542

diego Sousa Maia 4130050494 16.10 543
anderson Vinicius de almeida Prihl 4130110720 16.10 544
luiz Eduardo Soares carneiro Neto 4130014855 16.10 545

diego almeida Santiago 4130095173 16.10 546
Jean Michel Vieira alves 4130095886 16.10 547

lucas Henrique fernandes resueno 4130031549 16.10 548
Juliene oliveira rodrigues Matos 4130018981 16.10 549

Higoor Pires Queiroz 4130013574 16.10 550
Wellygton Sampaio luz 4130025978 16.10 551

Gabriel Horta Magnelli rocha 4130048187 16.10 552
Vanberg Silva 4130003700 16.10 553

andré luiz de castro Paraense 4130054173 16.10 554
larissa lopes de oliveira 4130050072 16.10 555

roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4130013583 16.10 556
Marcio aparecido da costa 4130103210 16.00 557

rodrigo costa Goes 4130019937 16.00 558
levy chagas Brasiliense canuto 4130055001 16.00 559
Gabriel coelho da Silva de Sena 4130015772 16.00 560
francisco robson Belo de Sousa 4130122570 16.00 561

Jose ronaldo rodrigues dos Santos Junior 4130114787 16.00 562
Wesley Max da Silva Nobrega 4130012247 16.00 563

iuly ribeiro correa 4130048982 16.00 564
luiz felipe andrade Pires de Siqueira 4130056709 16.00 565

cael Santos fernandes 4130018257 16.00 566
Monica Padilha Martins 4130027151 16.00 567
rogério Vidal Pereira 4130042480 16.00 568

Bruno Guedes Tocantins Garcia 4130066956 16.00 569
lucas Soeiro ferreira 4130076095 16.00 570

igor rogério araújo de Sousa 4130052999 16.00 571
darley Santos Souza 4130077380 16.00 572

artemos Jose Maria dos Santos 4130031593 16.00 573
Matheus da conceição 4130066805 16.00 574

carlos roberto de oliveira cruz 4130049713 16.00 575
Bianca ikeda Bastiani 4130023492 16.00 576

Gustavo Vieira Valente figueiredo 4130112467 16.00 577

alexsander rodrigues rangel 4130002982 16.00 578
lucas Peixoto alves 4130004777 16.00 579

fernanda da Silva Pereira 4130048986 16.00 580
Samuel rodrigues dos Passos 4130139063 16.00 581

luis felippe oliveira do Nascimento 4130047720 16.00 582
Tiago Xavier de araújo 4130139848 16.00 583
rodrigo oliveira rocha 4130043226 16.00 584

lucas leão Moreira 4130048920 16.00 585
Victor Garcez Moreira da rocha 4130061998 16.00 586

igor Silva leite 4130053853 16.00 587
alefy Moreira fernandes 4130068459 16.00 588
aline araújo de Souza 4130013075 16.00 589
Wendell da Silva Souza 4130032311 16.00 590

Paulo roberto de araujo Viana Junior 4130125572 16.00 591
Karine Nascimento rodrigues 4130076324 16.00 592

Erik clovis Teixeira 4130029004 16.00 593
carina Muniz Monteiro 4130002668 16.00 594

Paulo roberto Melo Garcia 4130113294 16.00 595
Joseane Martins da Silva 4130024261 16.00 596

Ubiracy Bringel da Silva Junior 4130062086 15.90 597
daniella rodrigues feitosa 4130003872 15.90 598

diane cristina rodrigues Melo 4130061355 15.90 599
Zaira Solano Negrão 4130010984 15.90 600

Naira cavalcante de almeida 4130096161 15.90 601
adolfo carneiro Sabino de oliveira 4130006744 15.90 602

Maria clara Tavares Barreto 4130027046 15.90 603
Paulo carvalho de almeida 4130072685 15.90 604

lucian Jacob lagustera 4130089211 15.90 605
luiza Batista Vilaça de oliveira 4130029162 15.90 606

Vinicius Sousa Barbosa 4130010433 15.90 607
layla Maria de aguiar 4130044581 15.90 608

Marcelo rodrigues Maciel 4130016923 15.90 609
raryany Matar de abreu 4130008214 15.90 610

Jorge da Silva arruda 4130063817 15.80 611
Wheeler Souza Santos 4130004366 15.80 612

Evandro da Silva Sobreiro 4130012904 15.80 613
Vitor Tavares farias 4130091327 15.80 614

ranier William overal 4130124831 15.80 615
Kivia regina ribeiro dos Santos 4130016804 15.80 616

augusto Savio Silva Britto 4130085950 15.80 617
carlos roberto Bruno Teixeira filho 4130012746 15.80 618

leonardo camargo rodrigues 4130127893 15.80 619
israel leitão ferreira 4130020979 15.80 620

Bruna Nascimento ferreira 4130134231 15.80 621
laura Geiciele lameira lopes 4130019063 15.80 622

Paulo roberto rodrigues da Silva 4130142241 15.70 623
Paulo Victor rodrigues costa 4130062844 15.70 624
odair José de Sousa aguiar 4130039114 15.70 625

andrey leonardo Silva da Silva 4130075193 15.70 626
leandro Pinheiro de Sousa 4130029805 15.70 627

Evandro cordeiro do amaral 4130111181 15.70 628
Gabriel leite dos Santos 4130005544 15.70 629

fernando campos de araujo 4130077848 15.70 630
Mayara Pereira costa 4130000423 15.70 631

abner Monteiro de Miranda 4130061350 15.70 632
igor Gabriel Silva lopes 4130072603 15.70 633

carlos da Silva Santiago de oliveira 4130085539 15.70 634
Juliana Sousa correa lima 4130080991 15.70 635

Brenda fonseca Maciel 4130087800 15.70 636
Silvia Thais rodrigues coutinho 4130097307 15.60 637

isabela Naurya reis Goulart 4130109118 15.60 638
luiz carlos Pires Nunes Junior 4130042824 15.60 639

fabiano Pereira corrêa 4130124250 15.60 640
Bruno alvarez reime 4130095860 15.60 641

Karleone lopes do carmo 4130128498 15.60 642
Melissa Godoy da costa 4130077199 15.60 643

Jonhnatan Walace Meireles 4130130014 15.60 644
angélica de araujo Morais 4130111967 15.60 645

Vitória Guimarães Schweidzon 4130076518 15.60 646
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felipe Sousa Girao 4130012810 15.60 647
Ystale Gabriel ferreira Guimaraes 4130049485 15.60 648

Thaynan Silva de Melo 4130078109 15.60 649
Paulo Henrique rodrigues alves 4130038702 15.60 650

ana Paula Gomes E Silva Guimarães 4130074094 15.60 651
francisco Wallas antunio de Morais Sousa 4130112522 15.60 652

Jonhnatan lopes Soares 4130052178 15.60 653
Wellyson fernando Viana da Silva 4130014686 15.60 654
Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429 15.50 655

luan Belo da Silva 4130012509 15.50 656
Jair Paslandim Neto 4130057505 15.50 657

roniel de Melo azevedo 4130139432 15.50 658
Keila Moldes de Menezes 4130064769 15.50 659
Victor Santos azevedo 4130126771 15.50 660

renam da Silva Barbosa 4130004505 15.50 661
Jose Wellington Nogueira da Silva 4130099828 15.50 662

Túlio José Pereira de Souza 4130118000 15.50 663
raonny Moraes de carvalho 4130131299 15.50 664

Marcos aurelio cruz de castro (Sub Judice) 4130010515 15.50 665
rodrigo Quezado ferreira 4130053034 15.50 666

João Emanuel Gaspar Sampaio 4130024601 15.50 667
clívia carolina de Menezes Gonçalves 4130079478 15.50 668

aline ferreira Martins 4130056883 15.50 669
Moises Santiago de oliveira 4130032468 15.50 670
rodrigo da costa Boulhosa 4130015305 15.50 671

fabricio Bastos Marques 4130113924 15.40 672
lucas leal de Sousa 4130009937 15.40 673

Ennio leal da costa Morais 4130050244 15.30 674
Jesse Souza da Silva 4130096953 15.30 675

rogério anderson leite alves 4130074516 15.30 676
fernanda Pereira Miranda 4130062115 15.30 677
luiz Victor Santos freitas 4130052919 15.30 678

Vinícius andrade Mello 4130059947 15.30 679
daniel rômulo Garcia Mendes 4130106511 15.20 680

Susan Michelle Gonçalves Godinho 4130006629 15.20 681
diego cardoso coelho 4130098563 15.20 682
arley Mata do amaral 4130092134 15.20 683
liliane Matias da Silva 4130018209 15.20 684

lucas lima cesar 4130067970 15.20 685
diego fernando oliveira Messias 4130099902 15.10 686
dilsirlei Solidade albuquerque 4130016497 15.10 687
Maria rafaela Medeiros Viana 4130092122 15.10 688

Gilberto ribeiro Maia filho 4130119573 15.10 689
anna Paula Xavier Macedo de Souza 4130024151 15.10 690

danílio lira leal Sales 4130120021 15.10 691
Victor Medeiros Portes E Souza 4130004337 15.10 692
fernando de crignis Provete 4130125801 15.10 693

Thúlio de Souza ludovioco almeida 4130138054 15.10 694
Elen cristina lopes da Silva 4130001912 15.10 695

danillo alves cavalcante 4130100965 15.10 696
Jerusa Buzatto Nunes 4130114754 15.10 697

Kelly cristina lima costa 4130083936 15.10 698
João Vitor da Silva Morais 4130125001 15.10 699

Jessica lobato correa 4130079687 15.10 700
david Passinho Montes 4130096753 15.10 701

renata Neris carvalho dos reis 4130119866 15.00 702
Geovany leonardo dos Santos Barbosa 4130108071 15.00 703

felipe Henrique costa Nogueira 4130036374 15.00 704
amanda Silva Netto 4130081272 15.00 705

Edyberg dos Santos almeida 4130112330 15.00 706
Yasmine Moreira Gomes Magnavita 4130085676 15.00 707
Nubia Mesquita Souza (Sub judice) 4130083377 15.00 708

lucas araújo de Sá 4130088110 15.00 709
Jose durvalino de Moura leal filho 4130138825 15.00 710

Gleybison de Queiroz Nunes 4130066839 15.00 711
Wigner Santos de carvalho 4130083151 15.00 712

Marcelo Sobral E Souza 4130101536 15.00 713
leonardo Junca coutinho 4130041166 15.00 714

alisson Moreira dos Santos 4130003956 15.00 715

Bruno Souza ramos 4130017089 14.90 716
Marcus Vinicius Miranda Karam 4130121745 14.90 717

fillippe duarte lima 4130068946 14.90 718
fernanda Pimentel Hermida Bernardes 4130055246 14.90 719

Breno Brito Neves 4130016578 14.90 720
celeste de Sousa castro 4130028179 14.90 721

Khelvem da Silva lameira 4130004861 14.90 722
raimundo Gilvandro dos Santos Pereira 4130121003 14.90 723

francisco anderson alves Silva 4130086238 14.90 724
José ariclebson Mendes Moisés 4130055345 14.80 725
Vitor danilo de Moraes Barros 4130126018 14.80 726

ana Gabriela Santos ramos de oliveira 4130010686 14.80 727
cleiton alcântara Bosa 4130025534 14.80 728

felipe Gama dos Santos 4130061686 14.80 729
christianne cássia Macedo castro 4130053196 14.70 730

Kelly Silva de oliveira 4130031237 14.70 731
caio lucas Moreira 4130004530 14.70 732

alexandre Machado de almeida 4130079644 14.70 733
Tathyane denise Vesohoski 4130024814 14.60 734

italo da Silva Medeiros 4130000936 14.60 735
antonio fagner de Souza cavalcante 4130108558 14.60 736

lily Sammy feitosa de Moraes 4130049420 14.60 737
roNaldo adriaNo coSTa GoMES 4130035678 14.50 738

andre funes carneiro 4130064574 14.50 739
caio Peralva Valdivia 4130088621 14.50 740

ana lidia alves de almeida 4130009734 14.50 741
danilo de Sousa Pinheiro 4130048017 14.50 742
abimael Batista Palmeirim 4130020987 14.50 743

Marcelo romeiro 4130054955 14.50 744
andreia Suellen Monturil de Morais 4130118945 14.50 745

Joas castro costa 4130016083 14.50 746
Mateus Policena de Mello 4130075849 14.50 747

Marcio Elker Morais ribeiro 4130059574 14.50 748
athos de athayde Passos dos reis 4130010186 14.50 749
Pedro Paulo amorim Barata Junior 4130093918 14.40 750

lucas alves Braga 4130023151 14.40 751
francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687 14.30 752

Gustavo Pacheco Pamplona 4130031973 14.30 753
Nara alves Pereira 4130092037 14.30 754

renato lontra rodrigues 4130037069 14.30 755
Julio cesar Braga Guimaraes da Silva 4130031932 14.30 756

daiane Nunes Silva 4130117579 14.20 757
Nilton Kabrine alves ferreira 4130033579 14.20 758

ana luiza Silva 4130012794 14.20 759
lucas do Socorro carmo costa 4130068562 14.10 760

ana Karla castro Souza 4130091426 14.10 761
amario Vinicius Paiva da costa 4130033519 14.10 762

Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4130001614 14.10 763
Éder Queiroz costa 4130034194 14.10 764

Maximiliano adolfo Quirino costa 4130011389 14.10 765
cássio Zacarias lopes de lima 4130072749 14.10 766

Jose Marcio oliveira leao 4130025127 14.00 767
rúbia camila Maciel da Silva 4130016196 14.00 768

Juliana dias asbeg 4130139127 14.00 769
Vanessa ferreira Xavier 4130065941 14.00 770
rafael da Silva costa 4130072862 14.00 771

fernanda regina freitas da Silva 4130075089 14.00 772
adolpho roberto Von lohrmann 4130105693 14.00 773

luis Eduardo de Vasconcelos lima 4130001597 14.00 774
luany Sousa costa 4130039410 13.90 775

Thamires Pereira Pinheiro 4130052163 13.80 776
felipe Melo de freitas 4130111468 13.80 777

Victor Yuri Berchior rodrigues 4130070305 13.80 778
lucas diogo rodrigues da Silva 4130113555 13.80 779

rick da Silva E Silva 4130028131 13.70 780
rayanne Evelyn Sampaio de lemos 4130055461 13.70 781
leandro Henrique das chagas lima 4130095920 13.50 782
Jefferson Eduardo Carvalho Ramos 4130017786 13.50 783

dennison duarte Mury 4130131770 13.50 784
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cristiam Paulo da Silva Brandão 4130071313 13.40 785
Yuri luz Navarro de Sousa 4130029646 13.30 786
adauto Klinton duarte lobo 4130121614 13.30 787
Guilherme furtado Garcia 4130024538 13.20 788
Gilvan Gomes dos Santos 4130013766 13.10 789

Gabriel Sá dolzany 4130053275 13.10 790
claynilson alves ribeiro 4130124951 13.00 791

diego Marques dos Santos 4130028336 13.00 792
lucas duarte Goncalves 4130027998 13.00 793

felipe Zacarias Sales 4130025596 13.00 794
douglas  Gonçalves de araújo 4130048175 13.00 795

Joab de Souza Guimarães 4130111723 12.20 796

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL
1ª Fase

cLassiFica-
ÇÃo 1ªFase

Bárbara Moraes costa 4140077778 17.40 1
Hélio lemos Júnior 4140058047 17.30 2

Kamilla fernandes celtran 4140135942 17.20 3
lucas Nunes farias 4140017615 17.20 4

amanda olinda cavalcante 4140098803 17.05 5
felipe Mendonça de oliveira 4140053235 16.95 6
Paulo Henrique Menezes Vilar 4140095176 16.95 7

Etyenne Gabriela rodrigues da Silva 4140024187 16.95 8
antonio Yuri de Matos Sousa 4140058924 16.95 9

dayana de Nazaré antunes fernandes 4140104700 16.85 10
Policiano Borges leal 4140118709 16.85 11

alexander Silva E Silva 4140003835 16.75 12
ana Paula fonseca Barros 4140001617 16.75 13

rene Monteiro de almeida Neto 4140065386 16.75 14
ana clara feijao andrade 4140100280 16.70 15

renato dos Passos Guimarães Junior 4140044850 16.65 16
ana Paula assunção Gama 4140088000 16.65 17

italo Vale Viana 4140121615 16.60 18
ana Paula Paes Pinheiro 4140122139 16.55 19

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4140120680 16.55 20
Neuvan Jose de Sousa Siqueira 4140113022 16.50 21

Wellyson fernando Viana da Silva 4140109736 16.50 22
francisca Elani da Silva Brito 4140116917 16.45 23

Pedro Moreno rocha lemes arrigoni 4140129573 16.45 24
Laura Seiffert Diniz 4140025039 16.45 25

José ailton do Nascimento filho 4140062428 16.45 26
felipe Mileo de almeida 4140082231 16.40 27

Marla lorena Sousa de Brito 4140084909 16.35 28
Sarah Sttefanny Nascimento abreu 4140125811 16.35 29
luana Patricia Vasconcelos costa 4140103453 16.35 30

rodrigo de Mello Toscano 4140073319 16.35 31
Evandro da Paixao araujo 4140054870 16.30 32

Sheinna rhayan Bento costa 4140012598 16.30 33
Géssica renaíssa ferreira caldas 4140049813 16.30 34

Eduardo fernando Tanno 4140018871 16.30 35
alexandre Melo Pessoa 4140097358 16.30 36

Juliana Sabrina rolemberg Santos 4140011533 16.25 37
renan Vieira dos Santos 4140119282 16.25 38

Thalia Bandeira ferreira albuquerque 4140006717 16.25 39
Vitor Hugo Gomes da Silva 4140126874 16.20 40

Vitória Guimarães Schweidzon 4140126722 16.20 41
Thais almeida de Sousa Severino 4140054679 16.20 42

Keilla Maria de azevedo leite 4140122529 16.20 43
Sâmia de Menezes cohen da costa 4140073889 16.20 44

Breno Bezerra Silva 4140017086 16.15 45
Helen Karollyne lima de lima 4140103856 16.10 46

Jade andrade dos Santos 4140045469 16.10 47
Marcos Vinicius Santos costa 4140053986 16.10 48
carla Thalita Trindade Santos 4140136282 16.10 49

lucas dos Santos Martins 4140062204 16.05 50
Eugênio Paceli carvalho Miranda Segundo 4140082563 16.05 51

Kivia regina ribeiro dos Santos 4140016786 16.05 52
alex fabricio de andrade Silva 4140067582 16.05 53

luiza carneiro Marinho 4140017163 16.05 54

Sandra cristina oliveira Nogueira 4140095655 16.05 55
ailson José Silva 4140150351 16.05 56

Maria Eduarda aguiar Barbosa Neves 4140008483 16.05 57
Thiago Silva da cruz 4140070185 16.05 58

Gerlane da Silva Hanke 4140005656 16.05 59
arthur Bezerra de oliveira 4140111037 16.00 60

Havila da Silva freitas 4140061001 16.00 61
anna caroline costa de rezende 4140002603 16.00 62

Karina Gomes dos Santos loureiro 4140000843 16.00 63
andrezza Silva lima 4140082809 15.95 64

Vinícius carneiro Miranda 4140026149 15.95 65
Thiago Pinheiro de Moraes 4140043307 15.95 66

Yvie leticia Silva 4140003993 15.95 67
luilma rebelo Nunes 4140050540 15.95 68

Wellington Soares Pereira filho 4140111532 15.95 69
Marcella Morais de Souza 4140108633 15.95 70
renato Souza de farias 4140053671 15.95 71

rômulo augusto lins Batista Segundo 4140135474 15.95 72
Eline araújo Santos Vieira 4140045758 15.95 73

Tiago Portela chaves 4140065810 15.90 74
Juliane Gomes da Silva 4140067021 15.90 75

Wallace Soares de Souza 4140115979 15.90 76
Jackson cardori crusaro 4140074105 15.90 77
Shardson Vieira Sousa 4140053195 15.90 78
Maria Tito fernandes 4140101903 15.90 79
renata Batista Soares 4140117951 15.85 80
roberta cardoso Maia 4140126193 15.85 81

Nubia de fatima Martins cardoso dantas 4140082367 15.85 82
Saulo domingos de Melo Pinheiro 4140005915 15.85 83
dereck Bruno de Honorato ferrão 4140113993 15.85 84
albano Gabriel de Pontes loureiro 4140012663 15.85 85

Brisa dos Santos leite 4140116416 15.80 86
Gabrielli Martins Galvão dos Santos 4140005476 15.80 87

Maria rafaela Medeiros Viana 4140100218 15.80 88
diego andré fernandes Siqueira 4140024021 15.80 89

Bluma Barbalho Moreira 4140044237 15.80 90
fabiele correa Nascimento de oliveira 4140035955 15.80 91

antonio conceição Peniche Junior 4140047241 15.80 92
larissa Medeiros de oliveira 4140058081 15.80 93

adan Holiday damasceno Santos 4140126286 15.75 94
Natanael Batista abade 4140116306 15.75 95

roberia Moura rocha Santos 4140001791 15.75 96
Karenina deusdara de Moura 4140044368 15.75 97

athos de athayde Passos dos reis 4140010219 15.75 98
daniela cunha Moreira 4140017304 15.75 99

roney José de Moura lima 4140001172 15.75 100
Jhenifer luzia Barros 4140101764 15.75 101

luiz Victor Santos freitas 4140014151 15.75 102
davi correia Galeão 4140017500 15.75 103

romulo calado Moura 4140011909 15.75 104
Jefferson Cabral Luiz 4140110662 15.75 105

Beatriz Yumi Sakai dacier lobato 4140120662 15.75 106
Mariana de Souza Beltrão Guerra 4140026025 15.75 107

Karol Braga cristo 4140026092 15.75 108
claudia alyne Sousa ramos 4140073083 15.70 109
Elyonay Barros alexandrino 4140055022 15.70 110
isabelle de aquino Santiago 4140124677 15.70 111

Sabrina lima Barbosa 4140123779 15.70 112
rafael de Melo Sousa 4140006166 15.70 113
Keitiane de Jesus Paes 4140112620 15.65 114

Tônni Quenned de Sousa feitosa 4140053776 15.65 115
Hanna Paula Sales Paiva 4140048381 15.65 116

luan Belo da Silva 4140013194 15.65 117
aldeci de aquino Magalhaes 4140054648 15.65 118
roberta Guedes Guilhon cruz 4140033756 15.65 119

aila Narjara Zaparole Gonçalves 4140076326 15.65 120
aline ibiapina Saraiva 4140043374 15.65 121

Joao Pedro Gomes lima 4140096297 15.65 122
antônio Jeallyson de freitas Pereira 4140115154 15.65 123
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anna carolina das Neves Santos 4140090894 15.65 124
diemerson ferreira de Sousa 4140117621 15.65 125
ana Gabriela ferreira Miranda 4140002302 15.65 126

isabela Santos fonseca 4140004346 15.65 127
Saulo de Tarso Batista de Souza 4140004215 15.65 128

Thayane Santana Nascimento 4140122650 15.60 129
rafael Gomes Modesto 4140015187 15.60 130

raylane Monteiro Pereira 4140077021 15.60 131
Mirlane dos Prazeres Mendes 4140008772 15.55 132

Marcelle cecilia Menezes Tupiassu 4140118861 15.55 133
Bianca Emanoela dos Santos Pereira 4140103308 15.55 134

Jerusa Buzatto Nunes 4140114752 15.55 135
Maria Viviane Pereira Paxiúba 4140105131 15.55 136

Marcelo ferreira camarão 4140113211 15.55 137
Emilly celeste lobo da conceição 4140136672 15.55 138

ana Natalia de Moraes alves 4140026406 15.55 139
luane Maués Pereira caldas 4140111423 15.55 140

lílian Pedroso Bezerra 4140044957 15.55 141
aline Barros de oliveira 4140089127 15.55 142

carlos Henrique Silva de almeida 4140001059 15.55 143
Thaynan Silva de Melo 4140078110 15.55 144

Marcus Vinicius lima Santos 4140125068 15.55 145
Marco antonio rosa rodrigues 4140044392 15.55 146

Vitor lopes Pereira 4140123570 15.50 147
andréa Virgínia da rocha Val 4140050042 15.50 148
flavio da Silva francisquini 4140125780 15.50 149

lucas Henrique fernandes resueno 4140031505 15.50 150
iago alexandre Maia de azevedo 4140114605 15.50 151
Sabrina Sousa da Silva Batista 4140069607 15.50 152

Mateus campos luiz 4140076719 15.50 153
Solon cordeiro de oliveira Neto 4140122464 15.45 154
felipe Mathaus Meireles Santos 4140115156 15.45 155
fayner Kelly cuimar da Paixão 4140061136 15.45 156

caroline Bariani cardoso 4140005936 15.45 157
filipe Torrinha Maciel 4140057716 15.45 158

Marcelo Moreira de figueiredo 4140055072 15.45 159
ana Paula Gomes E Silva Guimarães 4140074109 15.45 160

rafael Sousa araújo Pimentel 4140005373 15.45 161
Vanberg Silva 4140004541 15.45 162

Tamires Silva dias 4140111604 15.45 163
Kellen Stephanie Barros da Silva 4140091792 15.45 164
Gislaine Mayara Miranda Sena 4140106229 15.45 165

fernanda de Paiva araújo 4140009906 15.45 166
iago ronald Pontes rodrigues 4140094378 15.45 167
camila Toledo ribeiro Sathler 4140078412 15.45 168

danielle Marques cabral 4140031771 15.45 169
Naira rogelma oliveira Pires 4140057888 15.45 170

Jefferson Douglas Da Silva Bezerra 4140065349 15.45 171
Tainan Teixeira ferreira 4140038452 15.45 172

diéce costa diniz 4140011750 15.45 173
ingrid Karina Gomes de Brito 4140104987 15.40 174
felipe Weslley Macedo Nunes 4140011422 15.40 175

roberta Maciel da costa 4140108700 15.40 176
João francisco ribeiro Junior 4140002870 15.40 177

ivy Guimarães Teixeira 4140100090 15.40 178
larissa Nogueira freire 4140007031 15.40 179
Jesse Souza da Silva 4140133610 15.40 180

Wanderson Souza Pantoja 4140061854 15.35 181
fiema Soares de oliveira 4140000134 15.35 182
cleiton rafael alves lopes 4140039102 15.35 183
Wendell Goncalves rocha 4140110521 15.35 184
Mariane cardoso Sousa 4140001133 15.35 185

Emanoel da Silva E Silva 4140069430 15.35 186
Josilene da Silva Hanke 4140010051 15.35 187

rafaela cascaes Brito de oliveira 4140070094 15.35 188
Matheus calndrini Silva Graim 4140114021 15.35 189

Juliana Bezerra carneiro 4140066483 15.35 190
Paloma lima cabral 4140101134 15.35 191

laura lis Garcia rocha 4140076770 15.35 192

Priscila dos Passos costeira 4140115068 15.35 193
João Vitor da Silva campos 4140006007 15.35 194
Endyson costa de Moraes 4140134463 15.35 195
de leone Moreira franklin 4140082133 15.35 196

alex Mira 4140057038 15.35 197
lázaro ibiapina alvarenga 4140066456 15.35 198
William Bentes Nogueira 4140119478 15.30 199

Túlio José Pereira de Souza 4140117983 15.30 200
cleiton alcântara Bosa 4140025582 15.30 201

Jessica letícia Barros rodrigues 4140089085 15.30 202
Gustavo arantes rocha 4140081176 15.30 203
Magdalena dallarosa 4140089803 15.30 204

danilo aurora de Sousa E Silva 4140119137 15.30 205
ana carolina dos Santos Monteiro 4140095301 15.30 206

fábio Enrico ataide lameira 4140124974 15.25 207
Martha ferreira Monteiro 4140026138 15.25 208

Vitor otávio Gomes Barbosa 4140056443 15.25 209
Josue lima da Silva 4140055542 15.25 210

Breno Nascimento de Sousa 4140017437 15.25 211
Priscilla Mendes da Silva 4140016899 15.25 212

Maxwel rodrigues Mendes 4140111492 15.25 213
cassandra de cassia da cruz rodrigues 4140123545 15.25 214

José Bruno Teixeira Júnior 4140068685 15.25 215
francineuza daniela Moreira Galvao 4140081980 15.25 216

Gustavo frança Queiroz 4140035456 15.25 217
Erika Quiel dos Santos Silva 4140099888 15.25 218

Michele Seabra Silva 4140147198 15.25 219
Paulo ricardo Moraes Pereira 4140100558 15.25 220
Gilberto ribeiro Maia filho 4140119581 15.25 221

William Nunes Maia 4140110908 15.25 222
Bruna araujo da rocha 4140046312 15.20 223
ariely Silva da costa 4140000505 15.20 224

aline Santos de Jesus Gomes 4140120071 15.20 225
rodrigo da costa Boulhosa 4140098127 15.20 226
Vitor de Brito dos Santos 4140127897 15.20 227

Mateus Soares Santos feitosa 4140003861 15.20 228
rodrigo Portal Vasconcelos 4140015266 15.20 229
alex Wilton Sousa ramos 4140045511 15.20 230

Bruna Maria araujo dos Santos 4140077175 15.15 231
daniela dos Santos farina 4140048437 15.15 232

clebson araujo Santos 4140003112 15.15 233
Erica raissa rodrigues alves 4140117444 15.15 234

Marta Morgenthaler 4140036094 15.15 235
rosane de Sousa Brandão Silva 4140046493 15.15 236

israel Giri lima 4140134049 15.15 237
Valéria farias ferreira 4140012052 15.15 238

Joyce de albuquerque lima fernandes 4140036470 15.15 239
larissa dos Santos Vieira 4140117708 15.15 240

Moises Santiago de oliveira 4140032486 15.15 241
Vitor danilo de Moraes Barros 4140126033 15.15 242

igor alexis de Medeiros lacerda 4140001715 15.15 243
diego cabral Teixeira 4140051391 15.15 244

lorena Pinto da costa Silva 4140002817 15.10 245
carolina Tavares cardoso Boulhosa 4140045728 15.10 246

Jorge Junior araujo carneiro 4140065743 15.10 247
Mário ronaldo lima Pinheiro Júnior 4140112979 15.10 248

Gustavo ramalho de Morais 4140048215 15.10 249
Jessica Santos Malcher Gillet 4140089646 15.10 250

francielli angnes Maciel da Silva 4140056974 15.10 251
leonardo Pires oliveira 4140108052 15.10 252

carla Pereira de  oliveira 4140003168 15.10 253
raylene Silva do Nascimento Barroso 4140064415 15.10 254

Wallison octávio Marques 4140090198 15.10 255
Marlon Pinheiro da Silva 4140022462 15.10 256

rodrigo Vieira Silva 4140053690 15.10 257
Wendras costa da Silva 4140124381 15.10 258
Bruno Pereira da Silva 4140053485 15.10 259
lucas Pereira Batista 4140066614 15.10 260

Lucas Germano Afiune Machado 4140145953 15.10 261
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Wigner Santos de carvalho 4140122007 15.10 262
Paulo Benjamim de Souza 4140066211 15.10 263
Jeyson andre de lima cruz 4140130494 15.05 264
andre luiz Silveira Esteves 4140081850 15.05 265

Paulo Victor Gomes da Silva 4140089586 15.05 266
Sara Wilmara de Moraes costa 4140022670 15.05 267

Berkeley Jaques castro 4140093077 15.05 268
Paulo Sergio Pantoja Batista 4140026410 15.05 269

Marcelle Peres da Silva 4140026800 15.05 270
carla letícia Prazeres Sacramento 4140120870 15.05 271

Bruna Nascimento ferreira 4140134122 15.05 272
Willams Jonathan de albuquerque lira 4140050000 15.05 273

Priscilla Borges da Silva 4140096116 15.05 274
raianny Moreira Soares 4140038808 15.05 275

ozeias dos Santos da Silva 4140011458 15.05 276
racner Mourão corrêa 4140076257 15.05 277

Marcos alexandre de Souza lyra 4140130996 15.05 278
arthur iago lira Neves 4140025848 15.05 279

ricardo frias de assumpção 4140000098 15.05 280
carlos roberto dos Santos Nascimento Junior 4140054693 15.05 281

Pablo de araújo Barbosa 4140065656 15.05 282
rudnei da costa Matos 4140076510 15.05 283

Thyago José de castro Patello 4140003823 15.00 284
camilla catunda arruda 4140080547 15.00 285

Everton Gustavo araújo ferreira 4140045715 15.00 286
Joao Victor Nogueira Groberio 4140006859 15.00 287
douglas lucas lima de Vargas 4140094603 15.00 288
Maria do Socorro cunha Santos 4140008989 15.00 289

ingred Melo Marques 4140129832 15.00 290
larissa Melo de Sousa 4140092106 15.00 291

Helcio albuquerque alves 4140005354 15.00 292
João Victor reis alves 4140003237 14.95 293
Elzanira Barros lopes 4140046322 14.95 294

ariane alcantara da Silva 4140066640 14.95 295
Thales de aguiar lessa 4140055106 14.95 296

regivan Paixão Silva abreu 4140069241 14.95 297
raiza Martins fontoura 4140090957 14.95 298
ana cecília Souza diniz 4140051187 14.95 299

rejane cristina Santos de oliveira 4140057443 14.95 300
Marisa Silva franca 4140019910 14.95 301

raimundo alexandre Mota da conceição 4140085433 14.95 302
adriano Magalhães da Paixão E Silva 4140070562 14.95 303

 Tarcisio ferreira Brandão Neto 4140010131 14.90 304
diego almeida Santiago 4140106428 14.90 305

augusto Savio Silva Britto 4140085958 14.90 306
Thayanne Nunes rodrigues 4140106826 14.90 307
Marcelo Santos de azevedo 4140007722 14.90 308
Pedro filipe dias da Silva 4140016065 14.90 309

José do carmo fernandes Neto 4140056034 14.90 310
olivia de Nazaré dos Santos Nunes 4140027115 14.90 311

francisco Erismar de almeida oliveira 4140114905 14.90 312
francisco Mateus Vasconcelos alencar 4140057527 14.90 313

Janielson da Silva lima 4140113651 14.90 314
Giovanni alvaro Teixeira da Mata 4140029075 14.90 315

augusto rodrigo Vinhote do Nascimento 4140114925 14.90 316
artur Henrique de Souza filho 4140084219 14.89 317

Wellington alves da cunha 4140071169 14.85 318
Bruno Soares da Silva 4140130267 14.85 319

diego roberto da luz Bezerra 4140048274 14.85 320
Jessica Marques dos Santos costa 4140048106 14.85 321

renato Gabriel do Nascimento Gomes 4140061662 14.85 322
raryany Matar de abreu 4140008121 14.80 323

Hugo felipe Entringer de camargo 4140001344 14.80 324
lucas Serrano farias 4140034660 14.80 325

fernando Beniz de Sousa 4140045372 14.80 326
laysa chaves Soares 4140023722 14.80 327
Nandielly Silva Souza 4140105556 14.80 328
davi dantas domingos 4140015328 14.80 329

roxane Maria farias de Brito Batista de Souza 4140013504 14.80 330

Jusciane Souza Matos 4140120302 14.75 331
deborah Ellen Wanderley Gomes freire 4140110122 14.75 332

Nubia Mesquita Souza 4140083384 14.75 333
lanna cleicy de castro Prestes 4140113594 14.75 334

Paula Jeniffer Moreira De Faria Gomes 4140044091 14.75 335
leandro de araujo freire 4140121067 14.75 336

andré William Barbosa Brito 4140099124 14.75 337
rodrigo Gomes Guerreiro 4140020337 14.70 338

Marcones Macedo rodrigues 4140021066 14.70 339
Patricia Moreira Santos 4140109659 14.70 340

Elizabeth Garcia cavalleiro de Macêdo ferraz 4140055349 14.70 341
raissa Scerni Machado 4140052393 14.70 342

cinthia Bastos Quaresma 4140031314 14.70 343
camila de carvalho costa 4140027610 14.70 344

felipe Melo de freitas 4140111482 14.70 345
audiélizer da Silva coelho 4140018719 14.70 346

Juliene oliveira rodrigues Matos 4140019027 14.70 347
francisco Wallas antunes de Morais Sousa 4140112525 14.70 348

rafael costa oliveira 4140000142 14.65 349
odair José de Sousa aguiar 4140039138 14.65 350

Gilmar Vieira de Jesus 4140013575 14.65 351
Wilder inthone Paiva de carvalho 4140121326 14.65 352

Ygor Emanuel Gomes Melo 4140106635 14.65 353
Jean carlos cassiano Santa Brigida 4140033899 14.65 354

anderson Brito de Melo 4140108917 14.60 355
alberto Marinho dos Santos 4140006337 14.60 356

Breno Travasso Saraiva dos Santos 4140003680 14.60 357
rodrigo Silva de oliveira 4140060166 14.60 358

rafael de Mendonça Mendes 4140101146 14.60 359
roney carvalho lima 4140106586 14.60 360

diego da costa 4140101690 14.60 361
José alipio daibes de Sousa 4140025267 14.60 362
andré Bilro Pereira de araújo 4140041695 14.60 363

Edenise da costa araujo 4140005000 14.55 364
Jhon anderson do Espirito Santo Silva 4140135344 14.55 365

Eduarda Sousa de araújo 4140051281 14.55 366
Taylon Michel de Sousa feitosa Pereira 4140118865 14.55 367

Karine Nascimento rodrigues 4140076354 14.55 368
Wemenson assunção Xavier Silva 4140109179 14.55 369

rafael lucas de azevedo fernandes 4140052029 14.55 370
Vinicius alexandre amaral dos Santos 4140145607 14.50 371

danilo de Jesus Tavares 4140111822 14.45 372
Hugo amaral de Mendonça ribeiro damasceno 4140043271 14.45 373

alielson fernando da Silva Sousa 4140062916 14.45 374
Pamella Paula arnaud Gomes 4140049292 14.45 375

camila Meyre Soares de carvalho 4140086370 14.45 376
laura Geiciele lameira lopes 4140018922 14.40 377
Emerson rodrigues da costa 4140096472 14.40 378

Mateus oliveira Trajano Santiago 4140117932 14.40 379
Joab de Souza Guimarães 4140111692 14.35 380

Pedro Marcos dos Santos Neto 4140006043 14.35 381
Wladimir de oliveira Pacheco 4140014471 14.35 382

Eyber domingos alves 4140072286 14.35 383
lucas diogo rodrigues da Silva 4140113536 14.35 384

leandro Henrique das chagas lima 4140150073 14.25 385
Ewerton felipe Santana lobato 4140137303 14.25 386
Herbert Werner ferreira Haase 4140003108 14.25 387

Edson franco Pereira 4140135626 14.21 388
camilo Miguel duarte ribeiro 4140048034 14.20 389

arthur Walmsley Paiva 4140009826 14.20 390
Thaynan figueiredo 4140066312 14.20 391

Gustavo Vieira Valente figueiredo 4140112487 14.15 392
Victor da Silva Soares 4140102606 14.15 393

david de almeida Miranda 4140011759 14.10 394
Marcio aparecido da costa 4140103232 14.05 395
Thamires Pereira Pinheiro 4140096022 13.95 396

Elton duarte da Silva 4140081127 13.95 397
Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333 13.90 398

Edson Junior da Silva ribeiro 4140069955 13.90 399
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Jéssica Moreira ladeira de Paula 4140104475 13.90 400
Jorge cardoso de Sa ribeiro 4140100585 13.85 401

fernanda daniele Menezes farias 4140133176 13.80 402
Glaucio ilan oliveira Pinto da Silva Torres 4140056594 13.75 403

anthony Yohanson costa Sampaio 4140127141 13.75 404
Marllysson cavalcante leão 4140031725 13.60 405

isabelle alencar freire 4140121684 13.35 406
Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931 12.90 407

alexsandro Balbino da Silva 4140107576 12.80 408

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL
1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
1ªFase

felipe Pereira Sales 4150013518 17.90 1
rafael de oliveira castro rodrigues 4150001677 17.80 2

Thais cristine de Sousa Santos 4150089962 17.80 3
luiza ferreira Mendes 4150012920 17.70 4

Túlio Eduardo Martins de freitas 4150003898 17.70 5
fernando Pereira lima 4150047228 17.70 6

frank Sales Nunes Brito 4150088435 17.70 7
Marcus Vinicius costa Silva 4150045583 17.60 8
rosemary Barbosa ferreira 4150017723 17.50 9

felipe Vasconcelos de castro 4150074144 17.40 10
alexandre Herênio Bandeira 4150123185 17.40 11
Jaqueline Keli Pereira correa 4150062936 17.40 12

Beatriz da Silva Garcia 4150090296 17.40 13
roseanne rollo Nascimento 4150086070 17.30 14

aline lohana da Silva Moreira 4150118710 17.30 15
Matheus Sousa Maia 4150074383 17.20 16

Gabriel Veras de carvalho roberto 4150004368 17.10 17
arcelino luz da costa E Silva 4150041982 17.10 18
ana lucia de castro assunção 4150007422 17.10 19
José rodrigues Pinheiro Neto 4150101962 17.00 20

ingrid rafaela lima fernandes 4150071893 17.00 21
Marli Affonso De Araujo 4150128942 17.00 22

fabio José farahum coelho 4150113020 17.00 23
Josué cunha oliveira 4150090309 16.90 24

José ronaldo da Silva Junior 4150118296 16.90 25
ruth Silva Bezerra 4150045043 16.90 26

lucas da Silveira Moreira 4150100979 16.80 27
Marcos Vinicius de Mendonca de Menezes 4150051319 16.80 28

Eliezer Pereira cavalheiro 4150097888 16.80 29
ana catarina Siqueira furtado 4150055184 16.80 30

Saelly Matos Silva 4150009423 16.80 31
cleiton Silva Morais 4150001249 16.80 32

Mariana Gabbay Martins Braga 4150056049 16.70 33
rafael Santana Kappes 4150033235 16.70 34
caio campos ferreira 4150042667 16.70 35

agenor de carvalho raiol Neto 4150003828 16.70 36
alexsander rodrigues rangel 4150002756 16.60 37
renato carvalho de Souza 4150113182 16.60 38
amanda Marques de Sousa 4150005696 16.60 39

caio lucas Moreira 4150097344 16.60 40
franciele Guerra 4150055175 16.60 41

Nilson ferreira lima Junior 4150071231 16.60 42
lucas costa Pinto 4150061234 16.60 43

dayane azevedo Spinelli 4150109033 16.60 44
dayse fernanda ferreira Teixeira 4150007355 16.50 45

carolina dias Maciel 4150001555 16.50 46
caroline Seabra Pinheiro 4150064958 16.40 47
Kátia Maria Silva da Silva 4150105749 16.40 48

Bruno araújo costa 4150128709 16.40 49
danielle Sampaio lisboa 4150124961 16.30 50
Joaci alencar de Menezes 4150075870 16.30 51

diego Henrique Tavares cosme 4150010497 16.30 52
Márcio de Jesus Porto 4150016374 16.30 53
arthur freitas fonseca 4150131426 16.30 54

Thaffarel Pereira Guedes 4150089774 16.30 55
Mônica carolina Henriques Galende 4150001630 16.30 56

Maria Eduarda araújo Queiroz 4150017659 16.20 57

João Pedro ribeiro 4150011833 16.20 58
Horácio costa Silva 4150036263 16.20 59

luís otávio Gama Teixeira 4150124749 16.20 60
Nayra Morgana lima de oliveira 4150001035 16.20 61

Marinna Gomes 4150023071 16.20 62
Jousiane ferreira do Vale 4150128736 16.10 63

camila de figueiredo Barbosa Bastos 4150006780 16.10 64
felipe Brito da Silva 4150060633 16.10 65

rogerio Jaty abreu Sobrinho 4150075866 16.00 66
luana louise Padilha Soares Marques 4150095897 16.00 67

Waleria ferreira da Silva 4150043206 16.00 68
Erika caroline Pantoja Pinto 4150002321 16.00 69
larissa Maria Souza roseo 4150049023 16.00 70
Gabriel ramos de azevedo 4150010380 16.00 71

daniel faraco Maciel Gomes Machado 4150068270 15.80 72
Jannes Mendonça dos Santos 4150071987 15.80 73

artur rocha coelho 4150037057 15.80 74
ana Nascimento ferro 4150097434 15.70 75
layse Holanda Sousa 4150066575 15.70 76

Jaqueline Batista de lima 4150024342 15.60 77
Gabriel Melo Nascimento 4150115042 15.50 78

Mayara Pereira costa 4150000746 15.50 79
Vanessa do Socorro cabral Miranda 4150088688 15.50 80

Monica Helena lima lobato * 4150086113 15.30 81
Vinicius fernandes Banhos 4150010436 15.30 82

diandra dias Souza 4150048800 15.30 83
Victoria Teixeira furtado rodrigues 4150098815 15.20 84
luciana rocha da Silva Pina Martins 4150022080 15.10 85

alcides costa das Neves Júnior 4150077059 15.10 86
Vivian Maria de arruda Magalhães 4150114158 15.10 87

Elciomar araújo de oliveira 4150006039 14.90 88
luis Pedro de Souza Nascimento Neto 4150131741 14.90 89

antonia Vanessa da Silva coutinho 4150013850 14.80 90
Tamara Stefany Siqueira Tavares 4150118072 14.60 91

rodrigo de oliveira Pereira 4150067722 14.50 92
antonio Marcos freitas Nascimento 4150120020 14.40 93

Klauber Viana cardoso 4150027176 14.40 94
Thiago rodrigues Gabriel 4150044362 14.30 95

Marcos rodrigo cardoso do rosario 4150130639 14.30 96
ana Jaine Bezerra de oliveira Sampaio 4150065592 14.00 97
Yarima rhayanna de almeida Barros 4150101923 13.90 98

Sérgio Barbalho de Siqueira lobo 4150095410 13.70 99
ana laura Bentes Neves de Sousa 4150089368 13.60 100

dario Pereira de aguiar 4150056191 13.60 101
igor dias castelo Branco 4150045992 13.60 102
alciene ferreira coelho 4150022843 13.40 103

Mizz Yara larissa cavalcante Tenório 4150048648 13.40 104
rhaunnyr franklin Barbosa Soares 4150139697 13.30 105

denylsom lira Silva 4150000077 13.30 106
Gustavo Gomes ferreira 4150031419 12.70 107

rodrigo Jean Sousa cardoso 4150097302 12.60 108
adenirson lage de Souza 4150046048 12.20 109

anna Gabriela da Silva oliveira* 4150097773 12.10 110

aNeXo ii

401 - iNVestiGador de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL 
1ª Fase

cLassiFica-
ÇÃo aMPLa 
- 1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
Pcd - 1ª Fase

Marcio aparecido da costa 4130103210 16.00 557 1
Gabriel ramos de Souza Batalha 4130008429 15.50 655 2

Marcos aurelio cruz de castro (Sub Judice) 4130010515 15.50 665 3
Ennio leal da costa Morais 4130050244 15.30 674 4

diego fernando oliveira Messias 4130099902 15.10 686 5
José ariclebson Mendes Moisés 4130055345 14.80 725 6
francisco Paulo de Sousa Junior 4130118687 14.30 752 7

Jose Marcio oliveira leao 4130025127 14.00 767 8
Thamires Pereira Pinheiro 4130052163 13.80 776 9

leandro Henrique das chagas lima 4130095920 13.50 782 10
Gilvan Gomes dos Santos 4130013766 13.10 789 11
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claynilson alves ribeiro 4130124951 13.00 791 12
diego Marques dos Santos 4130028336 13.00 792 13
Joab de Souza Guimarães 4130111723 12.20 796 14

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL 
1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
aMPLa - 1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
Pcd - 1ª Fase

João Victor reis alves 4140003237 14.95 293 1
Edenise da costa araujo 4140005000 14.55 364 2

Joab de Souza Guimarães 4140111692 14.35 380 3
leandro Henrique das chagas lima 4140150073 14.25 385 4

Marcio aparecido da costa 4140103232 14.05 395 5
Thamires Pereira Pinheiro 4140096022 13.95 396 6

Gabriel ramos de Souza Batalha 4140008333 13.90 398 7
Jorge cardoso de Sa ribeiro 4140100585 13.85 401 8

fernanda daniele Menezes farias 4140133176 13.80 402 9
Glaucio ilan oliveira Pinto da Silva Torres 4140056594 13.75 403 10

Marllysson cavalcante leão 4140031725 13.60 405 11
isabelle alencar freire 4140121684 13.35 406 12

Janziliani Herculano Bermudes Pinto 4140031931 12.90 407 13
alexsandro Balbino da Silva 4140107576 12.80 408 14

403 - PaPiLoscoPista de PoLÍcia ciViL

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL 
1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
aMPLa - 1ª Fase

cLassiFicaÇÃo Pcd - 
1ª Fase

adenirson lage de 
Souza 4150046048 12.20 109 1

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL N0 50/2022-sePLad/PcPa, de 02 de MarÇo de 2022
resULtado deFiNitiVo da iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa tornam público o 
resULtado deFiNitiVo da iNVestiGaÇÃo criMiNaL e sociaL 
do concurso Público aberto pelo Edital nº c-206, conforme segue:
art. 1° após a análise dos recursos impetrados contra o resultado da investi-
gação Criminal e Social, fica mantido o resultado divulgado através do Edital 
de resultado da investigação criminal e Social e seu anexo Único, em 18 de 
fevereiro de 2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
art. 2º o candidato poderá consultar individualmente a resposta do recur-
so contra o resultado da investigação criminal e Social através do ende-
reço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no link consultar resposta do 
recurso contra o Resultado da Investigação Criminal e Social.
i - as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos estarão disponí-
veis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br por 10 (dez) dias, a 
contar da data de publicação deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa 
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior da carreira PoLiciaL de deLeGado de PoLÍcia 

ciViL – dPc
coNcUrso PÚBLico c - 206

editaL Nº 51/2022-sePLad/PcPa, 02 de MarÇo de 2022
resULtado e cLassiFicaÇÃo PreLiMiNar da 1ª Fase 

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, seus 
anexos e demais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o re-
sULtado e cLassiFicaÇÃo PreLiMiNar da 1ª Fase, do coNcUr-
so PÚBLico aberto pelo edital nº c-206, conforme segue:
art. 1º fica divulgado no aNeXo i deste Edital, o resultado e a classifi-
cação preliminar, dos candidatos inscritos às vagas da ampla concorrência, 
no concurso Público aberto pelo Edital de abertura nº c-206, conforme os 
critérios estabelecidos no item 17.

art. 2º fica divulgado no aNeXo ii deste Edital, o resultado e a classifi-
cação preliminar, dos candidatos inscritos às vagas reservadas às Pessoas 
com Deficiência, no Concurso Público aberto pelo Edital de Abertura nº 
c-206, conforme os critérios estabelecidos no item 17.
art. 3º o candidato também poderá consultar individualmente seu desem-
penho através do link Boletim de desempenho final, disponível no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br por até 30 (trinta) dias, a contar da 
data de publicação deste edital.
art. 4º Quanto ao resultado e a classificação, divulgados, caberá in-
terposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário pró-
prio, disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no 
período da 0h00min do dia 04/03/2022 até as 23h59min do dia 
04/03/2022 e da 0h00min do dia 07/03/2022 até as 23h59min do 
dia 07/03/2022, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 5º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

aNeXo i

401 - Delegado de Polícia Civil (DPC)

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL  
- 1ª Fase 

cLassiFica-
ÇÃo- 1ª Fase

leonardo Kovalski 4120016409 18.70 1
Jose Eduardo de Paula oliveira Junior 4120018918 18.70 2
Bianca Maria leão dos Santos Vieira 4120001860 18.60 3

isabella Pereira Silva 4120028317 18.50 4
João Paulo Pereira de oliveira 4120020106 18.50 5

Matheus Souza oliveira de Palma 4120019826 18.50 6
Jasson Ytallo costa Barros dos Santos 4120017603 18.50 7

Harrisan Maria da costa Moita 4120008378 18.40 8
João claudio Sakuno castanho 4120001395 18.30 9

aderdival Brito cavalcanti Junior 4120010257 18.30 10
Eric de lima Santos 4120036016 18.30 11

Thayná analy Teodosio ferreira 4120017447 18.30 12
andré Nascimento dias 4120004165 18.30 13
fabíola  Vidotti cândido 4120015092 18.20 14

rodolfo costa Neves de carvalho 4120016296 18.20 15
amanda Mattos faggion 4120010156 18.20 16

ana carolina Siqueira Pires 4120002241 18.20 17
José raimundo duailibe Junior 4120000923 18.20 18

Guilherme Traldi 4120018347 18.15 19
flávio ramos de araújo filho 4120001037 18.15 20
leonardo dos Santos Pereira 4120016784 18.10 21

felipe Mathaus Meireles Santos 4120031996 18.10 22
Bruno augusto alves Tuma 4120011110 18.10 23

caroline Batista Nunes dos Santos 4120040143 18.10 24
Wemerson araujo de Moura luz 4120030062 18.10 25

igor licurgo freitas Nunes 4120034050 18.10 26
Tiago Pedro dos Santos Moura 4120002502 18.10 27

Guilherme Moraes lameira 4120036088 18.10 28
lucas assis Nunes 4120002948 18.05 29

Nathalia alves da Silva 4120017304 18.00 30
Helio Gimenes Esteves Junior 4120008105 18.00 31
José Medeiros carvalho Neto 4120009064 18.00 32

Pedro Jorge Melo de Norões ramos 4120021301 18.00 33
Bernard Trotti Monteiro 4120002121 18.00 34

Maíra Ellen Mesquita Martins alves 4120029046 18.00 35
Matheus leonor Monteiro 4120017412 18.00 36

Janilson Gomes da Silva Junior 4120002847 18.00 37
Thiago cavalcanti de oliveira 4120036479 18.00 38

isabella de luca Martines 4120035374 18.00 39
Emanuel Marcel Nóbrega de Sousa 4120001739 17.90 40

débora raquel da Silva almeida 4120022276 17.90 41
Thiago costa Sodré 4120035473 17.90 42

José Mattos Brito de carvalho Neto 4120019508 17.90 43
daniela Mendes de Souza oliveira 4120004269 17.90 44

Yago Zago Mazzini 4120000812 17.90 45
lívia Gabriela damásio lopes 4120020883 17.90 46

luciano Batista da Silva Júnior 4120012456 17.90 47
João Gabriel lima Portugal 4120008038 17.90 48

Gustavo luiz Barbosa ferreira 4120019489 17.90 49
Vanessa Travassos cutrim 4120016221 17.90 50
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Mendonsa ferreira Moura 4120002313 17.90 51
João Martins de Godoi Neto 4120034773 17.90 52

isabella Turl freire 4120017635 17.90 53
Kari Grazielle Klat 4120013118 17.85 54

Joao Paulo Benevenuto Machado 4120020820 17.85 55
Ícaro leão carvalho 4120016795 17.85 56
renê araujo Bezerra 4120018222 17.85 57

Gustavo Tadeu Barbosa fernal 4120006863 17.85 58
Kaio rodrigues Estrela de oliveira 4120009725 17.85 59

Egídio Gomes de Queiroz Neto 4120035716 17.80 60
ravel Tabosa Silva 4120005329 17.80 61

Hyago Gabriel reis de carvalho 4120016037 17.80 62
amanda alves feitosa 4120031438 17.80 63

Vinicius do Vale oliveira 4120001467 17.80 64
Gabriela Tostes lobato Silva 4120017036 17.80 65

fabrício Teixeira Santos Martins 4120023369 17.80 66
iuri Peroba Soeiro de castro 4120002362 17.80 67
anderson Eduardo do couto 4120017825 17.80 68

Vítor luiz Gonçalves rocha da costa 4120004432 17.80 69
denys rodrigues Borges Marinho 4120014716 17.80 70

Paulo José da Silva Júnior 4120005113 17.80 71
ana Paula lobato Perdigão 4120006152 17.80 72

lília ribeiro Gomes 4120008240 17.80 73
laiz ruiz de Souza 4120034042 17.80 74

isabella laurindo Silva 4120000391 17.80 75
Thiago Santos castro del rio 4120020081 17.75 76

Brenno arruda Sobreira de Siqueira 
figueiredo 4120027888 17.75 77

Maria leticia ferreira das Neves 4120007376 17.75 78
Keila Silva de assis 4120000142 17.70 79

felipe Vitor dias castro 4120020684 17.70 80
Eriko Mauro Serra ribeiro 4120014721 17.70 81

Priscilla Guerra canto 4120000909 17.70 82
aline oliveira alves 4120016861 17.70 83

luiz Gustavo Nascimento dos Santos 4120014898 17.70 84
Ewerllany lays Silva felismino 4120010330 17.70 85
Maria alexia Soares Menezes 4120019876 17.70 86

Jessica da Silva cozza 4120003023 17.70 87
Gabriel orlando castelo de figueirêdo 

Delfino 4120025388 17.70 88

Monique Pimentel de castro 4120007042 17.70 89
Sérgio Henrique artero dal Maso 4120012734 17.70 90

igor doutor Silva 4120000207 17.70 91
rodrigo Gonçalves Graças 4120022890 17.70 92

diogenes cardoso 4120028711 17.70 93
francisco de oliveira Mota 4120013903 17.70 94
Guilherme oliveira Pena 4120016434 17.70 95

Yuri Platon anjos Mena Wanderley 4120036292 17.70 96
lucas Wallace oliveira de Sousa 4120036035 17.70 97

Hugo aurélio Miranda Brito 4120037053 17.70 98
lívia rodrigues Queiroz ferraz 4120007772 17.70 99
igor roberto Santos Botelho 4120016531 17.70 100

farley cordeiro lopes 4120022312 17.70 101
camila Brhowlhyun Souza de Souza 4120036656 17.70 102

Pedro Victor Mathias de azevedo 4120000427 17.70 103
Tiago ruiz Grisi 4120014773 17.70 104

cauê araujo lima Monteiro 4120003688 17.70 105
Pedro afonso dos Santos 4120033936 17.70 106

Glauco Erico Narciso da Silva 4120009452 17.70 107
cristian de Vasconcelos Batista 4120011181 17.70 108

Milton Santos Marinho 4120019031 17.65 109
Jorge correia da Silva Júnior 4120013909 17.60 110
alexandre do rosario Brito 4120033456 17.60 111
otacílio Gomes de Sá Neto 4120004674 17.60 112

charlan Silva da cruz 4120023961 17.60 113
diogenes Tavares de Melo Neto 4120023632 17.60 114

fernanda de aguiar cunha 4120002835 17.60 115
letícia Suassuna de Morais Gonçales 4120001570 17.60 116

Talles freire Gadelha 4120012234 17.60 117
Stefany araujo Miranda coutinho 4120021287 17.60 118

Miqueias coimbra Zeferino 4120025408 17.60 119
Bruno aires de Sá 4120033096 17.60 120

Vagno conceição rocha 4120029215 17.60 121
Janaína carla aguiar de Paula 4120020175 17.60 122

caio andré Wassilevski 4120031468 17.60 123
lucas Gonçalves Teixeira de araújo 4120035274 17.60 124

lourival Sobrinho Vieira Junior 4120031703 17.60 125
davison Santos de oliveira 4120013911 17.60 126

renan andrew lima de carvalho 4120008437 17.60 127
fabricio Queiroz Silva 4120013116 17.60 128

lucas albé Veppo 4120022935 17.60 129
lucas Montovanelli 4120003924 17.60 130

rafaela Brito Sayão lobato 4120004843 17.55 131
rosemberg Barbosa lira de Souza 4120018307 17.55 132

igor Belchior Soares 4120007775 17.55 133
larissa de oliveira leite 4120002547 17.55 134

francianne riccio Machado Torres 4120010834 17.55 135
ronyeryson roger fantini 4120033387 17.55 136

filipe alves Soares 4120009379 17.55 137
lucas andrade de oliveira 4120016269 17.50 138
andré Yuri Bolzan igarashi 4120036522 17.50 139

Natalia caracas Santos Goncalves 4120015398 17.50 140
fernando Barbosa Marins 4120007621 17.50 141
filipe fernandes alkmim 4120033620 17.50 142

João Vítor de assis Tepedino 4120024165 17.50 143
cleiton rafael alves lopes 4120013168 17.50 144
Pedro Moisés rocha Silva 4120034385 17.50 145

rafael lira Monteiro 4120010014 17.50 146
Hellyerbeth francisco Melo ferreira 

da Silva 4120006638 17.50 147

Walter ruiz Bogaz Neto 4120009017 17.50 148
rosanna Kelly de oliveira Barbosa 

Brandão 4120020677 17.50 149

diego ferreira 4120007972 17.50 150
flávio Henrique inácio Miranda 4120006048 17.50 151

antonio acácio do Nacimento Neto 4120002298 17.50 152
Ulysses José luber 4120036338 17.50 153

diego Pinheiro catunda 4120026817 17.50 154
Thaison Passos Brasil 4120031291 17.50 155

Marcela Melo de freitas 4120028722 17.50 156
lorenna Maria Silva de araujo 4120033546 17.50 157

daniela Vieira Bezerra 4120007463 17.45 158
Maicon oliveira de Souza 4120018160 17.45 159

diogo rodrigues Guilherme 4120019211 17.45 160
Patrícia Brandão de Mesquita 4120015843 17.45 161

Matheus Barcelos Gomes 4120009724 17.45 162
Bruno Geovane ribeiro E Silva 4120008238 17.40 163

fernando José da costa Tavares 4120029610 17.40 164
Jacqueline Siebra Maia 4120001066 17.40 165

Eduardo de oliveira lucena 4120030919 17.40 166
lauro carvalho Santos Neto 4120015650 17.40 167

ruben Mauro lucchi rodrigues 4120038762 17.40 168
lucas Vasconcelos Kutscher de 

oliveira 4120008591 17.40 169

Kalel de freitas almeida 4120019998 17.40 170
Thais do couto Esteves 4120032302 17.40 171
Jorge da Silva arruda 4120022572 17.40 172

leandro Moura Bandeira 4120022317 17.40 173
artur Maurício da Silva rêgo 4120022478 17.40 174

Estácio luiz Gama de lima Netto 4120006097 17.40 175
francisco Torquato Noronha 4120037186 17.40 176
daiane Monteiro de Souza 4120033873 17.40 177

alison de Souza lira 4120038050 17.40 178
frederico Henrique almeida costa 4120001988 17.40 179

Henrique Habib Borges 4120033519 17.40 180
renatto regis de Brito 4120001970 17.40 181
carmem ramos Pereira 4120017435 17.40 182

aldeci de aquino Magalhaes 4120018972 17.40 183
Yasmin Santos andrade faria 4120000542 17.40 184

Juliane dos Santos Silva 4120000968 17.40 185
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clarissa danielle Borba costa 4120001746 17.35 186
lílian Vieira de rezende 4120032926 17.35 187

lindolfo Henrique oliveira de Souza 4120004912 17.35 188
luiz de carvalho Nogueira filho 4120018679 17.35 189

rodolfo carvalho rocha 4120021310 17.30 190
Matheus Maicon Buerger 4120035683 17.30 191

Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro 4120029662 17.30 192
rodrigo dantas de almeida 4120025619 17.30 193
lucas cavalcante de lima 4120004014 17.30 194

Pedro luís de Paiva Brandão 4120006319 17.30 195
Maria izabel Matos de Souza 4120002010 17.30 196

luciano francisco ferreira 4120035007 17.30 197
Martoni Veras Silva 4120001619 17.30 198

aureliano da Silva Pinheiro 4120003798 17.30 199
Maria carolina Beltrão de Siqueira campos 4120007627 17.30 200

adriany Tassia Borges de carvalho 4120027102 17.30 201
carina amaral da luz 4120001239 17.30 202

luccas rodrigues Gomes (Sub judice) 4120000406 17.30 203
Mateus rocha rodrigues alves 4120009407 17.30 204

lucas Tortola ferreira 4120031870 17.30 205
Tiago Praxedes de oliveira 4120016932 17.30 206
adriana cardim de Jesus 4120005656 17.30 207

caio cesar carvalho de Macedo Versiani 4120022438 17.30 208
arthur castilho alves 4120021155 17.25 209

igor Wanick Mattos Guimarães 4120003006 17.25 210
alliNE doS SaNToS coSTa MoTa 4120034794 17.25 211

aline Mayara Priori 4120037301 17.25 212
Vitor Bermond Vargas 4120001480 17.25 213
Matheus rocha leite 4120000277 17.25 214
Mateus leão Moreira 4120013229 17.25 215

renan Sassi carvalho dantas 4120014394 17.25 216
Jessé almeida Martins 4120008581 17.25 217

felipe diogo Matos de oliveira (Sub judice) 4120002507 17.25 218
Sawana fontes resende 4120016960 17.25 219

luciana costa de Menezes 4120036288 17.25 220
lessandro Samir angel Herzog 4120016097 17.20 221

Wellington Monteiro do Vale Sousa 4120000564 17.20 222
Napoleão fernandes Batista de andrade 4120034628 17.20 223

leandro lima do carmo 4120013949 17.20 224
amanda de Souza Silva 4120022329 17.20 225
Bruno Bentes Bandeira 4120029071 17.20 226

Higor Souza alves domingos 4120038502 17.20 227
roberto Tonel Klock 4120015080 17.20 228

osvaldo Soterio de oliveira Neto 4120022471 17.20 229
Thiany Santos Souza 4120000948 17.20 230

Joubert da Silva candido Junior 4120022443 17.20 231
lucio ricardo Elias Bezerra de Menezes 4120016889 17.20 232

rita de cássia Viana reis 4120018783 17.20 233
leonardo Gomes Pereira 4120027694 17.20 234

igor freitas flávio 4120022169 17.20 235
Hugo alencar duarte figueiredo 4120033149 17.20 236

Erick Jose Silva de Souza 4120034945 17.20 237
Elivan de deus da Natividade 4120036075 17.15 238
José rubens de Sousa frota 4120012965 17.15 239
ranely Nayara Pereira cruz 4120016457 17.15 240

allana christhy fernandes araujo 4120011067 17.15 241
Jéssica fernanda Barros 4120003810 17.15 242

cicero Stefano alves Pereira 4120001809 17.15 243
diogo Sampaio Bandeira 4120018575 17.15 244

Bruno Henrique da cunha carneiro 4120029230 17.15 245
leonam Kzan Pontes 4120016626 17.15 246

renato da costa rodrigues 4120015887 17.15 247
dawis alves de oliveira 4120004447 17.15 248

Bruno Henrique feijo de albuquerque 4120004444 17.15 249
Júlia Maria alves Nogueira 4120005266 17.10 250

francisco das chagas da Silva Junior 4120001742 17.10 251
celso Menditti lima 4120027055 17.10 252

leticia Silva de abreu 4120006100 17.10 253

Vannir Wagner fernandes Sousa 4120002743 17.10 254

Glaudson Gil lima rodrigues 4120018073 17.10 255
Mario arthur francescon Wandroski 4120028325 17.10 256

amanda Mendes felipe ferreira 4120002411 17.10 257
Matheus alves Vital 4120027067 17.05 258

Bianca carneiro Martins 4120017672 17.05 259
daniel Pirró cerzósimo 4120005932 17.05 260
Gustavo lemos rolim 4120004634 17.05 261

João Sadlowski 4120015593 17.05 262
itamar aleixo de almeida filho 4120004888 17.05 263
Breno Henrique alves Batista 4120013338 17.05 264
fábio daltro do Ó Pitanguy 4120018499 17.05 265
francisco átila Melo Silva 4120011906 17.05 266

diego Silva dantas 4120006708 17.00 267
Bruna Gabrieli Vieira Souza Garioli 4120016356 17.00 268
Solon cordeiro de oliveira Neto 4120001863 17.00 269

albino romero Junior 4120031666 17.00 270
antoniel carlos Pereira Segundo 4120015018 17.00 271

Taynã luana da Silva ruivo 4120012619 17.00 272
Yuri doudement de castro 4120028230 17.00 273
fernanda Santos de Sousa 4120014933 17.00 274

larissa faria lacerda 4120012708 17.00 275
letícia Marques de Menezes 4120008078 17.00 276
renan Gonçalves do carmo 4120018473 17.00 277
Heráclito freire Gomes Neto 4120005029 17.00 278

Naur Vittorazzi Nogueira Pereira 4120024820 17.00 279
Michael Jonathan aguiar rocha 4120008661 17.00 280

felipe Matheus ribeiro Jucá Soares (Sub judice) 4120030106 17.00 281
Marília Gonçalves Macedo 4120036969 16.95 282
Wendell ivo dos Santos 4120023862 16.95 283

Jorge Eduardo da cunha Pacheco 4120033199 16.95 284
rodrigo dias carvalho 4120027565 16.95 285

ricardo dantas alencar filho 4120017593 16.95 286
roger dalbosco Siqueira 4120002665 16.90 287

luiz fellype de oliveira leite 4120028025 16.90 288
leandro da conceição Benício 4120040054 16.90 289

ana Beatriz Martins Barroso del Manto 4120001347 16.90 290
Tiago Gonçalves Ventim 4120008933 16.90 291
Marviane Silva de Souza 4120020536 16.90 292

daniel Benjó 4120020492 16.90 293
andré luís Nunes Novaes cordeiro 4120028285 16.90 294

felipe Mendonça de oliveira (Sub judice) 4120018442 16.90 295
diego felisbino Machado Moraes 4120007433 16.90 296

fhillipe lacorte ortiz 4120014962 16.85 297
Elioenai Silva de Jesus 4120039142 16.85 298

ramon dávilon Sampaio cruz 4120011108 16.85 299
aline de Paula lourenço 4120015896 16.85 300

fillipe araujo izidio Pereira 4120037450 16.85 301
Everton Gustavo araujo ferreira 4120001908 16.80 302

Jonivaldo de Sousa Sanches 4120014320 16.80 303
Marianna Teles rosal 4120028145 16.80 304

raphael andrade ferreira 4120015029 16.80 305
Jacyara dos anjos Sarges formento 4120008146 16.80 306

José do carmo fernandes Neto 4120019465 16.80 307
danierre da Silva lustosa 4120027404 16.80 308
Mauricio andrade Teixeira 4120021052 16.80 309

Marcello Henrique carvalho cunha 4120006831 16.80 310
rodrigo Sarti rabelo 4120003418 16.75 311

diego de oliveira Goncalves 4120002091 16.75 312
Epaminondas farias rocha Junior 4120013166 16.70 313
renes Paulo rodrigues da Silva 4120013838 16.70 314

alexandre lopes de Sousa 4120034870 16.70 315
danilo ribeiro carvalho 4120034206 16.70 316

ana luiza Botelho almeida 4120023628 16.70 317
larissa orestes Pugliese de Morais 4120014564 16.70 318
Michael andrey de Sousa oliveira 4120038922 16.70 319

roberto carlos Veríssimo correia Júnior 4120013189 16.65 320
alana Tissia lima dos Santos 4120017971 16.65 321

lígia Torquato da Silva 4120012069 16.60 322

cristiano azevedo Prais caldeira Brant 4120022353 16.60 323
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Joao Paulo de oliveira leite 4120037194 16.60 324
Pâmela raissa Pereira Machado 4120008498 16.55 325

Gustavo Braga de andrade 4120008818 16.55 326
Silvia Marina Souto leite 4120001123 16.55 327

Jose rodolfo Biagi Messen Mussi 4120020973 16.55 328
alessandro carriel rosa 4120017990 16.55 329

alexandre Kemp de Palma 4120022373 16.55 330
Maurilio Sergio da Silva filho 4120024744 16.50 331

Thais albuquerque Marinho dias 4120017549 16.50 332
leandro Pontes oliveira 4120000731 16.45 333

Marcus Vinicius Gontijo Monteiro 4120004407 16.45 334
Victor cohen Mota Nemer 4120022709 16.45 335
diana de Bulhões Jobim 4120002693 16.45 336
fernanda costa Vidigal 4120004054 16.45 337

Thiago de Souza Meira Silva 4120002349 16.45 338
Pedro Henrique Sampaio Teixeira 4120003893 16.40 339

Victor Sette Braz de Macedo 4120034581 16.40 340
francianne da Silva Grande 4120002406 16.35 341

Greice Quele de oliveira cacau 4120020835 16.35 342
Jose rafael Vieira furtado 4120022044 16.35 343

Mayra dos Santos coutinho 4120005768 16.35 344
Vinícius ramos lima 4120016828 16.35 345

Erick Sales Vilela 4120022393 16.35 346
francielle Valeria da anunciação 4120025385 16.35 347

Samary dos Santos costa 4120016075 16.35 348
Edinildo de Menezes costa Junior 4120004932 16.35 349

Pedro Vitor da Silva Santos 4120035879 16.35 350
William costa lemos 4120030516 16.30 351

regivan Paixão Silva abreu 4120022184 16.30 352
Marcio de lima dornelles 4120031723 16.30 353

luciana lobão campos rebouças 4120002817 16.30 354
Brivaldo alves de lima Junior 4120009253 16.30 355

rafael lima de andrade 4120022746 16.25 356
Jônata rafael Montenegro Venâncio de Moraes 4120015364 16.25 357

Joamerson cleine Xavier dos Santos (Sub judice) 4120004294 16.20 358
lealdo de araujo costa Neto 4120003795 16.20 359

romeu de Melo ferreira (Sub judice) 4120002436 16.20 360
Helder de Sousa oliveira 4120011723 16.20 361

Guilherme alves de araujo 4120013099 16.15 362
ana Paula Soares de Mendonça alho 4120011822 16.15 363

francisco adailson cassimiro de Sousa 4120016469 16.15 364
luiz Gustavo alves coelho 4120028382 16.15 365

lysyana araujo rabelo Barreto (Sub judice) 4120001363 16.15 366
Welington Kennedy Santos Bento 4120019440 16.10 367
Maurilio Gobatti de Mattos Junior 4120032613 16.05 368

Neyilton da costa oliveira (Sub judice) 4120027311 16.05 369
aldo alves caldas Junior 4120013180 16.05 370

douglas Scherrer Menezes 4120033029 16.05 371
rodrigo leão lima 4120002026 16.05 372

Hans Hellebrandt (Sub judice) 4120003658 16.05 373
artidao Mariano Vasconcelos 4120027887 16.05 374

daniel fernandes coriolano freire 4120023400 16.00 375
Eugenie Beatriz almeida rocha 4120008704 16.00 376

danielle Marques cabral 4120011027 16.00 377
ariely Silva da costa 4120000145 16.00 378

caroline Bariani cardoso 4120002323 16.00 379
Wagner Pinheiro Silva 4120005118 15.95 380

Vanessa raíres ribeiro de Medeiros 4120023150 15.95 381
clarissa de oliveira Pinheiro 4120006424 15.95 382
luca frança da costa Soares 4120003348 15.95 383
fhilipe Barreto dos Santos 4120002297 15.95 384

fábner Gomes da Silva 4120004376 15.95 385
rômulo Tavares da Siva 4120026881 15.95 386

Willian dos Santos Pereira 4120017411 15.90 387
Mario Sergio Soares da Silva 4120003125 15.85 388

Evandro Henrique Paulino faria 4120033395 15.85 389
Wellyngton lamarao Barbosa 4120029224 15.85 390

Walnísia Melo chaves 4120021082 15.85 391

dereck Bruno de Honorato ferrão 4120019468 15.80 392

Martonio ribeiro Silva 4120028845 15.80 393
antonio felipe rodrigues lima 4120028704 15.75 394
Jaciane de Souza Guimarães 4120018748 15.75 395
Paulo Sérgio cordeiro feitosa 4120002827 15.75 396

Weslley Vicente cordeiro 4120014958 15.70 397
Joanisio Pita de omena Neto 4120010581 15.70 398

anderson Vieira Monteiro 4120024734 15.70 399
luiz fernando do Nascimento 4120037496 15.70 400

Pedro Monteiro da Silva 4120036371 15.55 401
fabiana carla Santos 4120018716 15.55 402
Mayana Martins Silva 4120003306 15.50 403

Thayla Soares Macedo luna 4120018590 15.50 404
darlan Samuel Guimarães dantas 4120002789 15.45 405
Marcela conde Brilhante cardoso 4120009552 15.45 406

robson diniz Gonçalves 4120036545 15.25 407
deivid Barbosa dos Santos 4120012159 15.20 408
francisco Jesus da Silva 4120021819 15.20 409

Bruno Grangeiro de castro cavalcante 4120037057 15.20 410
carla Maria Moreira Pinheiro Sales 4120003544 15.05 411

francisco Pinheiro Mendes 4120033308 15.05 412
Gabriel Gonçalves correia da cunha (Sub judice) 4120019916 15.00 413

lucas Eduardo lincke 4120033173 15.00 414
Vanessa oliveira dos Santos 4120020244 14.90 415

Eduardo Henriques dias 4120007753 14.90 416
Gustavo Kallil furbino Siman (Sub judice) 4120015546 14.90 417

leonardo Michell Silva dos Santos 4120022539 14.85 418
ricardo Bruno Sousa Vieira 4120027228 14.80 419

Bárbara Nunes Silveira 4120024437 14.80 420
antonio Marcos oliveira freitas 4120007785 14.80 421

Evander dayan de Mattos alencar 4120013699 14.70 422
davy Stuart oliveira Silva 4120011246 14.25 423

aNeXo ii

401 - Delegado de Polícia Civil (DPC)

NoMe iNscriÇÃo Nota FiNaL
1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
aMPLa
1ª Fase

cLassiFicaÇÃo 
Pcd

1ª Fase

Thaison Passos Brasil 4120031291 17,50 155 1

lígia Torquato da Silva 4120012069 16,60 322 2

leandro Pontes oliveira 4120000731 16,45 333 3

Marcus Vinicius Gontijo Monteiro 4120004407 16,45 334 4

Pedro Henrique Sampaio Teixeira 4120003893 16,40 339 5

Helder de Sousa oliveira 4120011723 16,20 361 6

Guilherme alves de araújo 4120013099 16,15 362 7

Mayana Martins Silva 4120003306 15,50 403 8

darlan Samuel Guimarães dantas 4120002789 15,45 405 9

robson diniz Gonçalves 4120036545 15,25 407 10

davy Stuart oliveira Silva 4120011246 14,25 423 11

Protocolo: 766649

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

errata
.

errata reFereNte a PUBLicaÇÃo do coNtrato 003/2022,PUBLi-
cado No dia 05/01/2022,doe Nº34.820,ProtocoLo Nº748286.
coNTraTado: laBoraTÓrio dE aNáliSES clÍNicaS JcN lTda. (laBo-
raTÓrio SaN MorENo)- BElÉM/Pará
oNde se LÊ:
daTa da aSSiNaTUra:01/01/2022
daTa da ViGÊNcia:01/01/2022 a 31/12/2022
Leia-se:
daTa da aSSiNaTUra :01/02/2022
daTa da ViGÊNcia: 01/02/2022 a 01/02/2023
ordENador da dESPESa: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 766008
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coNtrato
.

coNtrato Nº 047/2022
Processo: 2022/230348
cHaMada PÚBLica n.002/2021
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE. 
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:25/02/2022
Vigência:25/02/2022 a 25/02/2023 
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada:clÍNica orToPÉdica SaNTo aNToNio lTda- clÍNica SaNTo aNTÔNio
cNPJ nº. 83.211.870/0001-37,
Endereço: aV. antônio Maia, nº.875,bairro centro, município MaraBá/Pa, 
cEP: 68.501-535
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 766512
coNtrato Nº 041/2022
Processo: 2021/1245199
cHaMada PÚBLica n.002 /2021 
oBJETo: PrESTaÇÃo dE SErViÇoS dE aSSiSTÊNcia Na árEa dE SaÚdE. 
aoS SEGUradoS E dEPENdENTES do iaSEP.
data de assinatura:01/02/2022
Vigência:01/02/2022 a 01/02/2023
Projeto atividade: 8888
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
Valor estimado: r$ 60.000,00
contratada: SEMaS lTda. ME,
cNPJ nº 04.200.588/0001-88,
Endereço: rua 7 de Setembro Nº 1921,- Bairro: centro- 
Município: oriximiná/Pa- cEP:68.270-000 
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida.

Protocolo: 766548

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
Processo Nº 2022/55804
Termo aditivo: 5º
data da assinatura: 28/02/2022 
Vigência: 28/02/2022 a 28/08/2022
Justificativa: Prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais 06 meses.
conforme o arT 57,§ 4º da lei nº 8.666/93.
contrato:132
Exercício:2017
dotação orçamentária: 8888- 0261 - 339039
contratada: EXcElÊNcia laBoraTorio dE aNaliSE clÍNica lTda-EPP- 
EXcElÊNcia laBoraTorio 
cNPJ n. 13.961.079/0001-69 
Endereço: aV.STa. TErEZa nº.570, bairro Setor oeste, 
Município redenção/Pa, cEP:68.552-248
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 764922

.

.

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 112 de 25 de FeVereiro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/225815 
(PaE), de 23/02/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar o servidor Newton fernando lopes da Silva, matrícula nº 
57221203/2, ocupante do cargo em comissão de assessor, a viajar ao mu-
nicípio de Marabá/PA, no período de 08/03/2022 a 10/03/2022, a fim de 
realizar visita técnica e supervisionar o andamento das reformas e adequa-
ções no polo do iGEPrEV no referido município.
ii - coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de fevereiro de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 766629

FÉrias
.

Portaria Nº 113 de 02 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico 2022/226923, de 
23/02/2022, que dispõe sobre transferência de período de férias.
rESolVE: 
 i - TraNSfErir, o período de gozo de férias da servidora dENiSE iNácio 
GaioSo, matrícula nº 5948947/1, ocupante do cargo de Técnico Previ-
denciário a, dos períodos de 07/03/2022 a 26/03/2022 e 06/07/2022 a 
15/07/2022 para 15/03/2022 a 31/03/2022 e 06/07/2022 a 18/07/2022, 
concedido através da Portaria n° 101/2022, de 22/02/2022, publicada no 
doE n° 34.873, de 23/02/2022. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de março de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 766631

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 111 de 25 de FeVereiro de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020
coNSidEraNdo os termos do Processo Eletrônico n.º 2022/238957, de 
25/02/2022, que dispõe sobre exoneração de cargo efetivo.
rESolVE: 
i – EXoNErar, a pedido, rigoberto Mesquita de Melo, matrícula nº. 
57190125/3, do cargo efetivo de Técnico Previdenciário a, a contar de 25 
de fevereiro de 2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 25 de fevereiro de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 766435
Portaria Nº 114 de 02 de MarÇo de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará;
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNSidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de administração 
e Serviços, que dispõe sobre a Substituição de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2020/838708, de 16/10/2020;
rESolVE: 
i – SUBSTiTUir na PorTaria Nº 463/2021, de 03/08/2021, publicada 
no doE nº 34.658, de 02/08/2021, referente ao Processo administrativo 
Eletrônico nº 2020/838708, como fiscal do contrato admistrativo nº 
023/2020, firmado com a empresa EQUILIBRIUM WEB SERVIÇOS DE 
iNforMáTica lTda, cNPJ nº 07.178.322/0001-74, o servidor raul Victor 
Maia Palha, matrícula funcional nº 5935858/2, ocupante do cargo de 
Técnico Previdenciário a/Gerente, lotado na coordenadoria de cadsatro e 
Habilitação, pelo servidor charles Xenagoras Nascimento do Nascimento, 
matrícula funcional nº 5948279/2, ocupante da função de Técnico 
em Gestão de informática, lotado na coordenadoria de Tecnologia da 
informação.
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de março de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 766632

.

.

secretaria de estado 
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 370 de 24 de FeVereiro de 2022
r E S o l V E:
coNcEdEr, 30 (Trinta) dias de férias regulamentares no mês abril/2022 
aos servidores deste órgão conforme discriminado abaixo:
dirEToria do TESoUro ESTadUal
Matrícula Nome  Período aquisitivo  fração   Período Gozo
05615658 alba Nazare Pinto do carmo  01/03/2021 - 28/02/2022   1°   
04/04/2022 - 13/04/2022
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dirEToria dE GESTao coNTaBil E fiScal
00028894 ana Maria de oliveira Pinto  14/04/2020 - 13/04/2021   1°   
15/04/2022 - 14/05/2022
00011304 antonio Guilherme G dos Santos  19/03/2021 - 18/03/2022   1°   
04/04/2022 - 18/04/2022
TriBUNal adMiNiSTraTiVo dE rEcUrSoS faZENdárioS
05915279 Marcos augusto catharin  29/07/2020 - 28/07/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
JUlGadoria dE PriMEira iNSTÂNcia
05280362 rejanethe Naise de oliveira Mendes   22/04/2021 - 21/04/2022   
1°   29/04/2022 - 28/05/2022
coordENaÇÃo dE aSSUNToS faZENdárioS ESTraTÉGicoS
05724090 lincoln Jose da Gama costa   02/01/2020 - 01/01/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
corrEGEdoria faZENdária
03248062 Marilene de Sousa lobo  04/03/2021 - 03/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
dirEToria dE TriBUTaÇÃo
05914710 fabio roberto da Silva Vieira   29/07/2019 - 28/07/2020   1°   
05/04/2022 - 04/05/2022
dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMaÇÕES faZENdáriaS
03250105 Wilson Jose de oliveira  16/01/2020 - 15/01/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
dirEToria dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo
05914763 lucas Savegnago de Souza  29/07/2020 - 28/07/2021   1°   
25/04/2022 - 06/05/2022
dirEToria dE adMiNiSTraÇÃo
00032450 Nazaré Socorro Pires de oliveira   01/06/2020 - 31/05/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
03244571 rose Mary lima de araujo  01/04/2021 - 31/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
03248496 Valdir cicero cecim Gondim  14/03/2021 - 13/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
00002186 raimundo carlos Silva ferreira   30/03/2021 - 29/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
05899185 Sonia Maria calice auad  19/12/2020 - 18/12/2021   1°   
18/04/2022 - 29/04/2022
00022829 Sandra Maria Bitencourt B abreu   01/02/2021 - 31/01/2022   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
03248054 Mario antonio cardoso Sabado   04/03/2021 - 03/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
00028967 Helenil Silva Valente  19/05/2020 - 18/05/2021   1°   04/04/2022 
- 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE BElÉM
04003039 ricardo Menezes Siqueira  06/11/2020 - 05/11/2021   1°   
18/04/2022 - 17/05/2022
05552753 fabio Moreira faro  07/10/2020 - 06/10/2021   1°   04/04/2022 
- 18/04/2022
54181668 luiz Mario lages Mendes  14/10/2020 - 13/10/2021   1°   
18/04/2022 - 29/04/2022
05519780 Maricelma Soares dos S Gutierrez   06/08/2020 - 05/08/2021   
1°   04/04/2022 - 13/04/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM. TriB./NÃo TriBUTária dE caSTaNHal
05186234 raimundo Nonato Gomes de Queiroz  08/04/2021 - 07/04/2022   
1°   08/04/2022 - 07/05/2022
00012408 Pedro Kleber Galvao dos Santos   10/03/2021 - 09/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
00047562 Manoel Santos de Sousa  18/02/2020 - 17/02/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
03248003 Maria Margareth rodrigues azevedo   01/03/2021 - 28/02/2022   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MaraBá
02005891 Gilvan rodrigues araujo  01/10/2020 - 30/09/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
03247953 ivanildo raimundo de N Pimentel   01/03/2020 - 28/02/2021   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
02005794 James resplandes Sobral  01/04/2021 - 31/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc. rEG.dE adM.TriB./NÃo TriB.dE SaNTarÉM
00027138 Jesuita do Socorro costa lopes   01/04/2021 - 31/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
05560071 Marco antonio Serra Monteiro   27/10/2020 - 26/10/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEGioNal dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE BrEVES
02008238 Walter dos Santos Borges  22/02/2021 - 21/02/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE aBaETETUBa
00055557 ananisio Gomes de andrade  12/03/2021 - 11/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE ParaGoMiNaS
54188119 carlos alberto Vieira  09/11/2020 - 08/11/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE MariTUBa
03248470 francisco Narcelio Neves de araujo   14/03/2021 - 13/03/2022   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE caPaNEMa
05140137 Joao Guilherme Sanjad Souza   07/07/2020 - 06/07/2021   1°  
04/04/2022 - 03/05/2022
03249433 aldemir da conceicao aires oliveira   12/07/2020 - 11/07/2021   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
coordENaÇÃo EXEc.rEG.dE adM.TriB./NÃo TriBUTária dE TUcUrUÍ
02006731 Evaldo ramos da Silva lemos   12/04/2021 - 11/04/2022   1°   
12/04/2022 - 11/05/2022

coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE SUBST. TriBUTária
05279992 ana claudia dantas figueiredo   22/04/2021 - 21/04/2022   1°   
25/04/2022 - 06/05/2022
05858127 carlos Emanoel Norat Jorge  13/05/2020 - 12/05/2021   1°   
05/04/2022 - 14/04/2022
05280400 rejaldiran Ney de oliveira Mendes   22/04/2020 - 21/04/2021   
1°   28/04/2022 - 27/05/2022
coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM TrÂNSiTo
03248569 Joao Gomes da cruz filho  20/03/2021 - 19/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
05121019 antonio Pantoja ferreira  26/03/2021 - 25/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do iTiNGa
03247007 alex Souza amorim  24/07/2020 - 23/07/2021   1°   04/04/2022 
- 03/05/2022
03248380 Hileia araujo araujo  14/03/2021 - 13/03/2022   1°   04/04/2022 
- 03/05/2022
02022303 Nadiege Socorro araujo Mendonça   16/03/2021 - 15/03/2022   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
03250539 luiz dos Santos Quaresma  10/03/2021 - 09/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coord. EXEc dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do araGUaia
00052043 francisco alberto Kzan  01/04/2021 - 31/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrUPi
05185750 Paulo Sergio de freitas  05/03/2021 - 04/03/2022   1°  
04/04/2022 - 03/05/2022
00731110 rosete Maria oliveira do rosario   17/04/2020 - 16/04/2021   1°   
18/04/2022 - 17/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. da SErra do cacHiMBo
03248275 Edmilson araujo frazao  14/03/2020 - 13/03/2021   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE PorToS E aEroPorToS
54185455 danisio dias carneiro  14/05/2019 - 13/05/2020   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
05915221 Givanildo dos Santos Moura  29/07/2019 - 28/07/2020   1°   
25/04/2022 - 24/05/2022
05914790 renata rodrigues Vieira florenzano   29/07/2020 - 28/07/2021   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
03244997 Juscelino Soares de lima  15/04/2021 - 14/04/2022   1°   
18/04/2022 - 17/05/2022
05121043 Jose Maria rodrigues  02/04/2021 - 01/04/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS.dE caraJáS
03248330 Elias dos Santos Borges  14/03/2021 - 13/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
03248429 carlos roberto dos Santos Medeiros   14/03/2021 - 13/03/2022   
1°   04/04/2022 - 03/05/2022
02005638 Paulo cezar ferreira de oliveira   01/04/2021 - 31/03/2022   1°   
04/04/2022 - 03/05/2022
aNidio MoUTiNHo da coNcEicao
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 766600

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 2º
contrato: 020/2020/SEfa
data da assinatura: 25/02/2022
objeto: o presente Termo aditivo ao contrato no 020/2020/SEfa que tra-
ta que trata da contratação de empresa para apresentação de rotinas de 
trabalho e custas, com a prestação de serviços de arrecadação e repasse 
de tributos estaduais com atuação nas fronteiras do Estado do Pará, ob-
servadas, no que couber, as normas do sistema de arrecadação Estadual 
(SiarE) – tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência pelo período 
12 (doze) meses, com início em 03 de março de 2022 e término em 02 de 
março de 2023, prorrogável por igual período, ou até que a coNTraTaNTE 
viabilize nas fronteiras do Estado a arrecadação de tributos via internet de 
modo seguro.
Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da fazenda - SEfa
funcional Programática/ atividade: 17101.04.123.1508.8251
Unidade Gestora: 170106 -fundo de investimento da administração Tri-
butária do Pará.
função: 04 - administração
Sub-função: 123 - administração financeira
Programa: 1508 - Governança Pública
atividade: 8251 - Gestão fazendária
Natureza da despesa: 33.90.39 - outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
Valor Mensal: r$ 68.509,14 (sessenta e oito mil, quinhentos e nove reais 
e quatorze centavos).
Valor Total:r$ 882.110,04 (oitocentos e oitenta e dois mil cento e dez reais 
e quatro centavos)
fonte de recursos: 0176- fundo de investimento Permanente da adminis-
tração Tributária do Pará- fiPaT.
contratado: Pará aGS SErViÇoS lTda, estabelecida na avenida dr. cláu-
dio José Gueiros leite, nº 3.115, Sala 12, no bairro Janga, na cidade Pau-
lista, estado de Pernambuco, cNPJ/Mf nº 04.880.588/0001-76
ordenador, em exercício: aNidio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo

Protocolo: 766562
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
Processo adMiNistratiVo eLetrÔNico Nº 2020/469782
toMada de PreÇos  Nº 005/2021/seFa
oBJETo: rEforMa GEral da coordENaÇÃo EXEcUTiVa rEGioNal dE 
adMiNiSTraÇÃo TriBUTária dE aBaETETUBa - cEraT aBaETETUBa.
a Secretaria de Estado da fazenda do Pará - SEfa, por meio de sua comis-
são Permanente de licitação, torna público para conhecimento dos licitan-
tes participantes do Processo licitatório em epígrafe o resultado da fase de 
classificação das propostas financeiras, conforme abaixo:
claSSificada: MaiS BraSil coNSTrUTora EirEli, com proposta no 
valor global de r$723.804,63 (setecentos e vinte três mil, oitocentos e 
quatro reais e sessenta e seis centavos);
dESclaSSificadaS: TaVarES ENGENHaria E PaViMENTaÇÃo ENGYPaV 
EirEli; ESTrUTUral coNSTrUÇÕES E SErViÇoS EirEli; coNSTrUTora 
MiraNda SoBriNHo lTda – EPP; ad - EMPrEENdiMENToS, ProJEToS E 
coNSTrUÇÃo lTda; coNTiNENTal – SErVicE SErViÇoS dE coNTrU-
ÇÃo EirEli; ESTillo ENGENHaria lTda; ENGEVEl coNSTrUÇÕES E 
SErViÇoS lTda e SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, com 
fundamento na regra constante dos subitens 9.3 e 9.15.1 do edital de lici-
tação e do art. 48, inciso i, da lei 8.666/1993.
informa-se que o prazo para eventual recurso administrativo correrá con-
forme art. 109 da lei 8.666/1993.
o inteiro teor da presente decisão encontra-se acessível no endereço eletrô-
nico: http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações) e http://www.compraspara.
pa.gov.br e as notas técnicas em http://www.sefa.pa.gov.br (link licitações).
Mais informações através do e-mail isaias.mota@sefa.pa.gov.br
Belém/Pa, 25 de fevereiro de 2022.
isaias da costa Mota
Presidente da cPl/SEfa-Pa

Protocolo: 766182

.

.

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

coNtrato Nº: 015/2018
04º terMo aditiVo 
objeto do contrato: Prestação de serviço para fornecimento de licença de 
uso por tempo determinado de software especializado para a gestão da 
carteira remanescente de crédito imobiliário, bem como o direito aos res-
pectivos suportes técnico mensal, atualizações legais, manutenções corre-
tivas e evoluções do fornecedor.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 026/2017
data de assinatura do aditivo: 25.02.2022
Vigência do aditivo: 26.02.2022 a 25.02.2023
objeto do aditivo:  Prorrogação de vigência, renúncia ao reajuste por Ín-
dice e decréscimo no item c da cláusula Quarta no percentual de aproxi-
madamente de 45,76%
fundamento legal do aditivo: art. 37, XXi da cf e art.57, ii da lei nº 8.666/93
Valor Global Estimado, sob demanda, de até: r$-966.976,36 (novecentos e 
sessenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos)
contratada: Secrel Sistemas de Terceirizações ltda. EPP.
Endereço: av. dom luís, nº 500, 20º andar, Salas 2001 a 2004 – Bairro: aldeota
cEP: 60160-196  fortaleza/cE
diretor responsável: Geize Maria Teixeira da Silva de figueiredo  
ordenador responsável: ruth Pimentel Mello – diretora-Presidente

Protocolo: 766606

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 014/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final e Homologação da licitação em 
epígrafe, considerada dESErTa.
Mateus Garcia da cruz
Pregoeiro

Protocolo: 766518

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021 
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 10/03/2022, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
fernanda raia
Pregoeira

Protocolo: 766248
torNar seM eFeito as disposições constantes nos protocolos nº 755534 
e nº 755515 - publicados em 01 de fevereiro de 2022 - do 34.850.”.

Protocolo: 766594

secretaria de estado 
de saÚde PÚBLica

.

.

.

Portaria
.

Portaria coLetiVa N° 0082 de 23 de FeVereiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela PorTaria Nº 50 de 17.01.2006, 
publicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2022/84373.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, os servidores relacionados 
abaixo, da UNidadE dE rEfErÊNcia ESPEcialiZada - SaNTarÉM, para o 
9º cENTro rEGioNal dE SaÚdE.

MatrÍcULa NoMe carGo
54194149/1 idElVaNdo loPES cardoSo aGENTE dE PorTaria
57191760/2 raiMUNdo NoNaTo SoUZa da SilVa TÉcNico EM radioloGia
54196219/2 EMÍlia caroliNa MarTiNS diNiZ PSicÓloGo

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 23.02.2022.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE.

Protocolo: 766367
Portaria N° 0147 de 25 de FeVereiro de 2022
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, 
publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, bem como o teor do Processo 
administrativo Eletrônico n° 2021/1458228.
coNSidEraNdo o art. 34-a do decreto Estadual nº 1.338 de 31.07.2015, 
em observância ao art. 32 a 34 da lei nº. 5.810/94, que dispõe sobre o 
cumprimento do estágio probatório de servidor público civil, ocupante de 
cargo de provimento efetivo,
E CONSIDERANDO ainda, o parecer conclusivo final apresentado pela 
comissão Especial de avaliação de desempenho – cESad/Nc, instituída 
pela PorTaria Nº 441 de 06.05.2016.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório do (a) ser-
vidor (a) relacionado (a) abaixo, considerando-o (a) apto (a) para exercer o 
cargo, com o conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.

MatrÍcULa NoMe carGo LotaÇÃo coNceito

54185697/3 ciNTHia SaTiKo aNdo dE SoUZa ENfErMEiro
SEcrETaria dE 

ESTado dE SaÚdE 
PÚBlica

EXcElENTE

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 25.02.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 766609

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 05 de 22 de FeVereiro de 2022
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atri-
buições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no doE 
nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PaE nº. 2022/143659.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora SUElY PENHa BarBoSa, 
matrícula nº. 92550/1, cargo de Enfermeiro, regime jurídico de Estatutário 
Efetivo, lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, goze de licen-
ça Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 04/22.02.2022, 
publicada no doE nº 34.878/02.03.2022, correspondente ao Triênio de 
20.08.2010 a 19.08.2013, no período de 02.05.2022  a 31.05.2022, no 
total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 02.03.2022.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 766522

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 42 de 02 de MarÇo de 2022.
o Secretário adjunto de Gestão administrativa, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas por intermédio do decreto publicado em 03 de julho de 
2020 no doE 34.272, e Portaria 335 de 03 de julho de 2020 publicado em 
07 de julho de 2020 no doE de nº 34.272 e, coNSidEraNdo a obrigação 
da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrati-
vos, nos termos dos art. 58, inciso iii, e 67 da lei federal nº 8.666/93; 
coNSidEraNdo os termos do decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro 
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de 2013, e a cláusula Nona do contrato nº 073/2020 e os autos do Pro-
cesso n° 2022/174572;
coNSidEraNdo a PorTaria Nº 35 de 14/02/2022, publicada no doE 
de 15/02/2022, a qual revoga a designação do servidor fiscal Albert 
Guimarães ramos, Matrícula 57194167/1, referente à PorTaria Nº 187 
de 05/08/2021; uma vez que o servidor não faz mais parte do quadro de 
servidores do dSG/SESPa;
r E S o l V E:
i – revogar a PorTaria Nº 165 de 09/07/2021 que designou como 
suplente o servidor albert Guimarães ramos, matrícula: 57194167/1, no 
âmbito do daS e Gabinete/SESPa, publicada no doE de 13/07/2021.
ii – incluir em substituição o servidor BENEdiTo MarÇal GUiMarÃES, 
matrícula nº 5157838/1 lotado na Zeladoria/Gabinete/SESPa, como su-
plente da fiscalização do Contrato 073/2020, juntamente com o Fiscal/
Titular lUiZ carloS BaHia NUNES, matrícula nº 5424019/2, lotado no 
DSG/SESPA, para acompanhar, controlar e fiscalizar o contrato abaixo, 
bem como pelo atesto dos documentos de despesa, quando comprovada 
a fiel e correta execução do objeto contratado, para fins de pagamento, 
no âmbito do Gabinete/daS/Espaço Sítio de convivência/SESPa, adotando 
todos os procedimentos necessários e previstos em lei.  rEGiSTrE-SE, 
PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.   
GaBiNETE do SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa/SES-
Pa - ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS.

Protocolo: 766624

.

.

errata
.

errata 16º  termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 005/ses-
Pa/2017  Processo: 2021/1444648
Protocolo: 764117  doe 34.873 de 23/02/2022
oNde se LÊ: dotação orçamentária 7684
Leia-se: dotação orçamentária: 8877

Protocolo: 766529

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

16º termo aditivo ao contrato de Gestão Nº 001/sesPa/2017
Processo: 2021/258169
objeto: 2- o presente instrumento tem por objeto o repasse de valores, 
além dos previstos no contrato de Gestão, visando adequação de espaços 
físicos de almoxarifado e Bloco de Serviços para Quimioterapia e interna-
ção do Hospital regional Público do Sudeste do Pará- HrSP.
2.1.1-Projetos Executivos de arquitetura e complementares de reforma e 
ampliação, incluindo a reforma do bloco de serviços para Quimioterapia e 
internação, a reforma de parte do atual almoxarifado para manipulação 
dos Quimioterápicos e farmacoteca e o novo almoxarifado e capela Ecu-
mênica, com área total de 1.182,42 m²: r$180.000,00;
2.1.2. custo orçamentário obra Novo almoxarifado: r$ 624.144,34;
2.1.3. custo para reforma e ampliação da Estrutura Predial da oncologia: 
r$ 1.685.677,28
Valor Total: r$ 2.489.821,62 (dois  milhões, quatrocentos e oitenta e nove 
mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos)
data de assinatura: 25/02/2022
dotação orçamentária: 8877  Elemento de despesa: 445042;
fonte de recurso: 0103/0101/0149/0349/0303/0301;
contratado: aSSociaÇÃo BENEficENTE dE aSSiTENcia Social E HoS-
PiTalar- Pro SaUdE
End.: rodovia Pa 150 s/n altura do KM 07 cEP: 68.506-670 Bairro: cidade 
Nova Marabá- MaraBá/Pa
ordenador: ariel dourado Sampaio Martins de Barros-
Secretário adjunto de Gestão administrativa.

Protocolo: 766614

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/sesPa/2022
a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo GloBal”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de LOGÍSTICA de transporte rodoviário, fluvial e aéreo de insumos imu-
nobiológicos (vacinas e insumos conexos), compreendendo a acomodação 
e conservação nas temperaturas mencionadas no manual de rede de frios 
do Ministério da Saúde do Programa Nacional de imunizações e loGÍS-
TICA de transporte rodoviário, fluvial e aéreo de medicamentos, material 
hospitalar, termolábeis, odontológicos e suplementos alimentares, com-
preendendo a acomodação e conservação nas temperaturas mencionadas 
nos bulários das fabricantes farmacêuticas, por um período de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por mais 48 (quarenta e oito) meses, em 
conformidade ao disposto no art. 57, inciso ii da lei 8666/93, por con-
veniência da administração Pública, conforme solicitação do dEaf-SESPa.
daTa da aBErTUra: 15 de março de 2022
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8302
ElEMENTo dE dESPESa: 339039
foNTE dE rEcUrSo: 0149001535 / 0349001535
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.

oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 03 de março de 2022.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 765919

.

.

FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva nº 255/24.02.2022, publicado no 
doe nº. 34.876 de 25/02/2022, referente a servidora JUSiMara liMa 
SoarES, n°.5796377-2, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo 01/03/2022 a 28/02/2022. 
Leia-se: PEriodo dE GoZo 08/02/2022 a 27/02/2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 02.03.2022.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 766603

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 001 de 26 de JaNeiro de 2022.

a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão dos membros do conselho Estadual de Saúde 
– cES/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 26 de janeiro de 2022;
 coNSidEraNdo a realização da V conferência Nacional de Saúde Mental 
que terá como tema central: “a Politica de Saúde Mental como direito: Pela 
defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços e garantia dos serviços 
de atenção psicossocial no SUS”; convocada pela resolução cNS nº 652, 
de 14 de dezembro de 2020;
coNSidEraNdo a resolução cNS nº 660, de 05 de agosto de 2021 que 
dispõe sobre o regimento da 5ª conferência Nacional de Saúde Mental;
coNSidEraNdo a resolução cNS nº 666, de 27 de outubro de 2021, que 
dispõe sobre o regulamento da Etapa Nacional da 5ª conferência Nacional de 
Saúde Mental que define regras de organização e funcionamento do evento;
coNSidEraNdo a resolução cNS nº 668, de 28 de janeiro de 2022, que 
dispõe sobre as alterações dos períodos de realização das etapas da V con-
ferência Nacional de Saúde Mental – V cNSM: Etapa Nacional: 08 a 11 de 
novembro de 2022. Etapas Preparatórias: outubro de 2021 a 30 de setembro 
de 2022. Etapas Municipais: 01 de novembro de 2021 a 30 de abril de 2022. 
Etapas Estaduais; de 01 de fevereiro de 2022 a 20 de junho de 2022.
rESolVE:
1. aprovar a composição nominal da estrutura e atribuições da comissão 
organizadora da V conferência Estadual de Saúde Mental do Pará – V 
cESM/Pará, conforme anexo Único desta resolução.
2. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria Eunice carvalho de Moraes
Presidente do conselho Estadual de Saúde
Homologo a resolução cES/Pa Nº 001 de 26 de janeiro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

aNeXo ÚNico da resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 001, 
de 26 de JaNeiro de 2022.

 coMPosiÇÃo e atriBUiÇÃo da coMissÃo orGaNiZadora da V coNFerÊNcia estadUaL de saÚde 
MeNtaL do ParÁ – V cesM-ParÁ

 coordeNaÇÃo GeraL

coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo

 
coordenador: Maria Eunice carvalho de Moraes – 

Presidente do cES/Pa - Segmento Usuário
 coordenador adjunto: José ribamar Santos de 
assis – Vice Presidente do cES/Pa - Segmento 

Trabalhador de Saúde

1.  convocar as reuniões da comissão organizadora da V cESM-Pará;
2.  coordenar as reuniões e atividades da comissão organizadora da 

V cESM-Pará;
3.  Submeter à aprovação do Plenário do conselho Estadual de Saúde 
as propostas e os encaminhamentos da comissão organizadora da V 

cESM-Pará;
4.  Supervisionar todo o processo de organização da V cESM-Pará.
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 coordeNaÇÃo de reLatoria
coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo

 
coordenador (a): Maria Elizabeth cardoso Siquei-

ra – Segmento Trabalhador de Saúde.
coordenador (a) adjunto (a): luís carlos Magno 

ferreira – Segmento Usuário.
Membro: olavo alves de alencar – Segmento 

Usuário 
Membro: Maria do Socorro dos Santos  Pinheiro - 

Segmento Gestor
TÉcNico SE: Silvia regina d’almeida couto 

de azevedo

1.  coordenar a coordenação de relatoria da V cESM-Pará;
2.   Promover o encaminhamento, em tempo hábil, dos relatórios das 
conferências Municipais à comissão organizadora da  V cESM-Pará;
3.  orientar o processo de trabalho dos relatores das Plenárias e dos 

Grupos de Trabalho da V cESM-Pará consolidar os relatórios da 
Etapa Municipal e prepará-los para distribuição às delegadas e aos 

delegados da V cESM-Pará;
4.  Sistematizar a produção dos Grupos de Trabalho da V cESM-Pará;

5.   coordenar a elaboração e a organização das moções de âmbito 
estadual e nacional, aprovadas na Plenária final da V cESM-Pará

6.   Estruturar o relatório final da V cESM-Pará a ser apresentado ao 
Plenário do conselho Estadual de Saúde para apreciação e aprovação e 
encaminhar a Secretaria Estadual de Saúde; ao conselho Nacional de 

Saúde e Ministério da Saúde;
Reunir os textos das apresentações dos expositores para fins de 

registro e divulgação
 

 coMitÊ eXecUtiVo

coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo

02 (dois) membros da SE do cES/Pa:
coordenador: Mauro ferreira – Secretário 

Executivo do cES-Pa
Membro: raquel da Silva Meireles - Técnico (a) 

da SE/cES-Pa
02 (dois) membros da comissão organizadora da 

5ª cESM/Pará:
Membro: Maria Eunice carvalho de Moraes – 
Presidente do cES/Pa - Segmento Usuário

Membro: José ribamar Santos de assis – Vice 
Presidente do cES/Pa - Segmento Trabalhador 

de Saúde
02 (dois) membros da Secretaria Estadual de 

Saúde do Pará – SESPa:
Membro: Mônika camila Pereira camêlo Braga 
– Segmento Gestor – assessora GaBS/SESPa e 

conselheira de Saúde – cES/Pa
Membro: Maria Eldeney cardoso Morais – 

coordenação Estadual de Saúde Mental/ dPaiS/
SESPa

TÉcNico SE: Sirley Garcia de Paula

1.  organizar a pauta das reuniões da comissão organizadora da V 
cESM-Pará;

2.  Participar das reuniões do comitê Executivo;
3.  Ter acesso e conhecimento de todos os documentos recebidos e 

encaminhados em função da realização da V cESM-Pará;
4.  Encaminhar os documentos produzidos pela comissão organizado-

ra da V cESM-Pará para providências.
5.  Substituir ao coordenador/a Geral nos seus impedimentos.

6.  Garantir o cumprimento do Termo de referência (Tr), aprovado 
pela comissão organizadora da V cESM-Pará, seu acompanhamento 

e sua fiscalização e execução da V CESM-PARÁ;
7.  implementar as deliberações da comissão organizadora da V 

cESM-Pará;
8.  articular a dinâmica de trabalho entre a comissão organizadora da 

V cESM-Pará e a Secretaria Estadual de Saúde Pública - SESPa;
9.  Enviar orientações e informações relacionadas às matérias aprova-
das pela comissão organizadora da V cESM-Pará aos conselhos Mu-
nicipais de Saúde, aos Movimentos Sociais, Populares e Sindicais, aos 
Gestores e Prestadores de Serviço de Saúde e às demais Entidades da 

Sociedade civil sobre a V cESM-Pará
10.  apoiar as etapas Municipais, na condução dos atos preparatórios 

para a V cESM-Pará;
11.  Elaborar o orçamento e solicitar suplementações necessárias;

12.  organizar a prestação de contas e encaminhar informes à comis-
são organizadora da V cESM-Pará;

13.  apresentar propostas para atividades, infraestrutura e acessibili-
dade da V cESM-Pará;

14.  Solicitar a participação de técnicos dos órgãos da Secretaria Esta-
dual de Saúde Pública - SESPa, no exercício das suas atribuições, para 
contribuir, em caráter temporário ou permanente com a organização 

da V cESM-Pará;
15.  Providenciar a divulgação do regulamento da V cESM-Pará;

16.  Propor a celebração e acompanhar a execução dos contratos e 
convênios necessários à realização da V cESM-Pará;

17.  formular a sistemática de credenciamento e votação da V 
cESM-Pará;

18.  acompanhar o credenciamento dos convidados e dos delegados 
da V cESM-Pará;

19.  organizar os procedimentos para a votação dos delegados da V 
cESM-Pará e os seus controles necessários;

20.  Propor e organizar a Secretaria da V cESM-Pará;
21.  Promover, em articulação com a coordenação de comunica-
ção e informação e a coordenação de Mobilização e articulação, a 

divulgação da V cESM-Pará, considerando os princípios e as condições 
de acessibilidade; e

22.  Providenciar os atos e encaminhamentos pertinentes ao fluxo dos 
gastos com as devidas previsões, cronogramas e planos de aplicação 

da V cESM-Pará.
 

coordeNaÇÃo de coMUNicaÇÃo, iNForMaÇÃo e acessiBiLidade.

coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo

 
coordenador: Marlon leite de Souza – coorde-

nador da cPciS/cES-Pa – Segmento Trabalhador 
de Saúde

coordenador (a) adjunto (a): Heldon alves da 
Silva – Trabalhador de Saúde

Membro: ananias de Jesus da rocha Picanço – 
Segmento Usuário

Membro: Sezostrys alves da costa – Segmento 
Gestor

TÉcNico SE: francisca das chagas de Sousa 
abrahão

1.  Propor a política de divulgação da V cESM-Pará;
2.  Promover a divulgação do regulamento da V cESM-Pará;

3.  orientar as atividades de comunicação Social da V cESM-Pará
4.   Promover ampla divulgação da V cESM-Pará nos meios de comu-

nicação social, inclusive o virtual;
5.  articular, em conjunto com a Secretaria Executiva do conselho 

de Saúde e órgãos de comunicação da Secretaria Estadual de Saúde 
Pública - SESPa, a elaboração de um plano geral de comunicação 

Social da V cESM-Pará;
6.  a comissão de comunicação e informação assegurará que todo 
o material da V cESM-Pará seja produzido de maneira a garantir 

acessibilidade.

coordeNaÇÃo de articULaÇÃo e MoBiLiZaÇÃo
coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo

 
coordenador: danilo Jordão de Menese – coor-
denador da comissão de Vigilância em Saúde do 

cES/Pa – Segmento Trabalhador de Saúde
coordenador (a) adjunto (a): romulo augusto 

Gomes de azevedo – Segmento Usuário
Membro: Maria inês dolzane reis – Segmento 

Usuário
Membro: Eliane farias de Miranda - Segmento 

Gestor 
TÉcNico SE: Mauro roberto campos ferreira – 

Secretário Executivo do cES-Pa

1.  Estimular a organização e a realização de conferências de Saúde 
em todos os Municípios, como etapa municipal da V cESM-Pará;

2.  Mobilizar e estimular a participação paritária das Usuárias e dos 
Usuários em relação ao conjunto das delegadas e dos delegados de 

todas as etapas da V cESM-Pará
3.  Mobilizar e estimular a participação paritária das trabalhadoras e 
dos trabalhadores de saúde em relação à soma das delegadas e dos 

delegados gestores e prestadores de serviços de saúde;
4.  fortalecer e articular o intercâmbio Estado-Município e Estado-Es-
tado e incentivar a troca de experiências positivas sobre o alcance do 
tema da etapa Municipal, Estadual e Nacional da conferência Nacional 

de Saúde; e
5.  Garantir a articulação dos movimentos sociais, populares e sindi-
cais para a realização, em cada uma das 03 (três) etapas, com vistas 

a sensibilizar a opinião pública para o tema e os eixos temáticos.
coordeNaÇÃo de iNFraestrUtUra e acessiBiLidade

coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo
 

coordenador: Gracinda lima Magalhães – coor-
denadora da comissão de Gestão – Segmento 

Usuário
coordenador (a) adjunto (a): Milene lobato 

lobato – Segmento Gestor
Membro: Bremem raimundo cardoso da Silva – 

Segmento Usuário
Membro: rosa do Socorro Bogea Umbuzeiro leite 

– Segmento Trabalhador
TÉcNico SE: ronaldo da Silva Pedrosa

1.  Não medir esforços necessários ao cumprimento das condições de 
infraestrutura e acessibilidade necessárias à realização da V cESM-Pa-
rá, referentes ao local, equipamentos e instalações audiovisuais, logo, 

reprografia, comunicações, hospedagem, transporte, alimentação, 
tradutor de sinais;

2.  Supervisionar, juntamente com a comissão organizadora da V 
cESM-Pará, a prestação de contas de todos os recursos destinados à 

realização da V cESM-Pará;
3.  Propor os meios de acessibilidade, com vistas a incluir pessoas com 

deficiência e outras necessidades especiais, asseguradas condições 
para sua efetiva participação.

 

coordeNaÇÃo de cULtUra e edUcaÇÃo PoPULar
coMPosiÇÃo atriBUiÇÃo

 
coordenadora: Tania Sena da conceição – co-

ordenadora da com.Perm.Saúde da Mulher e do 
Homem/cES-Pa – Segmento Usuário.

coordenador (a) adjunto (a): Marivalda da Silva 
lima – Segmento Usuário

Membro: Edivanete ribeiro Nascimento - Seg-
mento Trabalhador

Membro: Mirian rocha Kahwage - Segmento 
Gestor 

TÉcNico SE: Sirley Garcia de Paula

1.  Identificar grupos de arte e cultura, especialmente àqueles que 
desenvolvem ações no âmbito da saúde e mobilizá-los para participar 

do processo de construção da V cESM-Pará;
2.  Participar diretamente da organização da Programação cultural da 

V cESM-Pará
3.  Promover grande ato político-cultural durante a V cESM-Pará obje-
tivando inserir o tema da V cESM-Pará nas mídias sociais e na agenda 

cultural da cidade com vistas a ampliar a relevância sociocultural da 
V cESM-Pará;

4.  contribuir com a construção metodológica da V cESM-Pará, iden-
tificando e compartilhando referências, dinâmicas, vivências e práticas 
que promovam o diálogo e articulação entre o saber e o protagonismo 

popular no âmbito da V cESM-Pará;
5.  assessorar a coordenação de infraestrutura no que concerne às 
condições de acessibilidade contemplando as particularidades socio-
culturais e regionais dos diferentes grupos sociais presentes, como 

também no cuidado à saúde disponibilizado aos participantes; e
6.  Propor práticas e dinâmicas de acolhimento e de humanização no 

espaço da V cESM-Pará.
 

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 011 de 23 de FeVereiro de 2022.

a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão unânime dos membros do conselho Estadual de Saú-
de – cES/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2022;
 coNSidEraNdo capítulo ii da composição e organização, art. 3º, Pará-
grafo Único da lei 7.264, de 24 de abril de 2009;
  coNSidEraNdo o término do mandato do conselho Estadual de Saúde 
do Pará, Biênio 2020-2022, para 08 de agosto de 2022, de acordo com 
Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado Nº 
34.302, de 06 de agosto de 2020.
coNSidEraNdo a resolução cES/Pa nº 009, de 26 de janeiro de 2022, 
publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.862, de 10 de fevereiro de 
2022, que aprovou a constituição da comissão organizadora Eleitoral – 
coE para elaborar e organizar o Processo Eleitoral do conselho Estadual de 
Saúde do Pará – Ano 2022 a fim de eleger as entidades e instituições que 
comporão o colegiado no Biênio 2022-2024.
rESolVE:
1. revogar a resolução cES/Pa nº 009, de 26 de janeiro de 2022, publi-
cada no Diário Oficial do Estado nº 34.862, de 10 de fevereiro de 2022, 
que aprovou a constituição da comissão organizadora Eleitoral – coE para 
elaborar e organizar o Processo Eleitoral do conselho Estadual de Saúde do 
Pará – Ano 2022 a fim de eleger as entidades e instituições que comporão 
o colegiado no Biênio 2022-2024;
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2. aprovar a nova composição da comissão organizadora Eleitoral – coE, 
formada por 04 (quatro) membros Titulares e seus respectivos Suplentes 
que são conselheiros Estaduais de Saúde, designados para elaborar e or-
ganizar o Processo Eleitoral do conselho Estadual de Saúde do Pará – ano 
2022 a fim de eleger as entidades e instituições que comporão o colegiado 
no Biênio 2022-2024, conforme quadro abaixo:

MeMBro titULar MeMBro sUPLeNte
Mônika camila Pereira camêlo Braga

Segmento Gestor - SESPa
carla fernandes figueiredo Mello

Segmento Gestor - SESPa
José ribamar Santos de assis

Segmento Trabalhador - SiNdSaUdE
Maria Elizabeth cardoso Siqueira

Segmento Trabalhador - SiNdSaUdE
luis carlos Magno ferreira
Segmento Usuário - fEPEM

Bremem raimundo cardoso da Silva
Segmento Usuário - fEPEM

rômulo augusto Gomes de azevedo
Segmento Usuário - aBNH

ananias de Jesus da rocha Picanço
Segmento Usuário - aBNH

 
3. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 011 de 23 de fevereiro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de saÚde PÚBLica

coNseLHo estadUaL de saÚde do ParÁ – ces/Pa
resoLUÇÃo ces/ParÁ Nº 012 de 23 de FeVereiro de 2022.

a PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE do Pará, no uso 
de suas atribuições conferidas pela lei nº. 7.264, de 24 de abril de 2009, 
publicada no Diário Oficial do Estado N° 31.406, de 27 de Abril de 2009, 
e pelo Decreto de 05 de agosto de 2020, publicado no Diário Oficial Nº 
34.302 de 06 de agosto de 2020 e pela resolução cES/Pa nº 028 de 24 
de Agosto de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado nº 34.737, de 18 
de outubro de 2021.
coNSidEraNdo que nos termos do inciso ii do art. 9º da lei N º 7.264, 
de 24 de abril de 2009, as decisões do conselho Estadual de Saúde do 
Pará serão consubstanciadas em resoluções e homologadas pelo chefe do 
Poder Executivo ou pelo titular da Secretaria de Estado da Saúde Pública;
coNSidEraNdo a decisão unânime dos membros do conselho Estadual de Saú-
de – cES/Pa, em reunião ordinária, realizada no dia 26 de janeiro de 2022;
coNSidEraNdo a resolução cES/Pará Nº 005 de 21 de setembro de 
2020, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 34.366, de 08 de outubro 
de 2020 que designou conselheiros Estaduais para representar o cES/Pa 
em comissões Externas para o biênio 2020-2022.
CONSIDERANDO Oficio Nº 0397/2022 - GABINETE/SESPA, de 03 de feve-
reiro de 2022, o qual solicita a indicação de representantes (um titular e um 
suplente) deste conselho Estadual de Saúde do Pará – cES/Pa para compor 
o comitê Estadual de aleitamento Materno e Banco de leite Humano – cEaM
-BlH/Pa para subsidiar as políticas públicas e ações de promoção, proteção e 
apoio ao aleitamento materno no âmbito do Estado do Pará.
rESolVE:
1. designar os conselheiros Estaduais Maria do Socorro doS SaNToS 
PiNHEiro e lUiZ carloS MaGNo fErrEira, na qualidade de titular e su-
plente, respectivamente, para representar o colegiado no comitê Estadual 
de aleitamento Materno e Banco de leite Humano – cEaM-BlH/Pa para 
subsidiar as políticas públicas e ações de promoção, proteção e apoio ao 
aleitamento materno no âmbito do Estado do Pará.
2. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário.
Maria EUNicE carValHo dE MoraES
PrESidENTE do coNSElHo ESTadUal dE SaÚdE
Homologo a resolução cES/Pa Nº 012 de 23 de fevereiro de 2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 766532

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL 
DO ESTADO DO PARÁ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
02/2022, conforme abaixo:
oBJETo: aquisição de MaTErial PErMaNENTE (coMPUTadorES), em 
atendimento as necessidades deste lacEN – Pa, de acordo com as diversas 
especificações contidas no Edital
daTa da aBErTUra:  16/03/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).  
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-

ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – Pregoei-
ra-lacEN-Pa

Protocolo: 766332
aViso de LicitaÇÃo

o laBoraTÓrio cENTral do ESTado do Pará, através da Pregoeira, 
comunica que realizará licitação na modalidade PrEGÃo ElETrÔNico 
01/2022, conforme abaixo:
oBJETo:  aquisição de Material de consumo – rEaGENTES aNalÍTicoS, 
SiSTEMa rEaGENTE P/ aNáliSE dE rT-qPcr, 12,5Ml para atender as ne-
cessidades deste lacEN-Pa.
daTa da aBErTUra:  15/03/2022.
Horário: 10:00 h. (horário de Brasília).  
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926007
ENTrEGaS do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital no sítio: 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.compraspara.pa.gov.be (mu-
ral de licitações).
rESPoNSáVEl PElo cErTaME: SiMoNE SErrao rodriGUES – 
Pregoeira-lacEN-Pa

Protocolo: 765949

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  1ª REGIONAL

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de reVoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico
Modalidade: PrEGÃo ElETrÔNico
Número/ano: 02/2022
Processo n°/ano: 2021/1302559
objeto: contratação de empresa especializada  em fornecimento parcelado 
e entrega de água mineral natural, não gasosa e potável, nas Unidades 
pertencentes ao 1º centro regional de Saúde/ SESPa.
o diretor do 1º crS/SESPa Marco antonio rodrigues Normando, no uso 
de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuí-
dos pela lei federal nº 8.666/93, bem como considerando a supremacia 
da administração pública na condução e encerramento dos procedimentos 
licitatórios, com fundamento no teor  do art. 49, caput, da lei 8.666/93, e 
considerando a analise da divisão de vigilância sanitária- dVS/1ºcrS e do 
pregoeiro responsável pelo certame que dentre outras ponderações, ten-
dem a revogação de todos os atos realizados a partir da minuta do edital.
decide: Tendo como principio o interesse da administração e a conveniência 
administrativa, revogar todos os atos realizados a partir da minuta do edital.
Determina: A retificação da Minuta e posterior encaminhamento para ana-
lise e parecer jurídico.
Marco aNToNio rodriGUES NorMaNdo
dirETor 1º crS/SESPa

Protocolo: 766421

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

.

.

errata
.

errata  
errata da Portaria de diÁrias Nº 010/2022, PUBLicaÇÃo Nº 
762302, PUBLicada No doe Nº 34.869, de 18 de FeVereiro de 
2022, PG. 32.
oNde se LÊ: SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNia Maria VEraS BaSToS 555874451 coNTador

Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo
NilSoN PiNHEiro cHaVES 572061301 aG. dE ENdEMiaS

GilVaNia dE caSSia SodrÉ loPES 800156221 cHEfE dE diViSÃo
aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 5896306 aG. adMiNiSTraTiVo

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

Leia-se: serVidor (es):

NoMe MatricULa carGo
aNToNia Maria VEraS BaSToS 555874451 coNTador

Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

NilSoN PiNHEiro cHaVES 572061301 aG. dE ENdEMiaS

aNToNia cEcÍlia dE SoUZa liMa 5896306 aG. adMiNiSTraTiVo

Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766507
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errata  
errata da Portaria de diÁrias Nº 015/2022, PUBLicaÇÃo Nº 
763278, PUBLicada No doe Nº 34.871, de 21 de FeVereiro de 
2022, PG. 26.
oNde se LÊ: SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria dE NaZarÉ NErES da SilVa 4088030 daTiloGrafo

Leia-se: SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria dE NaZarÉ NErES da SilVa 9111701 daTiloGrafo

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766495

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 019 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia EM 
SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
PErÍodo: 25 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iriTUia-Pa, SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Nara HElENa MiraNda dE carValHo 58969241 aG. adMiNiSTraTiVo

criSTiaNE riBEiro loPES 57228206 TEc. dE ENfErMaGEM

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766487

Portaria Nº 020 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidorES Para rEaliZar aPoio TÉcNico NaS 
aÇÕES dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
VEÍcUlo oficial ford raNGEr, Placa oTH-4d18
PErÍodo: 25 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iriTUia-Pa, SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766488

Portaria Nº 023 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia EM 
SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
PErÍodo: 26 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 1,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria oNEidE dE oliVEira 953111 aG. dE SaÚdE

Maria dE NaZarÉ NErES da SilVa 911701 daTiloGrafo
rEGiNa coEli alEXaNdrE E SilVa 913831 odoNToloGo

Maria dE NaZarÉ oliVEira E SoUZa 5145031 aG. dE SaÚdE

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766489

Portaria Nº 024 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar rETirada dE iNSUMoS No alMoXarifado cEN-
Tral da SESPa.
VEÍcUlo oficial fiaT doBlÔ, Placa QEc-6E63
PErÍodo: 28/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 0,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): BElÉM-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fraNK JUNior carValHo coSTa 572340981 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766490

Portaria Nº 025 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia EM 
SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
PErÍodo: 25 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá

dESTiNo (S): iriTUia-Pa, SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
WElida VaZ PErEira 5896774 TEc. dE ENfErMaGEM

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766491

Portaria Nº 026 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia EM 
SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d40
PErÍodo: 25 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iriTUia-Pa, SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS 56874892 dirETor dE cENTro rEGioNal

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766492

Portaria Nº 021 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar aPoio TÉcNico NaS aÇÕES dE ViGilÂNcia EM 
SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
PErÍodo: 25 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iriTUia-Pa, SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
fErNaNdo MaUricio ViEGaS fErNaNdES 571980011 ENfErMEiro

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766493

Portaria Nº 022 de 25/02/2022 
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: coNdUZir SErVidor Para rEaliZar aPoio TÉcNico NaS 
aÇÕES dE ViGilÂNcia EM SaÚdE dUraNTE o carNaVal 2022.
VEÍcUlo oficial S10, Placa rfW-4d89
PErÍodo: 25 a 27/02/2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 3
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá
dESTiNo (S): iriTUia-Pa, SaNTa Maria do Pará-Pa E caPiTÃo PoÇo-Pa.
SErVidor (ES):

NoMe MatricULa carGo
aNToNio carloS NUNES dE oliVEira 572340801 MoToriSTa

ordENador: Maria lUcilENE riBEiro daS cHaGaS
Protocolo: 766494

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  8ª REGIONAL

.

Portaria Nº 037 de 02 de MarÇo de 2022
objetivo: Executar ação de Treinamento: capacitação de Microscopista no 
diagnóstico laboratorial de Malária e doença de chagas aguda.
origem: BrEVES/Pá - PorTEl/Pa.
Servidor (es): dinaldo ferreira de Souza e albérito Mendonça alexópulos, 
26,5 diárias de 07/03 à 02/04/2022.
ordenador de despesa: aNa ÂNGEla fialHo fEliX.

Protocolo: 766635

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

Portaria
.

Portaria Nº 06 de 02 de Março de 2022
a dirETora do 11º cENTro rEGioNal dE SaÚdE, usando de suas atri-
buições que lhe foram conferidas pela PorTaria No 1.650/2020- ccG de 
06/08/2020, publicada no Diário Oficial do Estado no. 34.302 de 06/08/2020.
coNSidEraNdo o  p rev i s t o  na  le i  n º  10 .520  de  17  de  j u -
lho de 2002 no que diz respeito à  realização de pregão como modalida-
de de licitação em que a autoridade competente designará, dentre os ser-
vidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respec-
tiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento 
das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, 
bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante 
vencedor.



diário oficial Nº 34.879   33Quinta-feira, 03 DE MARÇO DE 2022

coNSidEraNdo o  decreto Estadual nº 534/2020 que regulamenta a licita-
ção, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a 
contratação de serviços comuns, no âmbito da administração Pública Estadu-
al, e altera o decreto Estadual nº 2.168, de 10 de março de 2010.
rESolVE:
art. 1 - designar os pregoeiros e Equipe de apoio, para compor a comis-
são Permanente de licitação, na modalidade Pregão, no âmbito deste 11º 
centro regional de Saúde, conforme descrição infra:
i – Pregoeiros:
Joel corrêa dos Santos - Matrícula: 57233238/1 - cargo: agente administrativo
ii – Equipe de apoio:
1. carlos alan carneiro da Silva - Matrícula: 5959227/1 - cargo: agente administrativo
2. claudeane alves lima de carvalho - Matrícula 57209268/1 – 
cargo: agente de artes Práticas.
art. 2 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
se as disposições em contrário.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Marabá (Pa), 02 de Março de 2022.
irlÂNdia da SilVa GalVÃo
diretora do 11º centro regional de Saúde/SESPa.
PorTaria Nº 1.650/2020-ccG

Protocolo: 766572

.

.

FUNDAÇÃO SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

Portaria Nº 174/2022 - cPad/Pres/FscMP
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar Simplifi-
cado, designada pela Portaria nº 166/2022– cPad/PrES/fScMP, publicado 
no doE n.º 34.875 de 24 de fevereiro de 2022, expedida pela Sr.  BrUNo 
MENdES carMoNa, Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do 
Pará, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 
205 da lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar aline Sônia da fonseca Soares, matrícula n° 555586357/2 
para, sob compromisso, desempenhar as funções de secretário da referida 
comissão.
Belém, 02 de  março de 2022.
adriaNa lÚcia doS aNJoS MEirElES calaNdriNE
 Presidente Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 2022/491788

Protocolo: 766601

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
HoMoLoGaÇÃo de PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 082/2021
Às 12:17 horas do dia 02 de março de 2022, após constatada a regu-
laridade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. BrUNo 
MENdES carMoNa, HoMoloGa a adjudicação referente ao Processo nº 
837318/2021, Pregão nº 082/2021, conforme a seguir:
Empresa vencedora: cNPJ 01.399.246/0001-40 - GUilBEr farMacEUTica 
coMErcio lTda
iTENS: 18, 22 e 24
Valor total r$ 35.016,00
Empresa vencedora: cNPJ  01.440.590/0001-36  - frESENiUS MEdical carE lTda
iTEM: 32
Valor Total r$ 29.325,00
Empresa vencedora: cNPJ 11.407.854/0001-03  - dialiSE coMErcio E 
iMPorTacao lTda
iTENS: 34 e 35
Valor Total r$ 258.030,00
Empresa vencedora:  cNPJ 13.333.090/0011-56  -  NiPro MEdical cor-
PoraTioN ProdUToS MEdicoS lTda
loTE i e iTENS: 14, 15, 16 e 25
Valor Total r$ 88.158,80
Empresa vencedora: cNPJ 32.737.279/0001-87  - NoEM MEdical iMPor-
Tacao E EXPorTacao dE ProdUToS MEdicoS HoSPiTalarES lTda.
iTEM: 21
Valor Total: r$ 2.296,00
Empresa vencedora: cNPJ: 19.769.575/0001-00  - NoVa MEdica coMEr-
cio E SErVicoS dE ProdUToS HoSPiTalarE
iTENS: 30, 31 e 33
Valor Total: r$ 679.224,40
Empresa vencedora: cNPJ: 47.078.704/0001-40  - MUSTaNG PlUroN 
QUiMica lTda
iTEM: 36
Valor Total: r$ 15.480,00
Empresa vencedora: cNPJ: 67.630.541/0001-74 - MEdcorP SaUdE TEc-
NoloGia lTda
iTENS:  17, 19, 20, 21 e 23
Valor Total: r$ 69.219,00
itens fracassados: loTE ii, loTE iii, loTE iV, itens: 26, 27, 28, 29, 37 e 38.
Tiago de lima ribeiro
Presidente cPEl/fScMP

Protocolo: 766623

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

dispensa: 009/2022
data: 02/03/2022
Valor: r$ 61.020,00
objeto: aQUiSiÇÃo dE  caTÉTEr iNTraVENoSo dEScarTáVEl Nº 18, c/ 
diSP. E Nº 20, c/ diSP.SEGUr
fundamento legal: com base no artigo 24, incisos iV, da lei federal 
nº8.666/93 e Parecer nº 041/2022/Prof/fScMP
Data de Ratificação: 02/02/2022 - PAE nº 2022/148411
funcional Programática: 10.302.1507.8288; fontes de recursos: 0101, 
0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 
0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 
7349008494, 7349008545 e seus respectivos superávits;
Elemento de despesa: 339030;
coNTraTada: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTacao iMPorTacao 
E EXPorTacao lTda; cNPJ/Mf:  05.003.408/0001-30
ENdErEÇo: rod Br 316 KM 06 rUa lEoPoldo TEiXEira, Nº 08, Bair-
ro: lEVilaNdia, cEP: 67.030-025, aNaNiNdEUa-Pa
TElEfoNE: (91) 3255-5616
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 766602

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo do terMo de disPeNsa Nº 009/2022
Nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93
objeto: aQUiSiÇÃo dE caTÉTEr iNTraVENoSo dEScarTáVEl Nº 18, c/ 
diSP. E Nº 20, c/ diSP.SEGUr
coNTraTada: criSTalfarMa coMErcio rEPrESENTacao iMPorTacao 
E EXPorTacao lTda
data: 02/03/2022
ordenador: dr. Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 766604

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº054/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 22/02/2022 a 
22/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

J L dos saNtos coMÉrcio de ProdUtos HosPitaLares ePP, com sede em ananindeua/Pa, na av.
Gov. Hélio da Mota Gueiros N°73 a, Bairro coqueiro, ceP: 67120-370, telefone: (91) 3014-1203, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº: 83.880.294/0001-10, e-mail: jlhospitalar@gmail.com

item Especificação Marca/Fabricante Qtd. Valor unitário Valor total

23
Tubo hipospádia em silicone 

6fr, 300mm
rMS.:80019160012

SolUMEd
SolUMEd

 
100 r$ 54,98 r$ 5.498,00

24
Tubo hipospádia em silicone 

8fr, 300mm. 
rMS.:80019160012

SolUMEd
SolUMEd 100 r$ 54,71 r$ 5.471,00

25
Tubo hipospádia em silicone 

10fr, 300mm.
rMS.:80019160012

SolUMEd
SolUMEd 100 r$ 54,99 r$ 5.499,00

Total Geral r$ 16.468,00
 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766565
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº053/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 22/02/2022 a 
22/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:
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HeMocard coMÉrcio de Materiais HosPitaLares Ltda-Me, com sede em ananindeua/Pa, na rod. Br 
316 Km 03 nº 1962, térreo sala J, Bairro Guanabara, ceP:67133-080, telefone: (91) 3276-1988 / 98701-
6760 / 99969-9898, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 83.346.825/0001-90, e-mail: hemocard.bel@gmail.com
item Especificação Marca/Fab. Qtd. Valor unitário Valor total

17

SoNda ENdoTraQUEal EM PVc, 
araMada, c/BalÃo 3,5MM: 

TUBo ENdoTraQUEal araMado 
(ESPiralado)coM BalÃo 3,5MM, 

UTiliZado Para iNTUBaÇÃo 
ENdoTraQUEal, MarcadorES 
coM MarcaÇÃo EM cENTÍME-
TroS, EMBalaGEM iNdiVidUal 
TiPo BliSTEr (PGc) dE fácil 

aBErTUra, faBricado coM Ma-
TErial aTÓXico, TraNSlÚcido, 
TErMo SENSÍVEl E radioPaco, 
coNEcTor EM PoliProPilENo, 

VálVUla aBS coM Mola iNoXidá-
VEl, coM orifÍcio laTEral MUr-
PHY, BalÃo dE BaiXa PrESSÃo E 

alTo VolUME.
rMS: 10150470436

coMPEr 200 r$ 24,20 r$ 4.840,00

18

SoNda ENdoTraQUEal EM PVc, 
araMada, c/BalÃo 4,0MM: 

TUBo ENdoTraQUEal araMado 
(ESPiralado)coM BalÃo 4,0MM, 

UTiliZado Para iNTUBaÇÃo 
ENdoTraQUEal, MarcadorES 
coM MarcaÇÃo EM cENTÍME-
TroS, EMBalaGEM iNdiVidUal 
TiPo BliSTEr (PGc) dE fácil 

aBErTUra, faBricado coM Ma-
TErial aTÓXico, TraNSlÚcido, 
TErMo SENSÍVEl E radioPaco, 
coNEcTor EM PoliProPilENo, 

VálVUla aBS coM Mola iNoXidá-
VEl, coM orifÍcio laTEral MUr-
PHY, BalÃo dE BaiXa PrESSÃo E 

alTo VolUME.
rMS: 10150470436

coMPEr 200 r$ 23,00 r$ 4.600,00

19

SoNda ENdoTraQUEal EM PVc, 
araMada, c/BalÃo 4,5MM: 

TUBo ENdoTraQUEal araMado 
(ESPiralado) coM BalÃo 4,5MM, 

UTiliZado Para iNTUBaÇÃo 
ENdoTraQUEal, MarcadorES 
coM MarcaÇÃo EM cENTÍME-
TroS, EMBalaGEM iNdiVidUal 
TiPo BliSTEr (PGc) dE fácil 

aBErTUra, faBricado coM Ma-
TErial aTÓXico, TraNSlÚcido, 
TErMo SENSÍVEl E radioPaco, 
coNEcTor EM PoliProPilENo, 

VálVUla aBS coM Mola iNoXidá-
VEl, coM orifÍcio laTEral MUr-
PHY, BalÃo dE BaiXa PrESSÃo E 

alTo VolUME.
rMS: 10150470436

coMPEr 150 r$ 23,98 r$ 3.597,00

20

SoNda ENdoTraQUEal EM PVc, 
araMada, c/BalÃo 5,0MM: 

TUBo ENdoTraQUEal araMado 
(ESPiralado) coM BalÃo 5,0MM, 

UTiliZado Para iNTUBaÇÃo 
ENdoTraQUEal, MarcadorES 
coM MarcaÇÃo EM cENTÍME-
TroS, EMBalaGEM iNdiVidUal 
TiPo BliSTEr (PGc) dE fácil 

aBErTUra, faBricado coM Ma-
TErial aTÓXico, TraNSlÚcido, 
TErMo SENSÍVEl E radioPaco, 
coNEcTor EM PoliProPilENo, 

VálVUla aBS coM Mola iNoXidá-
VEl, coM orifÍcio laTEral MUr-
PHY, BalÃo dE BaiXa PrESSÃo E 

alTo VolUME.
rMS: 10150470436

coMPEr 150 r$ 23,98 r$ 3.597,00

Total Geral r$ 16.634,00
 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766558
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº052/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).

ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 21/02/2022 a 
21/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

NoeM MedicaL iMPortaÇÃo e eXPortaÇÃo de ProdUtos MÉdicos HosPitaLares Ltda, com sede 
em São Carlos/SP, na Rua Alfredo Lopes N° 1717, Sala D-5B, Bairro Jardim Macarengo, CEP:13560-460, 

telefone: (16) 98230-3384 / 3419-5912, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 32.737.279/0001-87, e-mail: noem@
noemmedical.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

21

SoNda ENdoTraQUEal, EM 
PVc, araMada, c/ BalÃo,

5,5MM
rEGiSTro aNViSa: 

10369460212. Marca: 
Solidor

 

Solidor
 100 r$ 22,96 r$ 2.296,00

 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766550
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº049/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 
21/02/2022 a 21/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

cieNtiFica MÉdica HosPitaLar Ltda, com sede em aparecida de Goiânia/Go, na av.anápolis s/N, Quadra 
29-a, Lote 06, Bairro Vila Brasilia, ceP: 74911-360, telefone: (62) 3088-9700, inscrita no cNPJ/MF sob o 

nº: 07.847.837/0001-10, e-mail contato@cientificahospitalar.com.br,

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor uni-
tário Valor total

4

caTETEr Para EMBolEcToMia Nº 04fr 
- arTErial EM PoliUrETaNo radioPa-
co GradUado dEScarTáVEl aTÓXico 

aPiroGÊNico ESTEril coMPriMENTo dE 
aProXiMadaMENTE 80 cM coM BalÃo 
dE láTEX GUarNiÇÃo dE lUEr locK 
coM MaNdril SEriNGa lUEr locK 

coNTENdo caPacidadE lÍQUida 1,5 Ml 
dE E caPacidadE MáXiMa do BalÃo 

dE 0,3 Ml coNEcTor coM fEcHo lUEr 
UMa PoNTa a TraUMáTica EM UM BalÃo 
liSo coNTiGUo a HaSTE EM láTEX  rE-

GiSTro No MiNiSTÉrio da SaÚdE/ 
aMViSa 10150470414

raWaMEd
HaGMEd 

SP.Z.o.o SP.K-
-PolÔNia

1.400 r$ 172,66 r$ 241.724,00

 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766528
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº050/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 23/02/2022 a 
23/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

BioFar HosPitaLar Ltda, com sede em ananindeua/Pa, na rua da Providência alameda esmeralda 
, Bairro coqueiro, ceP: 67.015-260, telefone: (91) 3353-1360/99396-9494, inscrita no cNPJ/MF sob o 

nº: 19.056.683/0001-27, e-mail licitacao@biofarhospitalar.com.br , marcia@biofarhospitalar.com.br

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

22

TorNEira coM 3 (TrÊS) ViaS, 
dEScarTáVEl rEGiSTro 

No MiNiSTÉrio da SaÚdE/
aNViSa.

rEG.aNViSa: 80212340024
ValidadE: 24 MESES

BioBaSE
SHaNGHai 

HEalTH MEdical 
co, lTd, iMPorTado

71.000 r$ 0,87 r$ 61.770,00

26

UMidificador EM PláSTico 
S/EXTENSÃo Para oXiGE-

Nio caP.P/250 Ml.
BioBaSE

SHaNGHai HEalTH MEdical 
co, lTd, iMPorTado

roMEd
roMEd 400 r$ 16,20 r$ 6.480,00

 Valor Total r$ 68.250,00
 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766530
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eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº051/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 22/02/2022 a 
22/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.
ENcarTE:

J B L serViÇos e distriBUidora de MateriaL MÉdico HosPitaLar Ltda-ePP, com sede em el-
dorado do sul/rs, na estrada da arrozoeira N° 52 sala 01, Bairro centro, ceP: 92.990-000, telefone: 

(51) 2160-4966/99347-2148,inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 31.636.399/0001-25, e-mail licitacao@jblservi-
cos.com / licitacao2@jblservicos.com

item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

3

caNETa Para BiSTUri, 
dEScarTaVEl: MoNoPolar 
Para BiSTUri, coMaNdo 
MaNUal, dEScarTaVEl, 

caBo fiXo,coNEcTor dE 
TrÊS PiNoS coMPaTÍVEl 
Para BiSTUri ElETrico 

WESS 700.
rEG. MiN. SaÚdE: 

80722800019 

d.B.i - BlUEPa-
dBlUEPad

BaiSHENG MEdi-
cal co. lTd

cHiNa

11.000 r$ 13,93 r$ 153.230,00

 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766536
eXtrato da ata de reGistro de PreÇos Nº048/2022/FscMP
ata de registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico SrP nº 067/2021 - 
fScMP, Processo nº 2021/259914, homologado, em 10/02/2022.
oBJETo: Pregão, na forma Eletrônica, para SrP, tem por objeto a futura e 
eventual ““aQUiSiÇÃo MaTErial TÉcNico HoSPiTalar: aGUlHa HiPo-
dErMica, aMBU dE SilicoNE, caTETEr, colETor, EScoVa ProfilaTi-
Va, fraScoS Para NUTriÇÃo, laMiNaS Para dErMaToMo, PaPEl TEr-
MoSENSiVEl, SEriNGaS, SoNdaS, TorNEira, TUBo HiPoSPadia, UMi-
dificador”, para suprir a necessidade desta fundação, conforme especi-
ficações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital).
ViGÊNcia: a presente ata de registro de Preços terá validade de 22/02/2022 a 
22/02/2023, 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura
ENcarTE:

GUILBER FARMACEUTICA COMÉRCIO LTDA, com sede em Ananindeua/PA, na Passagem  Bom Sossego 
,  Bairro centro, ceP: 67030-245, telefone: (91) 3238-3814/3282-0788, inscrita no cNPJ/MF sob o nº: 

01.399.246/0001-40, e-mail: licitacao@guilberfarma.com/licitacao_sim@guilberfarma.com
item Especificação Marca/Fab Qtd. Valor unitário Valor total

6

caTETEr iNTraVENoSo, 
dEScarTáVEl, dUPlo lUMEN, 

4fr x 13cM
rEGiSTro: 10196320068

 

BioMEdical 1000 r$ 100,00 r$ 100.000,00

7

caTETEr iNTraVENoSo, 
dEScarTáVEl, dUPlo lUMEN, 

5fr X13 cM
rEGiSTro: 10196320068

BioMEdical 600 r$100,00 r$ 60.000,00

8

caTETEr iNTraVENoSo, 
dEScarTáVEl, dUPlo lUMEN, 

7fr X 20 cM
rEGiSTro: 10196320068

 

BioMEdical 700 r$ 74,99 r$ 52.493,00

Valor Total r$ 212.493,00
 
ordENador rESPoNSáVEl: dr. BrUNo MENdES carMoNa

Protocolo: 766526

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA 
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 198/2022 – GeaPe/GaPre/HeMoPa, 21 de fevereiro de 2022.
o Presidente da fundação centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - 
HEMoPa, no uso de suas atribuições legais,
considerando a solicitação constante do Processo nº 2022/ 201266 da ser-
vidora Barbara alves ruela de azevedo ruivo;
r E S o l V E:
i - conceder licença Maternidade, a servidora Barbara alves ruela de 
azevedo ruivo, cargo: Enfermeira, matrícula nº 5943206/1, lotada no (a) 
Gerência de Hemovigilância e Supervisão, desta fundação centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMoPa, de acordo com o que dispõe 
o artigo 88, da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994, e Emenda constitucional 

nº 44 de 09 de março de 2009, a contar de 11 de fevereiro de 2022 a 09 
de agosto de 2022.
ii - dê-se ciência, registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da fundação centro de Hemoterapia e Hematolo-
gia do Pará-HEMoPa, em 21 de janeiro de 2022.
dr. PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
Presidente da fundação HEMoPa

Protocolo: 766017

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 210 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 176876/2022.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de  ParTiciPar dE ViSToria TÉcNica Na oBra da rEforMa 
do HEMocENTro rEGioNal dE caSTaNHal/Pa no dia 15/02/2022.
rEBEca GUErra TriNdadE, Gerente/GEiNE , MaT.:5916429, 0,5 diaria  e 
ValTEr JUNior PoMPEU da lUZ, cPf: 903.017.902-30, Téc. Manut./GE-
MaN, MaT.: 5957978, 0,5 diaria,
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    25 de  fevereiro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766150
Portaria Nº 213 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 191764/2022.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de /coNdUZir SErVidorES  ao MUNiciPio dE caSTaNHal no 
dia 22/02/2022.
alEXaNdrE da SilVa SilVa, cPf: 476912202-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 54189177, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    25 de  fevereiro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766156
Portaria Nº 212 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 182421/2022.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal/Pa no 
dia 16/02/2022.
EdSoN dE MoraES NaSciMENTo, cPf: 101120812-15, Motorista/GETra, 
MaT.: 54189238, 0,5 diaria .
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    25 de  fevereiro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766162
Portaria Nº 211 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 182007/2022.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  
objetivo  de /coNdUZir SErVidorES  ao MUNiciPio dE aBaETETUBa 
no dia 15/02/2022.
alEXaNdrE da SilVa SilVa, cPf: 476912202-00, Motorista/GETra, 
MaT.: 54189177, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    25 de  fevereiro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766163
Portaria Nº 215 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 219886/2022.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o objetivo de : 
ParTiciPar dE  ViSiTa TÉcNica ao  MUNiciPio  dE  iTaiTUBa/Pa , no 
período de 03 a 06/02/2022.  
JoaQUiM aUGUSTo aQUiNo dE aZEVEdo, cPf: 519281672-68, Ge-
rente/cHr-SaN, MaT.: 57194725, 2,5 diarias, SElMa SoriaNo, cPf: 
145816472-15, Médica/cHr-SaNT. MaT.: 59630691, 2,5 diarias e clEid-
SoNMar corrÊa coSTa, cPf: 387741782-53, Motorista/cHr-SaN, MaT.: 
58833750, 2,5 diarias.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,  25 de fevereiro de  2022 .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766194
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Portaria Nº 216 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 1259844/2021.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  objetivo  
coNdUZir SErVidor ao MUNiciPio dE caSTaNHal no dia 24/02/2022.
JorGE lUiZ diaS ViEGaS, cPf: 086411532-68, Motorista/GETra, MaT.: 
54188494, 0,5 diaria.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    25 de  fevereiro  de  2022.
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766197
Portaria Nº 214 de 25 de Fevereiro  de  2022
o presidente do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMoPa, 
no uso de suas atribuições estatutárias.
considerando a solicitação constante do Processo nº 200124/2022.
rESolVE:  conceder   diária(s)   ao(s)  abaixo  relacionado(s),  com  o  coN-
dUZir SErVidorES ao MUNiciPio dE MariTUBa/Pa No dia 19/02/2022.
MarcElo SaNToS dE liMa, cPf: 480592182-04, Motorista/GETra, MaT.: 
54263241, 0,5 diaria, daVid dUarTE BEMMUYal, cPf: 267422682-04, 
Motorista/GETra, MaT.: 541882381, 0,5 diaria,  roBErTo PiNHEiro da 
SilVa, cPf: 398090212-91, Motorista/GETra, MaT.: 55589411, 0,5 diaria,   
WalTEr cUNHa BaraTa JUNior, cPf: 247739482-72, Motorista/GETra, 
MaT.: 571752811, 0,5  e EdiSoN coNcEiÇÃo corrEa, cPf: 293586632-
00, Motorista/GETra, MaT.: 541892371. 0,5 diaria
Gabinete da Presidência do centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará 
- HEMoPa - Pará,    25 de  fevereiro de  2022  .
PaUlo aNdrE caSTElo BraNco BEZErra
PrESidENTE

Protocolo: 766186

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 40/2022
Valor: r$ 2.680,00 (doiS Mil, SEiScENToS E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição oPME para realização de procedimento em paciente do 
SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
data de assinatura: 17/02/2022
Vigência: início em 17/02/2022 e término em 17/05/2022.
dispensa de licitação n º 19/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149, 0669 e suas respectivas subfontes e 
superávits
origem do recurso: Estadual
Nome: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda
Endereço: rUa MUNiciPalidadE, 985 – Ed. Mirai officES – UMariZal 
– cEP: 66050-902
Telefone:(91) 32226659
E-mail: mel.auday@mastermedic
ordenadora:  ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766070
coNtrato Nº 41/2022
Valor: r$ 7.380,00 (SETE Mil, TrEZENToS E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição oPME para realização de procedimento em paciente do 
SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
data de assinatura: 17/02/2022
Vigência: início em 17/02/2022 e término em 17/05/2022.
dispensa de licitação n º 19/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149, 0669 e suas respectivas subfontes e superávits
origem do recurso: Estadual
NoME: BiolifE ProdUToS MÉdicoS lTda - EPP
Endereço: Tv. dom romualdo de Seixas 1560, bairro Umarizal – Ed. con-
next office – loja 07
Telefone:(91) 3223-3998 / 3230-2887
E-mail: administrativo.pa@biolife.med.br
ordenadora: ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766083
disPeNsa de LicitaÇÃo N° 20/2022
Valor: r$ 32.900,00 (TriNTa E doiS Mil E NoVEcENToS rEaiS)
oBJETo: aQUiSiÇÃo dE oPME’S Para rEaliZaÇÃo dE ProcEdiMENTo 
EM PaciENTE do SUS, Na fUNdaÇÃo PÚBlica ESTadUal HoSPiTal dE 
clÍNicaS GaSPar ViaNNa – fPEHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 11/02/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.

orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 33.90.30
foNTE do rEcUrSo: 0261,0103, 0149 E oU 0269 E SUaS rESPEcTiVaS 
SUBfoNTES E SUPEráViTS.
PlaNo iNTErNo: 1040008288c
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: ProTEcH MEdical coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS lTda
ENdErEÇo: aVENida coNSElHEiro fUrTado Nº 2391 Sala 607 – 
Bairro – crEMaÇÃo
BElÉM- Pará
cEP: 66040-100
TElEfoNE: (91) 3229-0134 / 9603-6444
E-Mail: ProTEcH.adM@HoTMail.coM
ordENador:  ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766103
coNtrato Nº 42/2022
Valor: r$ 7.380,00 (SETE Mil, TrEZENToS E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição oPME para realização de procedimento em paciente do 
SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
data de assinatura: 17/02/2022
Vigência: início em 17/02/2022 e término em 17/05/2022.
dispensa de licitação n º 19/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149, 0669 e suas respectivas subfontes e superávits
origem do recurso: Estadual
NoME: BiolifE ProdUToS MÉdicoS lTda - EPP 
Endereço: Tv. dom romualdo de Seixas 1560, bairro Umarizal – Ed. con-
next office – loja 07
Telefone:(91) 3223-3998 / 3230-2887
E-mail: administrativo.pa@biolife.med.br
ordenadora:  ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 765999
coNtrato Nº 43/2022
Valor: r$ 2.680,00 (doiS Mil, SEiScENToS E oiTENTa rEaiS)
objeto: aquisição oPME para realização de procedimento em paciente do 
SUS, na fundação Pública Estadual Hospital de clínicas Gaspar Vianna.
data de assinatura: 17/02/2022
Vigência: início em 17/02/2022 e término em 17/05/2022.
dispensa de licitação n º 19/2022
fundamento legal: art. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orçamento: 2022
funcional Programática: 10.302.1507.8288
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte do recurso: 0261,0103, 0149, 0669 e suas respectivas subfontes e superávits
origem do recurso: Estadual
Nome: MaSTErMEdic coMÉrcio dE ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda
Endereço: rUa MUNiciPalidadE, 985 – Ed. Mirai officES – UMariZal 
– cEP: 66050-902
Telefone:(91) 32226659
E-mail: mel.auday@mastermedic
ordenadora:  ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766001

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo N° 23/2022
Valor: r$ 2.071,50 (doiS Mil E SETENTa E UM rEaiS E ciNQUENTa cENTaVoS)
oBJETo: aquisição de MoVÉiS HoSPiTalarES para um novo serviço am-
bulatorial em reabilitação cardíaca para atender a demanda de atendimen-
tos da fHcGV.
daTa dE raTificaÇÃo: 16/02/2022
fUNdaMENTo lEGal: arT. 24, iNciSo iV, da lEi Nº 8.666/93.
orÇaMENTo: 2022
fUNcioNal ProGraMáTica: 10.302.1507.8288
NaTUrEZa da dESPESa: 409052
foNTE do rEcUrSo: 0269,0130,0330,0103 e suas respectivas subfontes 
e superávits
PlaNo iNTErNo: 1040008288c
oriGEM do rEcUrSo: ESTadUal
coNTraTado:
NoME: HoSPMEd coMÉrcio EirEli - EPP
ENdErEÇo: rUa MaTiaS BarBoSa, 76 - florESTa
BElo HoriZoNTE / MG
cEP: 31.015-160 
TElEfoNE: (031) 3063-1440
ordENador:  ricardo JorGE dE MoUra PalHETa

Protocolo: 766197
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HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO 
DO ARAGUAIA

.

diÁria
.

Portaria Nº 88 de 25 de FeVereiro de 2022
oBJETiVo: coNdUZir SErVidora do Hr dE coNcEiÇÃo do araGUaia Para 
rEaliZar ViSiTa TÉcNica  No Hr PÚBlico do araGUaia EM rEdENÇÃo – Pa. 
fUNdaMENTo lEGal: dEcrETo Nº 2819 dE 06 dE SETEMBro dE 1994.
oriGEM: coNcEiÇÃo do araGUaia/Pa - BraSil
dESTiNo(S): rEdENÇÃo/Pa
SErVidor (ES):
clEYdSoN aMoriM dE SoUSa  – MaT. 54184847-1, MoToriSTa
Nº 0.5 diária
PErÍodo: dE 11/02/2022
ordENador: JoÃo WaNdErlEY SilVa oliVEira

Protocolo: 766593

HOSPITAL REGIONAL DE SALINÓPOLIS

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N° 007 / 02.03.2022 – coNceder
NoME: Maria do carMo doS SaNToS
MaTrÍcUla: 108570/1
carGo: aGENTE dE SaÚdE
loTaÇÃo: HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS
TriÊNio: 06/07/2007 a 05/07/2010
PErÍodo coNcEdido: 02/05/2022 a 31/05/2022 (30 dias).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
lUaNa KEllY NoroNHa loiola
dirETora do HoSPiTal rEGioNal dE SaliNÓPoliS

Protocolo: 766520

.

.

secretaria de estado 
de traNsPortes

.

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 045/2022-GP, de 02 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Exonerar a Sra. JoYcE JardiM doS SaNToS do cargo de SUPErViSor ii 
da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – cPH, a contar do 
dia 02 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 02 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 766582
Portaria Nº 046/2022-GP, de 02 de MarÇo de 2022.
o dirETor PrESidENTE da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, usando dos poderes que lhe são conferidos pelo inciso Vii do 
art. 19 do Estatuto Social da cPH,
r E S o l V E
Nomear o Sr. carloS ViTÓrio dE SoUZa como SUPErViSor ii, lotado 
na diretoria de Gestão Portuária da companhia de Portos e Hidrovias do 
Estado do Pará – cPH, a contar de 02 de março de 2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Presidência da companhia de Portos e Hidrovias do Estado do 
Pará – cPH, 02 de março de 2022.
aBraÃo BENaSSUlY NETo
diretor Presidente

Protocolo: 766584

secretaria de estado 
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

diÁria
.

Portaria de diÁrias Nº 128/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: Thiago Neves cruz. carGo: Tec. Gestão 
de Pesca e aquicultura. MaTrÍcUla: 57216522/1. oriGEM: Belém/Pa. 
dESTiNo: altamira, anapu e Vitória do Xingu/Pa. oBJETiVo: análise das 
áreas escavadas para piscicultura. PErÍodo: 04 a 07 /03/2022. Nº dE 
diáriaS:  3 ½ (três e meia). ordENador: rosivaldo Batista/diretor 
administrativo e financeiro/SEdaP
PorTaria dE diáriaS Nº 129/2022
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria 
Nº 278/2019. BENEficiário: alan dias Pragana. carGo: coordenador 
de desenvolvimento de aquicultura / Técnico em Gestão de Pesca e 
aquicultura. MaTrÍcUla: 57216927/1. oriGEM: Belém/Pa. dESTiNo: 
Salinas e redenção/Pa. oBJETiVo: análise das áreas escavadas para 
piscicultura. PErÍodo: 04 a 08 /03/2022. Nº dE diáriaS:  4 ½ (quatro e meia). 
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 766619

.

.

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUraM coMo iNTErESSadoS:

Processo NoMe deNoMiNaÇÃo Área MUNicÍPio Portaria

2009/13585 fraNciSco dE JESUS 
alVES SiTio MadEiriNHa 64,7716ha MaraBá 624/2022

TorNar SEM EfEiTo as Portarias de aprovação de demarcação e Homo-
logação de Processo de regularização fundiária Não onerosa (doação) 
de Terras. Portarias n° 572 de 17 de fevereiro de 2022 e n° 608 de 22 de 
fevereiro de 2022, publicadas no Diário Oficial n° 34.869 de 18 de fevereiro 
de 2022 e n° 34.873 de 23 de fevereiro de 2022, respectivamente.
Belém (Pa), 02/03/2022
Bruno Yoheiji Kono ramos- Presidente

Protocolo: 766585

.

.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO 
DO PARÁ RURAL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo de LocaÇÃo 
Nº 01/2016- NGPr
data assinatura: 28/02/2022
contrato nº: 001/2016 - NGPr
Justificativa: Prorrogar o prazo do contrato. Vigência: 28/02/2022 a 
27/02/2024
contratado: MilToN aUGUSTo dE BriTo NoBrE, inscrita no cPf sob o nº 
014.933.702-78 residente e domiciliado a rua dos caripunas, nº 1399 – 
apto. 901, cEP: 66033-230, doravante denominado locador.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
felipe coêlho Picanço
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 764225
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AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 0792 de 25 de fevereiro de 2022
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor JoSÉ fErrEira NoBrE JUNior, matrícula n° 
5870364/3 para exercer a função de Fiscal do Contrato nº 42/2013, firmado 
pela adEPará e SiNdicaTo rUral dE caSTaNHal cNPJ: 045526260001-
61, que tem por objeto locação de imóvel no município de caSTaNHal.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral da adepará

Protocolo: 766037

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

Processo n° 2020/23942
1° termo aditivo
contrato nº 06/2021 
Valor Mensal: r$ 830,00
Valor Total: r$ 9.960,00
ViGÊNcia: 03/03/2022 à 02/03/2023 
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de GUrUPá
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: BENEdiTo lacErda doS SaNToS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 764188
Processo n° 2020/554316
1° termo aditivo
contrato nº 17/2021 
Valor Mensal: r$ 70.350,00
Valor Total: r$ 844.200,00
ViGÊNcia: 02/03/2022 à 01/03/2023 
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de BElÉM
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: caSa SaNTa lTda, cNPJ: 03.033.301/0001-00
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 766293

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 0819/2022: BENEfici-
ário: dEriValdo BarBoSa dE liMa; Matrícula: 6300451;função:20a-
gricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fonte:0261;objetivo: 
realizar despesas de pronto pagamento de prestação de serviço de pessoa 
jurídica e aquisições de materiais diversos de consumo, para atender as 
necessidades da Gerência regional de Paragominas; Elemento de despesa 
/ Valor: 339030/39/r$ 3.000,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766502

.

.

diÁria
.

Portaria: 0820/2022 objetivo dar apoio administrativo na capacita-
ção técnica sobre “Sistemas aplicados nos programas fitossanitários e 
atualização dos procedimentos de fiscalização. Fundamento Legal: Lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: MaraBá/Pa Servi-
dor: 55586713/GlaUcElEia aMoriM da coSTa (aSSiSTENTE adMiNiS-
TraTiVo) / 7,5 diáriaS / 05/03/2022 a 12/03/2022. ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766503
Portaria: 0821/2022 objetivo: realizar busca de inadimplentes da cam-
panha de vacinação contra febre aftosa etapa NOVEMBRO-2021. Justifico 
o pedido devido as propriedades serem de longas distâncias, necessitando 
pernoites nos locais evitando o desperdício de combustível e o final de 
semana para viabilizar e dar celeridade a atividade, informo ainda que 
algumas propriedades estão localizadas no rio Jari e outras na estrada.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: MoNTE doUrado/Pa 
destino: MoNTE doUrado/Pa Servidor: 5948600/SUliNEidE rocHa dE 
SoUSa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 03/03/2022 
a 06/03/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766504

Portaria: 0822/2022 Objetivo: Atendimento à notificação e investigação 
de doenças em bovinos.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caMETá/Pa destino: MocaJUBa/Pa Servidor: 80845414/roSi-
lENE aMErico dE aSSUNcao (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 
23/02/2022 a 25/02/2022.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766505
Portaria: 0823/2022 objetivo: realizar padronização das ações de aten-
dimento, controle e saneamento de focos de raiva dos herbívoros em região 
com casos ativos da doença. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: BElÉM/Pa destino: aBaETETUBa, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 
51855491/GlaUcio aNToNio rocHa GaliNdo (GErENTE) / 5,5 diáriaS / 
21/02/2022 a 26/02/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766506
Portaria: 0818/2022 objetivo: realizar visita técnica as lideranças e 
pequenos produtores rurais interessados em regularização de produtos 
de origem animal e vegetal nos municípios de Paragominas (caiP e Pa-
RAGONORTE), Ipixuna do Pará, Aurora do Pará e Ulianópolis. Justifica-
se um destino ser o mesmo da lotação devido as propriedades visitada 
ficarem 140km distante da sede. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 
145/149. origem: ParaGoMiNaS /Pa destino: aUrora do Pará, iPiXU-
Na do Pará, ParaGoMiNaS, UliaNÓPoliS/Pa Servidor: 5861667/JoSi-
No filHo GoMES doS SaNToS (GErENTE rEGioNal) / 3,5 diáriaS / 
14/03/2022 a 17/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766501
Portaria: 0814/2022 objetivo: realizar emissão de GTa, atualiza-
ção cadastral, atendimento ao público em geral. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa destino: cacHoEira do 
Piriá/Pa Servidor: 57175279/MicHElE roSaNa MENEZES (aSSiSTENTE 
adMiNiSTraTiVo) / 4,5 diáriaS / 07/03/2022 a 11/03/2022.ordenador: 
JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 766496
Portaria: 0815/2022 objetivo: realizar investigação de abrigos e pres-
tar apoio nas atividades de captura de morcegos hematófagos em pro-
priedades rurais. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
faro/Pa destino: faro/Pa Servidor: 57216912/roBErTa fErrEira fUlco 
GoNÇalVES dE aZEVEdo (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 03/02/2022 a 04/02/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766497
Portaria: 0816/2022 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em pro-
priedades com e sem bovinos com ênfase a febre aftosa. fundamento legal: 
lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: 
aNaNiNdEUa, BENEVidES, MariTUBa/Pa Servidor: 55586095/JarlEaNE 
adEodaTa SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1,5 diária 
/ 23/02/2022 a 24/02/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766498
Portaria: 0817/2022 Objetivo: Realizar fiscalização em revenda agropecu-
ária. Será 1/2 diária por dia, pois o servidor não pernoitará no local de destino.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTa iZaBEl do 
Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 55586095/JarlEaNE adEodaTa 
SaMPaio SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 1 diária / 02/03/2022 
e 03/03/2022. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira

Protocolo: 766499
Portaria Nº0824/2022 - adeParÁ, 02 de março de 2022
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
dESiGNar para o cargo de gerente, o Servidor JoSE roBErTo coSTa, 
matrícula n° 57174044/ 1, a partir de 02/03/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 766641

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 
DO PARÁ S/A

.

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico - N° 003/2022 – ceasa-Pa
as cENTraiS dE aBaSTEciMENTo do Pará S/a - cEaSa, através de 
seu Pregoeiro, torna pública a abertura do processo licitatório referente 
ao PrEGÃo ElETrÔNico - Nº 003/2022, tendo critério de Julgamento o 
tipo “Menor Preço” cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em serviços de limpeza, higiene, serviços gerais, pintura e roçagem com 
fornecimento de mão e obra e materiais, serviços de coleta e transporte 
de resíduos sólidos, incluindo descarte de lâmpadas, e demais serviços 
terceirizados relacionados, para atender as necessidades da cEaSa/Pa, 
conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de 
referência do Edital.
a abertura realizar-se-á no dia 14 de março de 2022, às 09:00 horas (nove 
horas), horário de Brasília, no endereço eletrônico: https://www.compras.gov.br.
o Edital encontra-se disponível (gratuitamente), na internet, nos ende-
reços eletrônicos: https://www.comprasgovernamentais.gov.br/, http://
www.compraspara.pa.gov.br/ e http://www.ceasa.pa.gov.br/.
Belém/Pa, 25 de fevereiro de 2022.
albano Bulhões leite
Pregoeiro

Protocolo: 766523
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secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

diÁria
.

Portaria Nº 0280/2022 - GaB/seMas 23 de FeVereiro de 2022.
objetivo: realizar vistoria técnica em empreendimentos localizados nos 
municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa e Vigia/Pa.
Período: 08/03/2022 – ½ diária
Servidores:
- 5963607/1 - aNdrEW WallacE PalHETa VarEla - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5951679/1 - ciNTHYa KarEN aSSUNcao do roSario dUarTE - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5927761/2 - MicHEl doS SaNToS BoTElHo - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 764671
Portaria Nº 0070/2022 - GaB/seMas 26 de JaNeiro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental durante o período de de-
feso da Bacia Hidrografica do Rio Tocantins, especificamente na região do 
Mosaico de Unidades de conservação do lago de Tucuruí e seu entorno. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa, Breu Branco/Pa, Goianésia do Pará/Pa, Jacundá/Pa, 
Novo repartimento/Pa, Nova ipixuna/Pa, itupiranga/Pa e Marabá/Pa
Período: 07/02 a 26/02/2022 – 19 e ½ diárias.
Servidores:
- 5824591/2 - fraNciSca SolaNGE GoMES cHaVES - (Técnico em Gestão de Meio ambiente) 
- 5888396/2 - PaTricK diNiZ alVES QUiNTEla - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954904/1 - roNald WHENdErSoN riBEiro da coSTa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5654823/1 - clEo fErNaNdo dE SoUZa crUZ - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 754374
Portaria Nº 00237/2022 - GaB/seMas 16 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Vistoria em processos de mineração, no município citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Marabá/Pa
destino:curionópolis, Parauapebas, canaã dos carajás/Pa
Período:07/03 a 08/03/2022 – 01 e ½ diária.
Servidores:
- 5958081/1 - fErNaNdo fErNaNdES da SilVa- (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5954979/1 - PaBlo fErNaNdES BoTElHo -(Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 761732
Portaria Nº 00245/2022 - GaB/seMas 17 de FeVereiro de 2022.
objetivo:realizar a vistoria após a retomada das atividades da licença de 
instalação, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa e itaituba/Pa
Período: 07/03 á 11/03/2022- 04 e ½ diárias.
Servidores:
- 5936169/2 - adriaNa fiGUEirEdo foNSEca- (Técnico Em Gestão de Meio ambiente)
- 5954999/1 - faBrÍcio diaS da rocHa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5936224/2 - JoSilENE do carMo MEScoUTo dE SoUSa- (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5954968/1- lUaN alEXaNdrE MarTiNS dE SoUSa -(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5914563/4- SUZaNa TEiXEira rodriGUES-(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5952154/2- ValdiNEia alVES ViEira -(Gerente) 
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 762526
Portaria Nº 0254/2022 - GaB/seMas 18 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Realizar ação de fiscalização ambiental, de acordo com a solicita-
ção do Ministério Público Federal, além de identificar atividades irregulares 
ou ilícitas durante o período da fiscalização.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marapanim/Pa e Marudá/Pa 
Período: 23/02 a 25/02/2022 – 02 e ½ diárias
Servidores:
- 5954893/1 - BrUNNo doS SaNToS fErNaNdES - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5936342/2 - alVaro dE caSTro PacHEco JUNior - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 57194377/1 - lEoNardo SilVa da SilVa - (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 763881
Portaria Nº 0264/2022 - GaB/seMas 21 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a Gerência 
de infraestrutura de Energia, Parcelamento do Solo e Saneamento - GEPaS/
dla, na(o) área/polígono do aterro sanitário do município de Marituba. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa

destino: Marituba/Pa 
Período: 25/02/2022 - ½ diária
Servidores:
- 57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5953252/1 - Karla KaroliNE lEiTE do roSario - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 763961
Portaria Nº 0287/2022 - GaB/seMas 24 de FeVereiro de 2022.
objetivo: realizar vistoria de acompanhamento para coletas que servirão 
de subsídio para elaboração de relatório Técnico, em empreendimento lo-
calizado no município citado. 
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: rondon do Pará/Pa
Período: 08/03 a 11/03/2022 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 57227619/4 - lUciaNE laraNJEira do NaSciMENTo - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5960947/1 - lUciVaNdo BarBoSa dE MoraES - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5963870/1 - JESSica doS SaNToS caBral - (Gerente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 765363
Portaria Nº 0289/2022 - GaB/seMas 24 de FeVereiro de 2022.
Objetivo: Realizar ação conjunta de fiscalização ambiental com a GEPAS/
dla, na(o) área/polígono do aterro sanitário de Marituba.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Marituba/Pa
Período: 04/03/2022 – ½ diária.
Servidores:
- 5136857/1 - aNToNio carloS da SilVa NoBrE - (Engenheiro Sanitarista)
- 57218623/2 - lariSSa PriScila SilVa MaTSUra - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 765430
Portaria Nº 0292/2022 - GaB/seMas 24 de FeVereiro de 2022.
objetivo: realização de vistoria técnica pré-exploratória de PMfS, com a 
finalidade de verificar in loco as informações protocoladas nesta SEMAS/
Pa, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Placas/Pa e Brasil Novo/Pa
Período: 07/03 a 11/03/2022 – 04 e ½ diárias
Servidores:
- 5961403/1 - alEX SoarES dE SoUZa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5905874/3 - roSaNE acacio roSa da SilVa - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 765498
Portaria Nº 0299/2022 - GaB/seMas 24 de FeVereiro de 2022.
objetivo: Sensibilização, mobilização e auxílio nas etapas de elaboração 
da inscrição do car, no âmbito do acordo de cooperação Técnica nº 
002/2018 – NEPMV/EMaTEr, no município citado.
origem: Belém/Pa
destino: concórdia do Pará/Pa
Período: 07/03 a 11/03/2022 – 04 e ½ diárias
Servidores: 
- 5923751/2 - MarcoS aNdrE PiMENTEl dE MacEdo - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
- 5955053/1 - rENaTa loPES dE HolaNda - (Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 765830

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE 
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Portaria Nº 108 de 02 de março de 2022
coNseLHo Gestor do reFÚGio de Vida siLVestre MetrÓPoLe 
da aMaZÔNia - reVis
renovar o conselho Gestor da Unidade de conservação refúgio de Vida 
Silvestre Metrópole da amazônia e nomear seus membros para exercício 
do mandato no biênio 2022/2024.
o idEflor-Bio, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 2º, 
XVii da lei Estadual nº. 6.963/2007 com redação dada pela lei Estadual 
nº. 8.096/2015 e alterações da lei Estadual nº 8.633/2018, bem como 
aquelas que lhe foram conferidas pelas leis federais nº. 6.938/1981, art. 
6º, inciso V, e 9.985/2000, art. 6, inciso iii, objetivando o cumprimento do 
decreto federal nº. 4.340/2000, capítulo V, por intermédio da diretoria de 
Gestão e Monitoramento de Unidades de conservação – dGMUc;
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considerando o teor da lei federal nº. 9.985/2000, que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de conservação/SNUc;
considerando o teor do decreto federal nº. 4340/2002, que regulamenta a 
lei federal nº. 9.985/2000; considerando o decreto Estadual n°2211 de 30 
de março de 2010 que cria a Unidade de conservação de Proteção integral;
considerando a Portaria SEMa n°3.076 de 18 de dezembro de 2013 que 
institui o conselho Gestor da Unidade de conservação refúgio de Vida 
Silvestre Metrópole da amazônia em conformidade com a lei 9.985/2000, 
que institui o Sistema Nacional de Unidade de conservação;
considerando o capítulo ii, art. 2º inciso XVii da lei Estadual nº 
6.963/2007 com redação dada pela lei Estadual nº 8.096 de 1º de janeiro 
de 2015; torna competência do instituto de desenvolvimento florestal e 
da Biodiversidade do Estado do Pará;
considerando a instrução Normativa idEflor-Bio nº. 01/2015, que regula 
os processos de criação, composição, nomeação e renovação dos conse-
lhos Gestores de Unidades de conservação da Natureza e dos conselhos 
de Mosaicos de Unidades de conservação;
considerando as disposições do art.17, caput e § 5º do decreto federal 
nº 4340/2002 que institui o Gerente da Unidade de conservação como 
Presidente do conselho Gestor, bem como lhe atribui a competência para 
nomeação dos membros do respectivo conselho.
rESolVE:
art. 1º renovar e nomear os membros do conselho Gestor do refúgio de 
Vida Silvestre Metrópole da amazônia, para exercerem o mandato no biê-
nio 2022 /2024, conforme abaixo discriminado.
i - rePreseNtaNte da adMiNistraÇÃo PÚBLica
a) instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade do Estado do 
Pará – idEflor-Bio
Titular: ivan José dos Santos
Suplente: rosângela andrade Pinheiro
b) Batalhão de Polícia ambiental - BPa
Titular: Jeremias Moura Maciel
Suplente: João de deus da Silva Gê Júnior
c) Empresa de assistência Técnica e Extensão rural do Estado do Pará – EMaTEr/Pa
Titular: Elielson Soares farias
Suplente: antônio de Pádua Salvador dergan
d) faculdade de Turismo da UfPa/facTUr
Titular: fabrício lemos de Siqueira Mendes
Suplente: Silvia Helena ribeiro cruz
e) instituto chico Mendes de conservação da Biodiversidade - icMBio
Titular: Willian ricardo da Silva fernandes
Suplente: Eduardo Henrique de Menezes da Silva Barros
f) Museu Paraense Emílio Goeldi – MPEG
Titular: alberto akama
Suplente: dário dantas do amaral.
g) Secretaria Municipal de Meio ambiente de ananindeua - SEMMa aNaNiNdEUa/Pa
Titular: Gabriel leal de Miranda
Suplente: anamara farias araújo
h) Secretaria Municipal de Meio ambiente de Marituba - SEMMa MariTUBa/Pa
Titular: Vanessa de abreu Monteiro
Suplente: alexsandra christine Borges de Queiroz
i) Secretaria Municipal de Meio ambiente de Santa izabel - SEMMa SaNTa iZaBEl/Pa
Titular: rui Santana oliveira Sabaa Srur
Suplente: Bruna cristina Nascimento oliveira
j) Secretaria de Estado de Turismo - SETUr
Titular: carlos Eduardo Buchele Gorresen
Suplente: allyson Eugênio Neri de oliveira
l) Universidade federal rural da amazônia - Ufra
Titular: lilian de Nazaré Santos dias
Suplente: Thiago augusto Pedroso Barbosa
ii - rePreseNtaNte da sociedade ciViL:
a) associação de Moradores e Produtores rurais Quilombolas de abacatal/aurá:
Titular: Emanuela da conceição cardoso
Suplente: Thamiris cardoso Teixeira
b) associação de Moradores do conjunto Beija flor - aMcoB/Marituba
Titular: alexandre Passos Monteiro
Suplente: Zélia de Souza Queiroz
c) associação agrícola de Moradores Bela Vista - aaMBV/Marituba
Titular: abraão Braga de Jesus de Souza
Suplente: Patricia Moraes Martins
d) comunidade local Vila do dique Três Marcos
Titular: José roberto ribeiro
Suplente: ana Tereza de Souza ribeiro.
e) condução nas Trilhas Ecológicas do refúgio de Vida Silvestre - coNTrEVYS
Titular: aline de cássia Martins oliveira
Suplente: Evandro farias da luz
f) Empresa Guamá Tratamento de resíduos
Titular: alexandre castilho flores
Suplente: José Henrique de lima Pilla
g) igreja Evangélica Pentecostal Primitiva
Titular: Jaime Jair Goes
Suplente: rodrigo da Silva freitas
h) instituto Sócio ambiental Pirelli
Titular: Ney da Silva leal
Suplente: Willian Stefano Gama da Silva
i) instituto de Ecologia Tropical - EcoTroPic
Titular: francisco Sebastião de Nazaré Mathias
Suplente: Emanuel Nazaré de oliveira Mathias
J) União de centro comunitário de Santa izabel
Titular: Nilza alacides de Santana rodrigues
Suplente: antônio carlos cruz Gaia

l) organização Não-Governamental “ambientalistas anani”
Titular: Uzias Pereira de oliveira leite
Suplente: Edson Gabriel Martins duarte
art. 2º o Presidente do conselho Gestor do refúgio de Vida Silvestre Me-
trópole da amazônia é o Gerente da Unidade de conservação, conforme 
estabelecido no art. 17 do decreto federal nº. 4.340/2002, que, em suas 
faltas ou impedimentos, poderá ser substituído por um vice-presidente.
§ 1º o mandato dos membros será de dois anos, prorrogáveis por igual 
período, não remunerável e considerado de relevante interesse público, 
conforme reza o §5º do art. 17 do decreto nº 4.340/2002;
art. 3º o conselho Gestor atenderá ao Princípio da Participação Popular em 
sua constituição, permitindo a alternância periódica da representatividade 
da sociedade civil, nos termos de seu regimento interno.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Karla lessa Bengtson
Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade - idEflor-Bio
ivan José dos Santos
Gerente de Unidade de conservação

Protocolo: 766563

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria nº. 086 de 22 de fevereiro de 2022
art.1º - conceder à Servidora Maria Jalva costa Braga, matrícula nº. 
54197020, ocupante do cargo de assistente Social, 30 (trinta) dias de licen-
ça Prêmio, no período de 02/03/2022 a 31/03/2022, referente ao triênio de 
17/02/2006 a 16/02/2009, conforme art.72, inciso Xi, art.77, inciso iX, art.98, 
art.99, inciso i, alínea a e o art.100, da lei Estadual nº. 5.810, de 24.01.1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 766636

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

aViso de coNtrataÇÃo Por credeNciaMeNto coM Base 
eM iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo

editaL de credeNciaMeNto Nº01/2022
PrestaÇÃo de serViÇo de MaNeJo iNteGrado do FoGo de 

Base coMUNitÁria
objeto: credenciamento de pessoas físicas visando à prestação de servi-
ços de brigadista habilitado, conforme especificações técnicas contidas no 
Termo de referência – anexo i do Edital.
os interessados poderão ter acesso ao Edital e seus anexos no sítio eletrô-
nico do idEflor-Bio (www.ideflorbio.pa.gov.br) ou na base administrativa 
do idEflor-Bio, localizada na Trav. carlos Maria Teixeira, 1492, Bairro 
Nossa Senhora das Graças, prédio anexo à EMaTEr, oriximiná-Pa ou no 
prédio sede do idEflor-Bio, sito à avenida João Paulo ii, s/nº, Bairro curi-
ó-Utinga, Belém-Pa, a partir de 03 de Março de 2022, assim como obter 
outras informações e esclarecimentos específicos sobre o objeto do Edital 
através do e-mail: ideflorgrcn2@gmail.com
Toda documentação mencionada no item 5.2 do Edital deverá ser entregue 
dentro de um envelope lacrado, devidamente identificado externamente, 
na base administrativa do idEflor-Bio, localizado na Travessa carlos Ma-
ria Teixeira, 1492, Bairro Nossa Senhora das Graças, prédio anexo à EMa-
TEr, oriximiná – Pa, no período de 18/03/2022 à 31/03/2022, no horário 
das 08h00 às 15h00, com os seguintes dizeres:
GErÊNcia da rEGiÃo adMiNiSTraTiVa calHa NorTE ii – idEflor-Bio
ENdErEÇo: TraVESSa carloS Maria TEiXEira, 1492, Bairro NoSSa 
SENHora daS GraÇaS, PrÉdio aNEXo À EMaTEr, oriXiMiNá-Pa.
EdiTal dE crEdENciaMENTo Nº01/2022 – PrESTaÇÃo dE SErViÇo dE 
BriGadiSTa
docUMENToS PESSoa fÍSica
No dia da entrega dos documentos e após a conferência dos mesmos, os 
interessados serão encaminhados para a realização da entrevista na GrcNii/
idEflor-Bio - oriximiná-Pa, devendo o mesmo apresentar a comprovação 
de entrega dos documentos junto ao profissional responsável pela entrevista.
Belém, 03 de Março de 2022.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 760543

.

.

diÁria
.

Portaria nº. 099 de 24 de fevereiro de 2022
fundamento legal: conforme processo nº 2022/145252 e art. 145 da lei 
Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Entrega de insumos e mudas na sede dos municípios e nas co-
munidades da agrovila União da floresta Km 120, vicinal do Km 90 Sul e 
vicinal do Km 85 Norte. 
origem: altamira-Pa
destino: Brasil Novo e Medicilândia-Pa
Período: 15 a 17/02/2022 - 2,5 (duas e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira – 57207773 – Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 766524
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..

secretaria de estado 
de seGUraNÇa PÚBLica 
e deFesa sociaL

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato: Nº 11/2021-FisP
oBJETo: o presente Termo aditivo tem como objeto o acréscimo de serviços 
e prorrogação de prazo para a conclusão da obra de coNSTrUÇÃo da Gara-
GEM da caPEla do QcG. fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias 
a contar de 04/11/2021 à 03/03/2022 e acrescido ao contrato original o valor 
de r$ 52.499,96 que corresponde acerca de 24,99% do valor contratado.
Programação: 44.101.06.181.1502.8264
Natureza: 449051
fonte: 0341
daTa da aSSiNaTUra: 25/02/2022.
ViNiciUS PiNHEiro carValHo - dirETor E ordENador dE dESPE-
Sa do fiSP/ ZilliSNaldo GoNÇalVES licaTa/ ZilliS ENGENHaria E 
coNSUlToria lTda.

Protocolo: 766542

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 316/2022-saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo carNaVal 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MaraBá/Pa
PErÍodo: 26.02 à 01.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): 2° TEN PM EldEr JaiME carValHo da rocHa, Mf: 5579376-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3½  (três e meia)
SErVidor(ES): JoÃo PaUlo araGÃo coSTa, Mf: 5939159
fEliPE dE MoraiS corrEa, Mf: 5945438
GioVaNa rodriGUES E SilVa, Mf: 5956793
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 317/2022-saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo carNaVal 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): caMETá/Pa
PErÍodo: 26.02 à 01.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cB PM GaBriEl SoarES STocH, Mf: 57222222
QUaNTidadE dE diáriaS: 3½  (três e meia)
SErVidor(ES): lUiS JorGE lEal GoNÇalVES, Mf: 5156645
MarilÚcia doS SaNToS coNcEiÇÃo, Mf: 702277
clEYToN fErNaNdo PaiXÃo dE SoUSa coSTa, Mf: 54196767
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 318/2022-saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo carNaVal 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): SaliNÓPoliS/Pa
PErÍodo: 25.02 à 04.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 08(oito) de alimentação e 07(sete) de pousada
SErVidor(ES): SGT PM raNGEl fErrEira VElaSco, Mf: 57199749-1
SGT PM JoSÉ claUdio SilVa alEiXo, Mf: 57059671-5
cB PM rENaTa PaNToJa da coSTa, Mf: 57200584-1
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 319/2022-saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo carNaVal 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): BarcarENa/Pa
PErÍodo: 26.02 à 01.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 04(quatro) de alimentação e 03(três) de pousada
SErVidor(ES): cB BM adlY da crUZ fariaS, Mf: 57189115-1
QUaNTidadE dE diáriaS: 3½  (três e meia)
SErVidor(ES): EdilSoN BriTo coSTa, Mf: 59153-1
MarilENE da SilVa TaVarES, Mf: 5859182
carla roSiMar PiNTo coSTa, Mf: 5902620
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Portaria Nº 320/2022-saGa
oBJETiVo: para participar da “oPEraÇÃo carNaVal 2022”.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): MoJU E adJacÊNciaS/Pa
PErÍodo: 25.02 à 04.03.2022
QUaNTidadE dE diáriaS: 7 ½ (sete e meia)
SErVidor(ES): NilSoN NEVES SilVa, Mf: 5886724
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Portaria Nº 321/2022-saGa
oBJETiVo: para apoio a casa Militar da Governadoria no transporte de 
autoridades.
fUNdaMENTo lEGal: decreto nº 2.819/1994 e PorTaria Nº 278/2019- SEad.
MUNicÍPio dE oriGEM: BElÉM/Pa
dESTiNo(S): GUrUPá/Pa
PErÍodo: 11.02.2022
QUaNTidadE dE diáriaS:   ½ (meia)
SErVidor(ES): Haroldo caÑiZo PErEira, Mf: 54197238-1
MaUro corrEa SoUSa, Mf: 5272254
ordENador: PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa

Protocolo: 766610

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 042/2022 – ccc: NoME-
AR O 1º TEN QOAPM IDENILSON GASPAR DE CARVALHO, como fiscal do 
contrato 030/2021-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa Pa-
rafrioS rEfriGEraÇÃo; NoMEar o cB PM rG 37368 GEaN BarroS 
da SilVa, como fiscal interino do contrato n.º 030/2021; registre-se, 
publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 02 de Março de 2022;ricardo do 
NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de 
compras e contratos da PMPa

Protocolo: 766598
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 047/2022 – ccc: NoMEar 
a MaJ QoPM rG 31132 rUTE aNdrÉa dE SoUZa caMPoS em substi-
tuição ao MAJ QOPM PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB, como fiscal do 
contrato 676/2018-dal/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa EQUa-
Torial Pará diSTriTUidora S.a; MaNTEr o cB PM rG 40511 criSTia-
No alBErTo PaNToJa dE MoraES, como fiscal interino do contrato n.º 
676/2018; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 2 de Março de 
2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 29213; 
chefe do centro de compras e contratos da PMPa

Protocolo: 766516
Portaria Nº 004/2022 – cPL/PMPa
o comandante-Geral da Polícia Militar do Pará, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 8º da lei complementar Estadual nº 053 
de 7 de fevereiro de 2006, alterada pela lei complementar Estadual n° 
093 de 15 de janeiro de 2014 e pela lei complementar Estadual nº 126 
de 13 de janeiro de 2020;
coNSidEraNdo o disposto no art. 6º, XVi, art. 45 e art. 51 da lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993;
r E S o l V E:
art. 1º. Nomear a comissão Especial de licitação, a qual será responsá-
vel pelos atos necessários ao processo licitatório referente à concorrência 
Pública nº 001/2022/cPl/PMPa, cujo objeto consiste na “contratação de 
empresa especializada no gerenciamento, operacionalização e execução de 
atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital da Polícia 
Militar”, sob a égide da lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993.
art. 2º. ficam designados os seguintes policiais militares para compor a co-
missão Especial de licitação e desempenharem suas respectivas funções:
i - Marcelo amaro da Gama, TEN cEl QoPM rG 29201, Presidente da co-
missão Especial de licitação;
ii - Gisely Moraes de carvalho, MaJ QoPM rG 30354, Presidente Substitu-
ta/Membro da comissão Especial de licitação;
iii - Jacqueline da Trindade Santiago, 
MaJ QoPM rG 35498, Membro da comissão Especial de licitação;
iV - cleybismar Begot da ressureição, 
MaJ QoSPM rG 37707, Membro da comissão Especial de licitação;
V - José Maria dos Santos coelho Júnior, 
MaJ QoSPM rG 37720, Membro da comissão Especial de licitação;
Vi - luiz augusto Brito Tavares - 
1º TEN QoaPM rG 24842, Membro da comissão Especial de licitação;
Vii - Manoel Gomes da Silva Júnior, 
1º TEN QoEPM rG 28404, Membro da comissão Especial de licitação;
art. 3º – Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
possuindo validade até a conclusão dos trabalhos licitatórios referentes à 
concorrência Pública nº 001/2022/cPl/PMPa, revogando-se todas as dis-
posições em contrário.
Quartel em Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM
comandante-Geral da PMPa

Protocolo: 766068
Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL Nº 043/2022 – ccc: NoME-
AR O 1º TEN QOAPM IDENILSON GASPAR DE CARVALHO, como fiscal do 
contrato 031/2021-ccc/PMPa, celebrado entre a PMPa e a Empresa TaM 
coMErcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rEfriGEraÇÃo lTda; NoMEar o 
cB PM rG 37368 GEaN BarroS da SilVa, como fiscal interino do con-
trato n.º 031/2021; registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/Pa, 02 de 
Março de 2022;ricardo do NaSciMENTo raMoS – TEN cEl QoPM rG 
29213; chefe do centro de compras e contratos da PMPa

Protocolo: 766605
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Portaria Nº 0672/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006, e considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o disposto o art. 36, inciso i, da lei nº 6.626/04; conside-
rando o Memorando nº 055/2022-11ª ciPM, de 22 de fevereiro de 2022, 
que anexa o requerimento firmado pelo SD PM RG 43486 VINÍCIUS MAR-
TiNS PErEira, no qual requer o licenciamento a Pedido do serviço ativo da 
Polícia Militar do Estado do Pará (PaE Nº 2022/222397);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o Sd PM rG 43486 
ViNÍciUS MarTiNS PErEira, matrícula funcional nº 59444811.
art. 2º EXclUir o Sd PM rG 43486 ViNÍciUS MarTiNS PErEira da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3° determinar ao comandante da 11ª ciPM/cPr ii, que conforme o 
estabelecido no artigo 104 da PorTaria N° 069/2019 – GaB. cMd°, pu-
blicado no aditamento ao BG nº 078 – 24 de abril de 2019, que revogue 
a cautela do Equipamento Policial individual, bem como tomar as medidas 
cabíveis para recolher todo o material bélico e o respectivo documento de 
autorização para porte da arma de fogo.
art. 4º determinar ao comandante da 11ª ciPM/cPr ii, o recolhimento de 
sua cédula de identidade funcional para fins de imediato encaminhamento 
ao departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 02 de Março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 766622
Portaria Nº 0680/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do Pará, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pelo inciso Viii, do artigo 8°, da 
lei complementar Estadual nº 053/2006, e considerando o art. 91, os §§ 
2º e 3º do art. 106 c/c art. 106-a, todos da lei Estadual 5.251/85, alterada 
pela lei 8.974/2020; considerando o decreto Estadual nº 1.463/2021, de 
12 de abril de 2021; considerando a PorTaria Nº 178/2021 – Gabinete 
do comando, de 30 de junho de 2021, que estabelece os procedimentos 
de readaptação de policiais militares para permanência ou reversão ao 
serviço ativo, com emprego na atividade-meio, em processo de reforma ou 
reformados; considerando a aTa 005/2022 – JPMSS SESSÃo ordiNária 
Nº 003/2022 – JPMSS, publicada no Boletim Geral nº 012, de 18 de janeiro 
de 2022, que homologou o parecer diagnóstico da Junta regular de Saúde 
sessão ordinária 009/2022 - JrS, de 18/01/2022, que inspecionou o 3º 
SGT PM rG 28115 raNilSoN daMaScENo, e o considerou aPTo Para 
rEadaPTaÇÃo, permanecendo no serviço ativo da PMPa;
rESolVE:
art. 1º rEVErTEr e rEadaPTar, permanecendo no serviço ativo da Polícia 
Militar do Pará, com o emprego na atividade-meio, o 3º SGT PM rG 28115 
raNilSoN daMaScENo, matrícula funcional nº 578202301, por ter sido 
inspecionado pela JPMSS/PMPa, e considerado apto para a readaptação ao 
serviço ativo da PMPa.
art. 2º claSSificar o 3º SGT PM rG 28115 raNilSoN daMaScENo, no 
16º BPM/cPr Viii (altamira).
art. 3º ao chefe do departamento Geral de Pessoal da PMPa (icoaraci), 
efetivar o devido controle do cumprimento deste ato, e fazer os devidos 
ajustes na folha de pagamento do policial militar readaptado.
art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 02 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 766615
Portaria Nº 0686/2022 – dGP/sP/sccMP
o coMaNdaNTE GEral da PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, no 
exercício da atribuição prevista no artigo 8º, inciso Viii, da lei comple-
mentar Estadual nº 053/2006; considerando o disposto no art. 52, inciso 
iV, alínea “q” c/c art. 120, inciso i, § 1º, da lei Estadual nº 5.251/1985; 
considerando o Memorando nº 1/2022 Polo de Paragominas – PMPa, de 
18 de janeiro de 2022, que anexa o requerimento firmado pelo AL CFP 
PM ValTEr diaS dE oliVEira JÚNior; considerando a PorTaria Nº 
027/2022 – dGEc, publicada no Boletim Geral nº 014, de 20 de janeiro de 
2022, a qual dESliGoU a PEdido do cfP/PMPa/2022 o al cfP PM ValTEr 
diaS dE oliVEira JÚNior (PaE Nº 2022/66579);
rESolVE:
art. 1º licENciar a PEdido da Polícia Militar do Pará, o al cfP PM ValTEr 
diaS dE oliVEira JÚNior (cPf Nº 036.855.723-50), pertencente ao Polo 
Paragominas/Pa.
art. 2º EXclUir o al cfP PM ValTEr diaS dE oliVEira JÚNior, da folha de 
pagamento da PMPa. Providencie o departamento Geral de Pessoal da PMPa.
art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, publique-se, cumpra-se.
Quartel em icoaraci/Pa, 02 de março de 2022.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044
coMaNdaNTE GEral da PMPa

Protocolo: 766617

.

.

errata
.

errata da PUBLicaÇÃo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 037/2014 – PMPa.
PUBlicaÇÃo No doE Nº34.625, do dia 01/07/2021 
ProTocolo Nº 674522
oNde se LÊ: ValdirENE aMaraNTE do NaSciMENTo
Leia-se: ValdilEUda aMaraNTE do NaSciMENTo
ordENador: JoSÉ dÍlSoN MElo dE SoUZa JÚNior cEl QoPM rG 
18044;comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 766608

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de editaL
Pregão Eletrônico nº 03/2022 – CPL/PMPA. Órgão: PolÍcia MiliTar 
do Pará. objeto: “aquisição de alvos e obreias para treinamentos dos 
cursos de formação da Polícia Militar do Pará, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.
data e hora de abertura: 15/03/2022, às 09h30 (horário de Brasília). lo-
cal: www.gov.br/compras. informações: (91) 98421-0841. Edital se en-
contra disponível nos sites: www.compraspara.pa.gov.br e www.gov.br/
compras . Belém-Pa, 02 de março de 2022. JacQUEliNE da TriNdadE 
SaNTiaGo – MaJ QoPM rG 35498 - PrEGoEira

Protocolo: 766634

.

.

aPostiLaMeNto
.

PriMeiro aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 012/2022 – ccc/PMPa;Pelo presente fica apostilado o Contrato Ad-
ministrativo nº 012/2022-ccc/PMPa, celebrado entra a PMPa e a Empresa 
criSTal SUl coMErcio VarEJiSTa dE EQUiPaMENToS EirEli, cujo objeto 
consiste na “aquisição de Material para os Polos onde acontecera o curso de 
formação de Praças;onde se lê: código simas – 209737-4;Leia-se: código 
simas – 209735-4;Belém/Pa, 02 de Março de 2022;JoSÉ dilSoN MElo dE 
SoUZa JÚNior – cEl QoPM rG 18044;comandante Geral da PMPa

Protocolo: 766519
seGUNdo aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 009/2021–ccc/PMPa;Pelo Presente fica apostilado o reajuste de 
valor do contrato administrativo nº 009/2021-ccc/PMPa, celebrado entra 
a PMPa e a empresa SENENGE coNSTrUÇÃo ciVil E SErViÇoS lTda, cujo 
objeto é a construção do prédio do departamento Geral de Pessoal (dGP), 
no município de Belém/Pa. Tendo como valor de reajuste r$ 723.786,59 
(setecentos e vinte e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta 
e nove centavos), fazendo com que o seu valor total após soma dos 1º e 
2º termos aditivos de acréscimo perfazendo o valor de r$ 7.789.025,18 
(sete milhões, setecentos e oitenta e nove mil, vinte e cinco reais e dezoito 
centavos). para r$ 8.512.811,77 (oito milhões, quinhentos e doze mil, oi-
tocentos e onze reais e setenta e sete centavos); alterando o devendo ser 
executado conforme a dotação :Programa: 26/7559;Natureza da despesa: 
4.4.90.51 - obras e instalações;Plano interno: 105cPadcGBE;fonte do 
recurso: 0301 e ou 0101;Belém/Pa, 02 de Março de 2022;JoSÉ dilSoN 
MElo dE SoUZa JÚNior – cEl QoPM comandante Geral da PMPa

Protocolo: 766515

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

eXtrato de Portarias de coNcessÃo - PUBLicaÇÃo
Portaria Nº 270/2022-dGa-sUP FUNdos; Suprido THiaGo BarBo-
Sa TEiXEira, MaJ PM, Mf 54193282/1, do efetivo do (a) cPc i/BElÉM; Prazo 
p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) 
dias; Valor: r$ 3.000,00; Elemento de despesa: 33.90.30 – aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.500,00; 33.90.39 – SErViÇo dE TErcEiroS 
PESSoa JUrÍdica: r$ 1.500,00; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordena-
dor de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 766620

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 855/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: castanhal-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo Nunes da Silva; cPf: 
462.702.722-20; Valor: r$2.611,20. SGT PM ronaldo denis dos Santos 
corrêa; cPf: 834.718.982-04; Valor: r$2.611,20. SGT PM charliston Edu-
ardo dos Santos lima; cPf: 883.852.642-72; Valor: r$2.611,20. SGT PM 
alberto de araújo fausto; cPf: 703.109.392-91; Valor: r$2.611,20. cB PM 
dênis de carvalho da costa; cPf: 000.612.912-93; Valor: r$2.571,60. cB 
PM denio de Macêdo Medeiros; cPf: 802.167.652-34; Valor: r$2.571,60. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
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Portaria Nº 856/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamento 
e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV/ SUPErViSÃo i); 
fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; 
destino: Salinópolis-Pa; Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de di-
árias: 15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: TEN cEl PM Jorge 
luiz aragão Silva; cPf: 442.725.612-00; Valor: r$4.747,80. TEN PM adão 
Marcos Espirito Santo de lemos; cPf: 468.198.782-49; Valor: r$4.233,30. 
SGT PM Elton charles Barros dias; cPf: 787.165.002-53; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM ronald Tavares Pantoja; cPf: 787.246.002-53; Valor: r$3.956,40. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 857/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santarém-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Elias carlos Vieira lima; 
cPf: 392.283.392-68; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jorge luiz rodrigues 
Vasconcelos; cPf: 264.727.912-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM reginaldo 
Moreira Júnior; cPf: 802.183.692-04; Valor: r$3.956,40. SGT PM dayse 
ferreira dias; cPf: 900.093.712-49; Valor: r$3.956,40. cB PM adercio 
lima rabelo; cPf: 001.251.292-38; Valor: r$3.798,00. cB PM Thiago 
doná; cPf: 769.187.002-78; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 858/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Santo antônio 
do Tauá-Pa; Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 
15 de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Henrique 
Mariano Gomes do amaral; cPf: 452.428.282-34; Valor: r$2.611,20. 
SGT PM Paulo cesar rodrigues da Silva; cPf: 646.672.192-20; Valor: 
r$2.611,20. SGT PM Marcelo Ugarter de almeida; cPf: 864.913.932-
91; Valor: r$2.611,20. SGT PM José revelino de Maria oliveira; cPf: 
755.715.102-00; Valor: r$2.611,20. SGT PM Habio cícero caldas Barbo-
sa; cPf: 508.924.792-72; Valor: r$2.611,20. cB PM Sávio Jesus de Sou-
sa Maués; cPf: 010.558.072-41; Valor: r$2.571,60. ordENador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 859/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: altamira-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM luciano Barros da Silva; cPf: 
511.184.242-04; Valor: r$3.956,40. SGT PM Yasmin rocha do Nascimen-
to; cPf: 935.396.302-87; Valor: r$3.956,40. cB PM andré Tiago da Silva 
Barbosa; cPf: 836.584.912-72; Valor: r$3.798,00. cB PM João Henrique 
Siqueira Seabra; cPf: 999.465.482-91; Valor: r$3.798,00. cB PM Herivel-
ton Tamerson Pereira cardoso; cPf: 984.795.802-59; Valor: r$3.798,00. cB 
PM Marco Jhones Braga Monteiro; cPf: 980.434.552-87; 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 Nº 860/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Marabá-Pa; Pe-
ríodo: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Eliezer de araújo Silva; cPf: 
307.642.112-34; Valor: r$3.956,40. SGT PM Petronio castro de araujo 
filho; cPf: 562.960.452-04; Valor: r$3.956,40. SGT PM carlos castilho 
de alencar; cPf: 617.568.062-68; Valor: r$3.956,40. cB PM Paulo Sergio 
raiol Gonçalves; cPf: 748.972.842-87; Valor: r$3.798,00. cB PM Josué 
Miranda amaral dias; cPf: 000.955.872-17; 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 Nº 861/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tomé-açu-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM raimundo Edilson Bezerra 
da Silva Júnior; cPf: 302.300.712-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM fá-
bio Meireles Braga; cPf: 605.917.732-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM 
George iradir Meireles Braga; cPf: 397.204.892-00; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM Nilson andré dos Santos Borges; cPf: 460.350.362-87; Valor: 
r$3.956,40 SGT PM charles Palheta da Silva; cPf: 381.524.362-91; Va-
lor: r$3.956,40. SGT PM robson de Sousa Barbosa; cPf: 818.276.872-
15; Valor: r$3.956,40. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno. 
Portaria Nº 862/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-
Pa; Período: 29/02/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM antonio adriano Soares 
de araújo; cPf: 400.712.512-00; Valor: r$3.956,40. SGT PM aldo Natalino 
conceição de Souza; cPf: 428.248.932-49; Valor: r$3.956,40. SGT PM igor 
de oliveira Nery da costa; cPf: 530.024.232-20; Valor: r$3.956,40. SGT 
PM Josuel Gomes Sardinha; cPf: 425.876.702-68; Valor: r$3.956,40. SGT 
PM francisco Parente Pinto filho; cPf: 676.426.242-04; Valor: r$3.956,40. 
cB PM felipe carvalho Trindade; cPf: 012.558.012-63; 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 Nº 863/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Tailândia-Pa; Perí-
odo: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 
15 de pousada; Servidores: SGT PM Emerson luiz Nazaré da Gama; cPf: 
379.643.722-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Pedro Paulo Santos da luz; 
cPf: 953.448.372-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM Wilson da fonsêca Bar-
ros; cPf: 680.883.022-34; Valor: r$3.956,40. cB PM Helder Valdelir de 
oliveira Santos; cPf: 630.404.762-20; Valor: r$3.798,00. cB PM Thércio 
Júnior Pinheiro de lima; cPf: 862.232.912-72; Valor: r$3.798,00. Sd PM 
Marcelo Santos da luz filho; cPf: 019.584.352-52; Valor: r$3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 864/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: igarapé-Miri-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Eduardo augusto Brito Santos; 
cPf: 476.626.702-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM João damielson ribei-
ro canuto; cPf: 591.740.992-72; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jean José 
da cruz; cPf: 455.648.922-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM Elias Queiróz 
filho; cPf: 582.185.992-15; Valor: r$3.956,40. SGT PM reginaldo Sil-
va Barros; cPf: 379.885.902-78; Valor: r$3.956,40. cB PM Nataliano de 
oliveira Vilhena; cPf: 100.714.597-82; Valor: r$3.798,00. ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 865/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Moju-Pa; Perí-
odo: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação 
e 15 de pousada; Servidores: SGT PM flávio Gama ribeiro Neves; cPf: 
376.222.182-00; Valor: r$3.956,40. SGT PM carlos augusto Barros amo-
ras; cPf: 452.424.532-49; Valor: r$3.956,40. SGT PM rubervan faustino 
de Melo; cPf: 634.310.172-15; Valor: r$3.956,40. SGT PM Marinaldo Mi-
randa Da Cruz; CPF: 381.751.262-72; Valor: R$3.956,40. CB PM Jeffer-
son Batista de almeida; cPf: 991.064.502-53; Valor: r$3.798,00. cB PM 
augusto damasceno carvalho; cPf: 937.911.002-20; Valor: r$3.798,00. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 866/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: abaetetuba-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimen-
tação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM andré levy da Silva; cPf: 
496.275.112-34; Valor: r$3.956,40. SGT PM francisco José costa Noguei-
ra; cPf: 426.262.772-15; Valor: r$3.956,40. SGT PM carlos Sidney Sou-
za; cPf: 283.342.642-91; Valor: r$3.956,40. SGT PM luís cristovão farias 
de Souza; cPf: 293.986.222-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Nelson luis 
Moraes da Silva; cPf: 333.661.362-00; Valor: r$3.956,40. SGT PM Mar-
cus Vinícius Nunes da cunha; cPf: 608.950.122-00; Valor: r$3.956,40. 
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Pra-
zo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 867/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Parauapebas-
Pa; Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de ali-
mentação e 15 de pousada; Servidores: SUB TEN PM lenilson rodrigues 
de araújo; cPf: 488.811.712-87; Valor: r$3.956,40. SGT PM Simplício 
de Sousa amorim; cPf: 443.614.242-68; Valor: r$3.956,40. SGT PM 
reginaldo cláudio Velasco azevedo Júnior; cPf: 489.891.262-15; Valor: 
r$3.956,40. SGT PM rafael lima da Silva; cPf: 758.882.972-91; Valor: 
r$3.956,40. cB PM Hernan José Silva da Silva; cPf: 912.539.342-15; Va-
lor: r$3.798,00. cB PM fabio alexandre lima Pereira; cPf: 957.444.442-
20; 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 Nº 868/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Paragominas-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM arthur Souza de castro; cPf: 
006.360.522-81; Valor: r$3.956,40. SGT PM luiz Henrique Gonzaga da 
costa Santos; cPf: 836.600.622-00; Valor: r$3.956,40. cB PM João Pau-
lo Brito favacho; cPf: 736.205.052-68; Valor: r$3.798,00. cB PM fábio 
Junho Pereira Barros; cPf: 718.494.592-15; Valor: r$3.798,00. cB PM 
rafael de Souza Miranda; cPf: 935.545.402-34; Valor: r$3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
Portaria Nº 869/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização de 
Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: aurora do Pará-Pa; 
Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimenta-
ção e 15 de pousada; Servidores: SGT PM Jorge luiz das Mercês de Souza; 
cPf: 237.537.222-00; Valor: r$3.956,40. cB PM adriano roger da costa 
de Souza; cPf: 823.982.832-91; Valor: r$3.798,00. cB PM Jorge Victor 
Vieira aciol; cPf: 751.113.652-49; Valor: r$3.798,00. cB PM Joyce capis-
trano aciol; cPf: 965.766.852-20; Valor: r$3.798,00. cB PM denilson José 
Nascimento ferreira; cPf: 000.337.532-37; Valor: r$3.798,00. cB PM Ja-
queline ribeiro dos Santos; cPf: 930.837.002-10; Valor: r$3.798,00. or-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno. 
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Portaria Nº 870/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: conceição do 
araguaia-Pa; Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 
de alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM ricardo alexan-
dre araújo leal; cPf: 636.631.802-63; Valor: r$3.956,40. SGT PM flavio 
cardoso ferreira; cPf: 634.032.932-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Ge-
raldo Vitor Barbalho ferreira; cPf: 645.513.692-68; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM robson rocha da Silva; cPf: 787.500.752-68; Valor: r$3.956,40. 
SGT PM roberto Sherlock Moraes da Silva; cPf: 660.460.412-87; Valor: 
r$3.956,40. Sd PM Washington damasceno da Silva; cPf: 852.259.752-
91; 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 Nº 871/22/di/dF – objetivo: Policiamento e fiscalização 
de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV); fUNdaMENTo lEGal: lei. 
N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: ourilândia do 
Norte-Pa; Período: 29/01/22 a 13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de 
alimentação e 15 de pousada; Servidores: SGT PM carlos augusto Teixeira 
Moura; cPf: 564.247.872-91; Valor: r$3.956,40. cB PM Wellington Perei-
ra Barros; cPf: 823.897.052-00; Valor: r$3.798,00. cB PM Jonatas alves 
Silva; cPf: 012.898.892-44; Valor: r$3.798,00. cB PM Elan rosário de 
Melo; cPf: 841.934.842-20; Valor: r$3.798,00. cB PM Everton carlos Nai-
ff Botelho; CPF: 746.845.742-53; Valor: R$3.798,00. cB PM Pablo ricardo 
Silva calixto; cPf: 013.649.722-55; 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 Nº 872/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamen-
to e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV/ SUPErVi-
SÃo iii); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Marituba-Pa; destino: conceição do araguaia-Pa; Período: 29/01/22 a 
13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: TEN PM diogo José Nascimento ferreira; cPf: 933.424.112-87; 
Valor: r$4.233,30. SGT PM José Maria Pantoja Pena; cPf: 428.213.552-
20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Marcos cristiano de Moura ferreira; cPf: 
584.046.862-20; Valor: r$3.956,40. SGT PM Bruno Pinheiro dos Santos; 
cPf: 841.182.102-15; Valor: r$ 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 Nº 873/22/di/dF – objetivo: Supervisão de Policiamen-
to e fiscalização de Trânsito (1ªQUiNZ-fEVErEiro/22-BPrV/ SUPEr-
ViSÃo iii); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Marituba-Pa; destino: Goianésia do Pará-Pa; Período: 29/01/22 a 
13/02/2022; Quantidade de diárias: 15 de alimentação e 15 de pousada; 
Servidores: MaJ PM Erik Taylor felix da Silva; cPf: 708.294.542-68; Va-
lor: r$4.747,80. SGT PM Manoel José Moraes Pontes; cPf: 391.479.672-
34; Valor: r$3.956,40. SGT PM Jucelino Silva Torres; cPf: 440.776.022-
20; Valor: r$3.956,40. cB PM ronny Ewerton Santos da Silva; cPf: 
922.276.942-20; Valor: r$3.798,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno. 

Protocolo: 766633
Portaria Nº 799/22/di/dF – objetivo: atender ao chamado da Jus-
tiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: itaituba-
Pa; destino: Belém-Pa; Período: 15 a 18/02/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jose de arimáteia 
Brito do Nascimento; cPf: 378.855.702-82; Valor: r$923,16. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 800/22/di/dF – objetivo: Participar do curso de opera-
ções fluviais do Estado do amazonas; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: amazonas; Período: 14/02 a 
16/03/2022; Quantidade de diárias: 30 de alimentação; Servidores: SGT PM 
Vicente alves de azevedo filho; cPf: 635.138.542-34; Valor: r$5.934,60. 
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 801/22/di/dF – objetivo: Escolta de Presos; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Muaná-Pa; desti-
no: Belém-Pa; Período: 03/02/2022; Quantidade de diárias: 01 de ali-
mentação; Servidores: cB PM felipe carvalho de Sá; cPf: 018.648.522-08; 
Valor: r$126,60. Sd PM lucas Brasil duarte; cPf: 012.871.322-43; Valor: 
r$126,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 802/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Marabá-Pa; Período: 01 a 11/02/2022; Quantidade de diárias: 10 de ali-
mentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Jackson Wendell lopes 
de almeida; cPf: 722.732.752-34; Valor: r$2.637,60. SGT PM Nariel de 
oliveira anselmo; cPf: 638.525.352-04; Valor: r$2.637,60. cB PM Stive 
alan Silva de lima Pinheiro; cPf: 002.775.642-47; Valor: r$2.532,00. cB 
PM Jonathan Paes ferreira; cPf: 001.054.392-90; Valor: r$2.532,00. cB 
PM Elder alexandre Vasconcelos da Silva; cPf: 963.628.042-87; Valor: 
r$2.532,00. Sd PM denis Maués Macedo; cPf: 003.187.242-51; Valor: 
r$2.532,00. Sd PM Jean alves dos Santos Pereira; cPf: 023.398.671-
50; Valor: r$2.532,00. Sd PM Kleber franklin de Souza Martins; cPf: 
958.934.072-53; Valor: r$2.532,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Portaria Nº 803/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 04 a 07/02/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Valdeires dos 
Santos Silva; cPf: 425.086.492-87; 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 804/22/di/dF – objetivo: a serviço da PMPa; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: 
Novo repartimento-Pa; Período: 04 a 07/02/2022; Quantidade de diárias: 
03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: cB PM assvan lopes aia-
che; cPf: 695.573.732-53; Valor: r$759,60. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 805/22/di/dF – objetivo: ações de corregedoria; fun-
damento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Óbidos-Pa; des-
tino: Santarém-Pa; Período: 30/01 a 04/02/2022; Quantidade de diárias: 
04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN angenor rebelo 
dos Santos; cPf: 442.133.792-72; Valor: r$1.055,04. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 806/22/di/dF – objetivo: Escolta de Presos; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: almeirim-Pa; des-
tino: Santarém-Pa; Período: 28 a 30/01/2022; Quantidade de diárias: 03 
de alimentação e 02 de pousada; Servidores: Sd PM dheifeson ferreira 
de Souza; cPf: 978.503.492-53; Valor: r$633,00. Sd PM William Barros 
dias; cPf: 976.170.242-15; Valor: r$633,00. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 766630

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N°023/2022-GaB sUBdiretor/sup. Fundos.
o diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa, no exercí-
cio de suas atribuições no dec. Nº 1.180/2008.
rESolVE:
art. 1° autorizar o militar estadual raiMUNdo TadEU da SilVa loBaTo, 
SUBTEN r/r PM rG 10635, cPf 210.902.622-72, Mf 3382354, cHEfE da 
SEÇÃo dE TraNSPorTE (MoToMEc)/faSPM, a utilizar o adiantamento no 
valor total de r$ 450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais), para despesa 
de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000; r$ 
450,00 (Quatrocentos e cinquenta reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).
art. 2º determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) 
dias para prestação de contas, a contar da emissão da ordem Bancária.
Belém-Pa, 02 de Março de 2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Márcio cUNHa GoMES – TEN cEl QoPM
diretor em exercício do fundo de assistência Social da PMPa

Protocolo: 766527

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

.

.

errata
.

Publicado no Diário Oficial nº 34.728, de 07 OUTUBRO 2021
5° terMo aditiVo de acrÉsciMo ao coNtrato de credeNcia-
MeNto Nº 001/2018 - FUNsaU
oNde se LÊ: Vigência: 06/10/2021 a 05/10/2022.
Leia-se: Vigência: a contar de 06/10/2021.
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES - cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU

Protocolo: 766628
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº. 011/cedec de 24 de FeVereiro de 2022.
coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/Ma-
raBá, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (HUM Mil, dUZENToS E 
doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Es-
tadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encami-
nhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 
426.624,00 (QUaTrocENToS E ViNTE E SEiS Mil, SEiScENToS E ViNTE 
E QUaTro rEaiS) para as 352 famílias cadastradas.
ord NoMe cPF VaLor

1 JoaNdSoN SilVa E SilVa 044.945.272-70 r$ 1.212,00
2 liNdalVa da SilVa SoUSa 005.061.132-13 r$ 1.212,00
3 lUcilENE fErrEira da SilVa 002.525.752-88 r$ 1.212,00
4 Maria lUZEli da SilVa dE SoUZa 266.119.962-49 r$ 1.212,00
5 Maria NildES coSTa fErrEira 005.726.043-51 r$ 1.212,00
6 Maria orlETE SoUZa TaVarES 659.264.042-15 r$ 1.212,00
7 Maria rETi da coNcEiÇÃo BENTo 956.981.082-34 r$ 1.212,00
8 Maria riTa fErrEira dE aNdradE 844.003.902-68 r$ 1.212,00
9 Maria roSa da coNcEiÇÃo SilVa 685.408.842-91 r$ 1.212,00
10 Maria roSa EScorcio da SilVa 527.019.802-91 r$ 1.212,00
11 Maria roSElia GoiS MorEira rocHa 743.380.642-34 r$ 1.212,00
12 Maria SEBaSTiaNa coSTa liMa 010.833.112-12 r$ 1.212,00
13 Maria TErESa MoraiS 735.106.022-34 r$ 1.212,00
14 Maria TriNdadE PErEira 374.088.102-00 r$ 1.212,00
15 Maria ValdENicE SE SoUSa TEiXEira 657.377.172-91 r$ 1.212,00
16 Maria VErlENE da SilVa PErEira 012.411.662-00 r$ 1.212,00
17 Maria ZEilZa rodriGUES da foNSEca 201.080.792-87 r$ 1.212,00
18 Maria ZEliNda dE MENEZES PacHEco 292.085.303-10 r$ 1.212,00
19 MariaNa dE JESUS SilVa SaNTiaGo 015.197.922-71 r$ 1.212,00
20 MariaNo dE SENa PErEira 044.851.812-00 r$ 1.212,00
21 Marilda SaNTiS BaTiSTa 744.292.052-72 r$ 1.212,00
22 MarilENE da SilVa loPES 918.212.403-59 r$ 1.212,00
23 MarilENE dE caSTro MEdEiroS 996.465.952-00 r$ 1.212,00
24 MarilENE PErEira fErNaNdES 674.269.302-97 r$ 1.212,00
25 MariNalVa BarNaBE dE alMEida 328.998.402-82 r$ 1.212,00
26 MariNalVa criSTiNa MoUra 880.353.012-68 r$ 1.212,00
27 MariNalVa da coNcEiÇÃo cHaVES 044.823.291-00 r$ 1.212,00
28 MariNalVa da SilVa alVES 600.457.463-54 r$ 1.212,00
29 MariNalVa SaNTaNa BarBoSa 736.479.692-49 r$ 1.212,00
30 MariNalVa SilVa da PaZ 940.324.242-68 r$ 1.212,00
31 Mario MaTiaS fErrEira 365.266.222-91 r$ 1.212,00
32 MariZETH alVES 899.427.792-72 r$ 1.212,00
33 MarlENE da SilVa SoUZa 763.961.342-68 r$ 1.212,00
34 MarlENE NEVES da SilVa MorEira 719.557.712-00 r$ 1.212,00
35 Marli MaToS corrEia 533.807.972-00 r$ 1.212,00
36 MarlUcia ViTor doS SaNToS 328.586.392-72 r$ 1.212,00
37 MarTa rodriGUES dE oliVEira 375.842.862-91 r$ 1.212,00
38 MaUricElio liMa 081.013.292-34 r$ 1.212,00
39 MaYra dE SoUZa UcHoa 047.283.463-07 r$ 1.212,00
40 MaYSa coNcEiÇÃo SilVa 544.325.102-34 r$ 1.212,00
41 MEirE dalVa alMEida MEdEiroS 005.850.772-82 r$ 1.212,00
42 MElQUiadES PErEira da SilVa NETo 234.201.202-06 r$ 1.212,00
43 MElQUiSEdEQUE da SilVa SaNToS 016.876.182-32 r$ 1.212,00
44 MESSiaS aNToNio GUEdES dE JESUS 366.203.516-20 r$ 1.212,00
45 MicHElE SaNToS SilVa 042.691.732-46 r$ 1.212,00
46 MiciaNE raBElo roriGUES 971.841.602-15 r$ 1.212,00
47 MiclEllE fErNaNdES da coSTa oliVEira 029.563.552-52 r$ 1.212,00
48 MiKaElY SaNTiaGo dE SoUSa 034.736.622-83 r$ 1.212,00
49 MiriaN fariaS GUiMarÃES 429.672.102-00 r$ 1.212,00
50 MiriaN loPES dE oliVEira 708.981.062-30 r$ 1.212,00
51 MiriN fErrEira dE SoUSa 843.727.452-49 r$ 1.212,00
52 MiSSilEidE da SilVa rodriGUES 029.531.543-10 r$ 1.212,00
53 MoiSÉS aGUiar araÚJo 976.899.122-49 r$ 1.212,00
54 Nadir raMoS fraNÇa 712.231.852-49 r$ 1.212,00
55 Naiara rodriGUES da coSTa 701.112.632-55 r$ 1.212,00

56 NaiElE SaNTaNa diNiZ 034.769.582-56 r$ 1.212,00
57 NaldENi MarTiNS da SilVa 026.609.843-60 r$ 1.212,00
58 NalVa fEliX da SilVa 006.448.592-70 r$ 1.212,00
59 NaYara riBEiro MiraNda alVES 005.217.972-92 r$ 1.212,00
60 NaYara SoarES dE SoUZa 019.669.782-43 r$ 1.212,00
61 NaZarE da SilVa SilVa 221.570.342-34 r$ 1.212,00
62 NaZilENE coSTa SaNToS 781.105.483-34 r$ 1.212,00
63 NEci NaiVa XaViEr fariaS 329.358.892-15 r$ 1.212,00
64 NEMEZio rodriGUES da SilVa 606.039.252-00 r$ 1.212,00
65 NEriaNE MalTa SilVa 044.919.492-20 r$ 1.212,00
66 NEUracY alMEida fraNK 089.943.402-97 r$ 1.212,00
67 NEUSa SoarES PoNTES 481.120.702-53 r$ 1.212,00
68 NicETE PErEira do NaSciMENTo 931.657.302-53 r$ 1.212,00
69 NilcE GoMES VilariNS 140.913.992-15 r$ 1.212,00
70 NilTa liMa da SilVa 392.521.242-68 r$ 1.212,00
71 NilToN SilVa fErrEira 254.184.323-20 r$ 1.212,00
72 NilVaNa SENa ViaNa 845.359.202-06 r$ 1.212,00
73 NiValdo lira doS aNJoS 814.198.302-44 r$ 1.212,00
74 NorMa alVES MorENo 849.043.212-00 r$ 1.212,00
75 NUBia lafaiETE alVES TEiXEira 024.627.913-37 r$ 1.212,00
76 odiloN PErEira doS SaNToS 530.802.622-04 r$ 1.212,00
77 odiNEia do NaSciMENTo SilVa 245.842.232-20 r$ 1.212,00
78 orlaNdo SoUZa da SilVa 216.511.404-72 r$ 1.212,00
79 oSair SilVa SoUZa 212.263.002-78 r$ 1.212,00
80 oSENor da SilVa SoUSa 248.136.992-00 r$ 1.212,00
81 oSValdiNa PErEira da SilVa 443.455.262-72 r$ 1.212,00
82 oZariaS diaS daMaScENa 650.770.162-91 r$ 1.212,00
83 oZiEl fErrEira dE SiQUEira 471.673.272-04 r$ 1.212,00
84 PaloMa criSTiNa SilVa SaNToS 020.189.212-07 r$ 1.212,00
85 PaTricia da SilVa alMEida 006.400.712-01 r$ 1.212,00
86 PaTricia fErrEira PErEira 756.699.192-20 r$ 1.212,00
87 PaUla dE caSTro PalHETa 010.040.952-01 r$ 1.212,00
88 PaUla THaYNara PErEira carNEiro 037.986.212-33 r$ 1.212,00
89 PaUlo aGErico da SilVa MoNTEiro 481.423.522-49 r$ 1.212,00
90 PaUlo MarcoS do NaSciMENTo rEGo 884.850.212-15 r$ 1.212,00
91 PaUlo PErEira da SilVa 021.230.832-75 r$ 1.212,00
92 PaUlo PErEira VilariNS 429.674.732-00 r$ 1.212,00
93 PaUlo ricardo fErrEira carValHo 038.556.712-06 r$ 1.212,00
94 PaUlo roBErTo liMa falcao 011.434.632-18 r$ 1.212,00
95 PEdriNa GoMES dE SoUSa 043.994.912-21 r$ 1.212,00
96 PEdro alVES PaiXÃo 023.339.702-78 r$ 1.212,00
97 PEdro loPES NaSciMENTo 652.827.102-00 r$ 1.212,00
98 PEdro MENdES dE oliVEira 159.624.582-49 r$ 1.212,00
99 PEdro SaBiNo da SilVa 090.269.672-68 r$ 1.212,00
100 PEdro SilVa 533.912.682-04 r$ 1.212,00
101 PliNio PiNHEiro da coNcEiÇÃo 032.178.412-04 r$ 1.212,00
102 rafaEla crUZ doS SaNToS 009.799.232-12 r$ 1.212,00
103 rafaEla MarQUES dE MElo 007.458.422-75 r$ 1.212,00
104 rafaElE da da coNcEiÇao BErNado 037.009.872-26 r$ 1.212,00
105 rafaElla PiNHEiro da SilVa 015.122.822-19 r$ 1.212,00
106 rafHaEl GUSTaVo rodriGUES dE SoUSa 800.722.082-87 r$ 1.212,00
107 raiaNE alVES dE liMa 818.831.612-15 r$ 1.212,00
108 raiaNE PErEira doS SaNToS 036.135.652-85 r$ 1.212,00
109 raiaNE SoarES liMa 010.707.982-82 r$ 1.212,00
110 raiMUNda araÚJo fEiToSa 287.755.032-04 r$ 1.212,00
111 raiMUNda BEZErra SoarES 704.440.132-53 r$ 1.212,00
112 raiMUNda caNTUaria PiNHEiro 105.276.052-04 r$ 1.212,00
113 raiMUNda carValHo 429.835.172-68 r$ 1.212,00
114 raiMUNda clEidE doS aNJoS dUTra 752.582.342-15 r$ 1.212,00
115 raiMUNda coSTa da SilVa 009.832.702-01 r$ 1.212,00
116 raiMUNda da SilVa loPES 775.372.462-20 r$ 1.212,00
117 raiMUNda dE MENESES BoNa 809.270.682-49 r$ 1.212,00
118 raiMUNda dE oliVEira coSTa 730.459.002-59 r$ 1.212,00
119 raiMUNda dE SoUSa oliVEira 299.629.602-82 r$ 1.212,00
120 raiMUNda liMa do NaSciMENTo 999.427.392-20 r$ 1.212,00
121 raiMUNda Maria da SilVa loPES riBEiro 487.024.712-72 r$ 1.212,00
122 raiMUNda NoNaTa cUrciNo dE SoUSa rodriGU 487.269.743-04 r$ 1.212,00
123 raiMUNda NoNaTa fraGaS aGUiar 558.633.532-87 r$ 1.212,00
124 raiMUNda NoNaTa loUrENca dE SoUSa 706.784.722-20 r$ 1.212,00
125 raiMUNdo alEXaNdrE fErrEira JÚNior 003.251.872-23 r$ 1.212,00
126 raiMUNdo alVES dE SoUZa 147.890.943-91 r$ 1.212,00
127 raiMUNdo doS SaNToS SodrE 378.804.542-68 r$ 1.212,00
128 raiMUNdo MElo da SilVa 299.623.582-72 r$ 1.212,00
129 raiMUNdo MoraES MorEira 213.624.322-53 r$ 1.212,00
130 raiMUNdo MorEira frEiTaS 019.820.242-32 r$ 1.212,00
131 raiMUNdo NoNaTo da coSTa SilVa 017.190.272-69 r$ 1.212,00
132 raiMUNdo NoNaTo MENdES 282.778.483-15 r$ 1.212,00
133 raiMUNdo NoNaTo PErEira doS SaNToS 723.995.382-34 r$ 1.212,00
134 raiMUNdo NoNaTo rodriGUES da SilVa 299.801.602-25 r$ 1.212,00
135 raiMUNdo SilVa 088.641.103-30 r$ 1.212,00
136 raiSSa alVES dE liMa 818.831.702-06 r$ 1.212,00
137 raKioNE alVES da SilVa 046.447.012-97 r$ 1.212,00
138 raNiElE alVES SilVEira 607.521.533-66 r$ 1.212,00
139 raQUEl cirio da SilVa 011.519.472-02 r$ 1.212,00
140 raQUEl coNcEiÇÃo da SilVa 006.124.582-88 r$ 1.212,00
141 raQUEl da SilVa VaZ 000.389.992-69 r$ 1.212,00
142 raQUEl dE SoUZa cirQUEira 751.116.162-68 r$ 1.212,00
143 raQUEl GoMES dE aQUiNo 086.219.492-02 r$ 1.212,00
144 raQUEl NUNES dE SoUZa 782.512.142-20 r$ 1.212,00
145 raQUEl PorTEla da SilVa 028.326.812-39 r$ 1.212,00
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146 raYaNa BorGES da SilVa 017.366.242-02 r$ 1.212,00
147 raYaNE alVES MoNTE 067.327.153-64 r$ 1.212,00
148 raYfraN MENESES da SilVa 042.945.581-05 r$ 1.212,00
149 raYla araUJo GUEdES 062.735.772-50 r$ 1.212,00
150 raYSSa coSTa liMa 025.925.812-19 r$ 1.212,00
151 rEGiaNE da SilVa liMa 027.175.472-90 r$ 1.212,00
152 rEGiaNE da SilVa MacHado 028.634.982-58 r$ 1.212,00
153 rEGiaNE PErEira MarQUES 822.078.282-04 r$ 1.212,00
154 rEGilENE MoraES liMa 695.666.152-72 r$ 1.212,00
155 rEGiNa coEli BENTES liSBoa 184.931.572-87 r$ 1.212,00
156 rEGiNa SilVa NaSciMENTo 606.835.382-68 r$ 1.212,00
157 rEGiNaldo carNEiro fariaS 769.898.442-72 r$ 1.212,00
158 rEGiNaldo PaScoa dE SoUSa 263.259.002-78 r$ 1.212,00
159 rEilSoN cHaVES ESTUMaNo 609.059.482-20 r$ 1.212,00
160 rEiNaldo dE oliVEira 910.604.431-04 r$ 1.212,00
161 rEJaNE fraGaS aGUiar do laGo 708.552.262-34 r$ 1.212,00
162 rEJaNE MaXiMo da SilVa 749.970.502-10 r$ 1.212,00
163 rENaTa MENdES loPES 529.674.172-20 r$ 1.212,00
164 rENaTa SaNToS frEirE 038.553.432-92 r$ 1.212,00
165 rENÉ rodriGUES cUTriM 001.385.473-94 r$ 1.212,00
166 rENilda MariNS doS SaNToS 006.523.132-56 r$ 1.212,00
167 rENildE aZEVEdo SilVa 411.010.732-68 r$ 1.212,00
168 ricardo GoMES da SilVa 538.393.742-00 r$ 1.212,00
169 riTa da coNcEiÇÃo rodriGUES 880.669.672-68 r$ 1.212,00
170 riTa dE caSSia cirQUEira GUiMaraES 852.321.492-53 r$ 1.212,00
171 riVEliNo fEiToSa da cUNHa 657.333.393-49 r$ 1.212,00
172 roaNia GoNÇalVES fErrEira 169.199.712-91 r$ 1.212,00
173 roBErT dE SoUZa coMPoS 136.442.057-01 r$ 1.212,00
174 roBErTo carloS fErrEira dE fraNÇa 396.570.782-53 r$ 1.212,00
175 rodriGo da SilVa TEiXEira 868.250.462-68 r$ 1.212,00
176 roGildo ViEira fErrEira 933.936.602-68 r$ 1.212,00
177 roMErio iVo dESilVa SoUZa 024.885.052-00 r$ 1.212,00
178 roNaldo fErrEira da SilVa 022.558.383-62 r$ 1.212,00
179 roNY BaTiSTa dE SoUZa 848.210.512-49 r$ 1.212,00
180 roSa corrEa alVES 396.836.992-00 r$ 1.212,00
181 roSa Maria MErES Prado 767.283.402-97 r$ 1.212,00
182 roSa Maria TorrES doS raMoS 820.608.192-53 r$ 1.212,00
183 roSa SoraYa SilVa lEiTE 518.659.202-15 r$ 1.212,00
184 roSaNE PorTo da SilVa 017.292.192-92 r$ 1.212,00
185 roSaNGEla SoUSa SilVa 764.521.402-30 r$ 1.212,00
186 roSaNira Vilar doS SaNToS 810.115.392-68 r$ 1.212,00
187 roSEaNE dE araUJo lira coSTa 807.764.932-72 r$ 1.212,00
188 roSEaNE diaS da SilVa 619.073.402-20 r$ 1.212,00
189 roSEaNE PErEira doS SaNToS 542.159.782-20 r$ 1.212,00
190 roSElia liMa coSTa 648.546.633-91 r$ 1.212,00
191 roSElia SilVa BarroSo 732.285.912-04 r$ 1.212,00
192 roSiaNE da SilVa SoUZa 028.922.042-40 r$ 1.212,00
193 roSiaNE doS SaNToS MElo 002.780.662-67 r$ 1.212,00
194 roSilda da SilVa rodriGUES 448.977.822-87 r$ 1.212,00
195 roSilENE alVES rodriGUES 800.682.192-53 r$ 1.212,00
196 roSilENE doS SaNToS BElEM 794.390.392-72 r$ 1.212,00
197 roSilENE SoUZa da SilVa 753.789.732-87 r$ 1.212,00
198 roSiMar dE oliVEira coSTa 680.435.972-00 r$ 1.212,00
199 roSiMar diaS da SilVa 157.210.352-34 r$ 1.212,00
200 roSiMEirE dE SoUSa da SilVa 732.234.502-97 r$ 1.212,00
201 roSiNEidE SalES GoMES fErrEira 695.673.442-72 r$ 1.212,00
202 roSiValdo VirGiliNa SoUSa 015.357.432-12 r$ 1.212,00
203 roZaNGEla roSa SoUZa 294.811.552-34 r$ 1.212,00
204 roZElia dE SoUZa rocHa 021.709.312-44 r$ 1.212,00
205 roZilENE NEVES liMa 022.112.681-37 r$ 1.212,00
206 rUdiNEi da crUZ 512.751.632-20 r$ 1.212,00
207 rUi clEMENTiNo SaNTiS filHo 066.266.372-15 r$ 1.212,00
208 rUTE clEia dE SoUSa dE SoUZa 879.914.112-49 r$ 1.212,00
209 rUTH do ESPiriTo SaNTo cHaVES rodriGUES 380.090.132-34 r$ 1.212,00
210 rUTH fErrEira VaScoNcEloS 425.028.612-68 r$ 1.212,00
211 rUY iBErE MENdES doS SaNToS 185.418.442-34 r$ 1.212,00
212 SaMaNTa roNiZE dE SoUZa coSTa 004.671.122-82 r$ 1.212,00
213 SaMara SoUZa dE SoUZa 023.632.142-00 r$ 1.212,00
214 SaNdra Maria riBEiro MarQUES 909.764.792-49 r$ 1.212,00
215 SaNdra MoUra coSTa 684.611.272-34 r$ 1.212,00
216 SaNdra NUNES BarroS GoMES 853.532.482-87 r$ 1.212,00
217 SaNdra roSa dE SoUZa PErEira 697.426.502-68 r$ 1.212,00
218 SaNTaNa SalES doS SaNToS 020.569.192-73 r$ 1.212,00
219 SaNTiNa alVES da lUZ 169.180.962-49 r$ 1.212,00
220 SaNTiNoNi BENEdiTo BarBoSa 133.678.461-04 r$ 1.212,00
221 Sara Maria carValHo da PaZ 019.090.462-30 r$ 1.212,00
222 SaraH NicHolE EVaNGEliSTa 004.087.362-59 r$ 1.212,00
223 Saria oliVEira aNdradE 012.000.082-27 r$ 1.212,00
224 SEBaSTiaNa BarBoSa da coNcEiÇÃo 092.295.902-15 r$ 1.212,00
225 SEBaSTiaNa SoUSa SaNToS 674.394.462-91 r$ 1.212,00
226 SEBaSTiÃo raMoS do NaSciMENTo 008.421.062-19 r$ 1.212,00
227 SErGio aUGUSTo coElHo foNTES 033.014.649-12 r$ 1.212,00
228 SErGio SoUSa da SilVa 854.389.792-00 r$ 1.212,00
229 SHirlEi MoTa da SilVa 009.721.642-94 r$ 1.212,00
230 SHirlENE doS SaNToS SilVa 879.094.642-15 r$ 1.212,00
231 SHirlENE PErEira dE oliVEira NaSciMENTo 005.428.512-70 r$ 1.212,00
232 SHirlEY fErrEira SilVa 919.743.482-53 r$ 1.212,00
233 SilENE rodriGUES dE SoUZa 611.135.572-49 r$ 1.212,00
234 SilVaNia BriTo doS SaNToS 171.340.992-53 r$ 1.212,00
235 SilVaNia Maria dE SoUSa BEZErra 400.634.962-91 r$ 1.212,00

236 SilVaNia SilVa dE caSTro 849.246.832-72 r$ 1.212,00
237 SilVia coSTa dE oliVEira 157.356.052-91 r$ 1.212,00
238 SilVia MoNEQUi lEGora 850.537.402-91 r$ 1.212,00
239 SiMoNE BriTo doS SaNToS 006.353.622-60 r$ 1.212,00
240 SiMoNE da SilVa 029.718.812-70 r$ 1.212,00
241 SiMoNE da SilVa dE MoUra 001.432.612-40 r$ 1.212,00
242 SiMoNE liMa dE carValHo 953.041.692-04 r$ 1.212,00
243 SolaNGE SoarES dE oliVEira cErQUEira 634.537.621-34 r$ 1.212,00
244 SoNia MENEZES TEiXEira 851.524.712-72 r$ 1.212,00
245 SoNia rEGiNa liMa da SilVa 843.058.942-20 r$ 1.212,00
246 Soraia NaSciMENTo da SilVa 719.119.522-34 r$ 1.212,00
247 Soraia oliVEira ViEira 291.234.293-72 r$ 1.212,00
248 SUEli da crUZ fErrEira 904.193.592-49 r$ 1.212,00
249 SUElMa oliVEira BaTiSTa 826.252.202-87 r$ 1.212,00
250 SUElMa ViaNa rEiS 002.221.672-38 r$ 1.212,00
251 SUElY Maria dE JESUS SaNToS 405.428.742-53 r$ 1.212,00
252 SUENE liMa MEirElES 884.561.372-00 r$ 1.212,00
253 SUlEir fErrEira da SilVa 611.507.382-00 r$ 1.212,00
254 SUZaNNY MaYara MESSiaS PadilHa 799.969.812-15 r$ 1.212,00
255 TaiElY ViEira SoarES 047.255.721-10 r$ 1.212,00
256 TaiS coNcEiÇÃo SilVa doS aNJoS 012.573.092-69 r$ 1.212,00
257 TaiS rodriGUES doS SaNToS 700.602.382-32 r$ 1.212,00
258 TaNia Maria GoMES TorrES 676.005.302-87 r$ 1.212,00
259 TaNia rEGiNa PErEira SoUSa 517.774.102-82 r$ 1.212,00
260 TaTiaNa da SilVa carNEiro 727.653.302-63 r$ 1.212,00
261 TaTiaNE lEiTE da SilVa 037.025.302-74 r$ 1.212,00
262 TaTiElEM liMa SilVa 510.872.782-87 r$ 1.212,00
263 TElMa faUSTiNa da SilVa 003.015.101-56 r$ 1.212,00
264 TElVaNa da coSTa SoUSa 015.555.423-95 r$ 1.212,00
265 TErESiNHa dE JESUS GoMES PiNTo 593.328.672-91 r$ 1.212,00
266 TErESiNHa dE JESUS SaNToS 661.936.052-15 r$ 1.212,00
267 TErEZa dE JESUS MoraES da SilVa 398.366.732-53 r$ 1.212,00
268 TErEZiNHa dE JESUS cHaVES rodriGUES 329.175.622-34 r$ 1.212,00
269 TErEZiNHa dE JESUS NaSciMENTo 141.158.162-87 r$ 1.212,00
270 THaiaNara TaliTa fErNaNdES 863.596.492-68 r$ 1.212,00
271 THaiNara ViVEla dE MENEZES 028.310.382-51 r$ 1.212,00
272 THaiS SEoaNE da SilVa 044.163.862-73 r$ 1.212,00
273 THaiS SilVa doS SaNToS 020.932.052-46 r$ 1.212,00
274 THaYS do ESPiriTo SaNTo rocHa corrEa 018.201.442-83 r$ 1.212,00
275 THaYS fErNaNda alVES aMoUrY 985.123.902-04 r$ 1.212,00
276 THiaGo aZEVEdo oliVEira 019.022.512-29 r$ 1.212,00
277 THiaGo PaTrociNio dE oliVEira 004.456.892-42 r$ 1.212,00
278 THiaGo rodriGUES doS PaSSoS 014.974.342-46 r$ 1.212,00
279 UallacE doS SaNToS 005.500.662-09 r$ 1.212,00
280 UBiraTaN da SilVa rodriGUES 746.269.902-82 r$ 1.212,00
281 UBiTaN NUNES 922.667.202-44 r$ 1.212,00
282 UElQUE dE SoUSa alBUQUErQUE 668.935.772-49 r$ 1.212,00
283 Uiara da SilVa rodriGUES roliNS 746.257.212-53 r$ 1.212,00
284 UJEffErSSoN MarQUES SilVa 020.825.032-83 r$ 1.212,00
285 ValcilENE PErEira dE SoUZa 875.893.972-53 r$ 1.212,00
286 ValcioNE GoMES SilVa 248.951.212-91 r$ 1.212,00
287 ValdEcY MoraiS BiZErra 455.323.032-15 r$ 1.212,00
288 ValdEidES MoUra MarQUES JUNior 001.456.872-10 r$ 1.212,00
289 ValdENir loPES BarroS 378.714.042-53 r$ 1.212,00
290 ValdENiZa BarroS da SilVa 010.541.102-71 r$ 1.212,00
291 ValdENiZE MoTa do NaSciMENTo 398.760.552-91 r$ 1.212,00
292 ValdEriNa do NaSciMENTo SilVa corrEa 010.351.052-41 r$ 1.212,00
293 ValdiNE lEiTE da SilVa MoUra 876.901.102-82 r$ 1.212,00
294 ValdiNEia alVES dE SoUSa 686.703.892-15 r$ 1.212,00
295 ValdiNEia do NaSciMENTo SilVa 010.307.392-26 r$ 1.212,00
296 ValdirENE doS SaNToS coSTa BraGa 027.660.362-10 r$ 1.212,00
297 ValdirENE NEiVa dE fariaS 799.484.803-68 r$ 1.212,00
298 ValdirENE PErEira doS SaNToS 002.435.603-46 r$ 1.212,00
299 ValdirENY PErEira doS SaNTo 006.522.342-08 r$ 1.212,00
300 ValdiSa da SilVa fErNaNdES 400.552.642-04 r$ 1.212,00
301 ValdiViNo MarTiNS doS SaNToS 670.710.152-87 r$ 1.212,00
302 ValdoMiro BaSTo PiNTo 247.548.893-04 r$ 1.212,00
303 ValEria liMa doS SaNToS 573.372.172-34 r$ 1.212,00
304 ValÉria MorEira alBUQUErQUE 846.912.122-72 r$ 1.212,00
305 ValEria SoUZa SaNToS 030.194.132-73 r$ 1.212,00
306 ValMira da SilVa liMa 458.599.492-00 r$ 1.212,00
307 ValQUilENE fraNÇa MaToS 862.836.932-53 r$ 1.212,00
308 VaNda dE BriTo MoUra 401.863.932-53 r$ 1.212,00
309 VaNdErlEia NEVES dE MiraNda 018.737.782-01 r$ 1.212,00
310 VaNdErli rodriGUES dE SoUSa 586.905.652-72 r$ 1.212,00
311 VaNEilda BaTiSTa SoarES 706.978.682-49 r$ 1.212,00
312 VaNEliNa dE araUJo fErrEira 271.001.202-25 r$ 1.212,00
313 VaNESSa coSTa rocHa dE SoUZa 007.094.162-96 r$ 1.212,00
314 VaNESSa dE MoraES loPES 966.353.802-30 r$ 1.212,00
315 VaNia SoarES riBEiro 008.591.792-30 r$ 1.212,00
316 VaNilZa dE SoUZa MaToS 835.257.692-53 r$ 1.212,00
317 VaNUZa dE PaiVa o 019.103.652-89 r$ 1.212,00
318 VaNUZa VilEla dE SoUSa 023.760.652-67 r$ 1.212,00
319 VEra caroliNE cHaVES MoraES 950.777.902-72 r$ 1.212,00
320 VEra lUcia riBEiro da SilVa diaS 692.778.342-34 r$ 1.212,00
321 VEra lUcia SoUSa oliVEira fEiToZa 644.147.952-49 r$ 1.212,00
322 VEroNica fErNaNdES 010.745.322-36 r$ 1.212,00
323 VicENTE fErrEira da SilVa JUNior 534.903.043-49 r$ 1.212,00
324 VilaNY Maria doS SaNToS 001.905.322-38 r$ 1.212,00
325 VirGiNia lUcia PiNHEiro do NaSciMENTo 876.950.302-87 r$ 1.212,00
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326 ViToria Maria da SilVa 234.197.172-53 r$ 1.212,00
327 ViToria rEGia da SilVa carValHo 040.085.752-94 r$ 1.212,00
328 ViViaNE dE SoUZa MarQUES 738.623.552-68 r$ 1.212,00
329 Wadilla MicHEllE fErNaNdES dE BriTo 947.919.962-91 r$ 1.212,00
330 WalBEr diaS ViaNa 609.163.032-68 r$ 1.212,00
331 WaldENicE da SilVa PacHEco 616.744.343-24 r$ 1.212,00
332 WallacE MEirElES dE SoUZa 487.835.792-49 r$ 1.212,00
333 WalNor rodriGUES doS SaNToS 001.156.932-89 r$ 1.212,00
334 WaNdErlUcia GoMES do NaSciMENTo 521.987.662-72 r$ 1.212,00
335 WaNdErSoN carloS coElHo foNTES 510.489.302-20 r$ 1.212,00
336 WaNdErSoN ricardo da coNcEiÇÃo BENTo 049.483.152-90 r$ 1.212,00
337 WaYdSoN ViEira dE foNTES 018.077.832-35 r$ 1.212,00
338 WEcSoNEY loPES coSTa 609.173.002-97 r$ 1.212,00
339 WElida PacHEco da rocHa 018.606.612-03 r$ 1.212,00
340 WEllEN caSSia liMa rodriGUES f 009.467.392-69 r$ 1.212,00
341 WESllEY SaNToS SilVa 024.962.252-10 r$ 1.212,00
342 WildES SoUSa SaNToS 919.002.122-34 r$ 1.212,00
343 WilliaNS BriTo rodriGUES 011.849.352-38 r$ 1.212,00
344 WilMa Maria dE araÚJo BarroS 411.225.852-68 r$ 1.212,00
345 WilTEr SoUZa caValcaNTE 041.445.062-07 r$ 1.212,00
346 YaNca KaEME da SilVa caValcaNTE MElo 031.434.602-37 r$ 1.212,00
347 ZENaidE liMa dUarTE 244.660.852-34 r$ 1.212,00
348 ZENildE alVES da coSTa 593.851.702-87 r$ 1.212,00
349 ZENildE alVES rodriGUES dE SoUZa 859.602.252-04 r$ 1.212,00
350 Zilda oliVEira da SilVa 001.967.662-06 r$ 1.212,00
351 ZoroBaBEl rodriGUES SoUZa 247.941.472-87 r$ 1.212,00
352 ZUlEidE BENiGNo da coSTa 828.583.652-53 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 426.624,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM 
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 766252
Portaria Nº. 012/cedec de 24 de FeVereiro de 2022.
coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/TUcU-
rUÍ, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (UM Mil, dUZENToS E doZE 
rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhados pela 
divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de r$ 452.076,00 
(QUaTrocENToS E ciNQUENTa E doiS Mil, SETENTa E SEiS rEaiS) para 
as 373 famílias cadastradas.
ord NoMe cPF VaLor

1 Macia Maria GoNÇalVES dE MElo 423.665.182-34 r$ 1.212,00
2 PaTricia doS PraZErES SaNcHES 969.694.902-20 r$ 1.212,00
3 adaiSa rodriGUES dE MEdEiroS 228.973.482-91 r$ 1.212,00
4 adEilSoN caMPoS dE JESUS 866.109.882-34 r$ 1.212,00
5 adErViNa ESTUMaNo roSa 481.234.392-53 r$ 1.212,00
6 adilSoN XaViEr oliVEira 929.485.292-04 r$ 1.212,00
7 adriaNa PiNTo BarroSo 943.344.982-72 r$ 1.212,00
8 adriaNa SaNToS do coUTo 482.656.672-72 r$ 1.212,00
9 adriaNo da crUZ coElHo 930.016.222-53 r$ 1.212,00
10 aGENor alVES fUrTado 137.412.842-20 r$ 1.212,00
11 ailToN rodriGUES PirES 315.338.252-20 r$ 1.212,00
12 alciNda PErEira caldaS dE frEiTaS 363.903.992-00 r$ 1.212,00
13 aldalENa doS PraZErES rodriGUES 014.712.072-18 r$ 1.212,00
14 aldESoN rUBENS doS SaNToS TocaNTiNS 015.817.872-60 r$ 1.212,00
15 alEdE corrEa MoTa 640.813.202-25 r$ 1.212,00
16 alESSaNdra corrEa doS SaNToS 702.743.952-23 r$ 1.212,00
17 alEX dE lEÃo Moia 797.754.622-15 r$ 1.212,00
18 alTaMiro dE oliVEira 878.469.692-34 r$ 1.212,00
19 alTEMira dE SoUZa carValHo 740.378.202-00 r$ 1.212,00
20 aMaNda dE KaSSia MaGalHÃES da crUZ 042.377.282-18 r$ 1.212,00
21 aNa cElia BaliEiroS PaES 668.080.902-97 r$ 1.212,00
22 aNa JiSEli BarroSo coSTa 026.208.292-67 r$ 1.212,00
23 aNa lUcia dE SoUZa 528.048.872-00 r$ 1.212,00
24 aNa lUcia SaNcHES caMPoS Porfirio 701.160.912-15 r$ 1.212,00
25 aNa Maria corrEa dE JESUS rocHa 705.771.882-91 r$ 1.212,00
26 aNa PaUla loBo liMa 704.798.852-14 r$ 1.212,00
27 aNa PaUla PaNToJa dE alMEida 007.612.482-77 r$ 1.212,00
28 aNaMira doS SaNToS doUrado 883.640.972-53 r$ 1.212,00
29 aNdrE aMaral NaSciMENTo 745.329.602-15 r$ 1.212,00
30 aNdrE TElES MoraES 550.545.102-06 r$ 1.212,00
31 aNdrEia fariaS dE NaZarE 055.495.412-54 r$ 1.212,00
32 aNdrEia MaciEl 994.465.532-53 r$ 1.212,00
33 aNdrEia PorTilHo doS SaNToS 007.346.272-11 r$ 1.212,00
34 aNdrESSa SilVa doS SaNToS 057.645.612-80 r$ 1.212,00
35 aNGEla Maria araGao GUiMaraES 753.267.362-68 r$ 1.212,00

36 aNToNio PErEira da SilVa 423.667.552-87 r$ 1.212,00
37 aNTÔNio rodriGUES SaNcHES 944.565.772-15 r$ 1.212,00
38 arlETE do Socorro corrEa caMPoS 731.954.052-53 r$ 1.212,00
39 aUricElia doS SaNToS GoMES 005.060.032-05 r$ 1.212,00
40 BENEdiTo PoMPEU caMPoS 440.462.432-87 r$ 1.212,00
41 BErNardiNo SaNTaNa alVES 055.940.222-87 r$ 1.212,00
42 BrENda da SilVa WaNZElEr 043.973.132-10 r$ 1.212,00
43 BrENda GraZiElla MoNTEiro dE oliVEira 042.518.832-92 r$ 1.212,00
44 cacilda dE frEiTaS da SilVa 264.031.292-87 r$ 1.212,00
45 caMila caMPoS 553.625.162-72 r$ 1.212,00
46 caMila cordoSo doS SaNToS 055.715.872-96 r$ 1.212,00
47 carloS JUNior lira da SilVa 044.802.642-21 r$ 1.212,00
48 carMEM cElia MarQUES loPES 917.055.682-20 r$ 1.212,00
49 caroliNE ViToria SoarES dE oliVEira 029.802.362-84 r$ 1.212,00
50 caTariNa da coNcEiÇÃo dUTra cardoSo 719.267.202-53 r$ 1.212,00
51 caYla raYaNE ViEira 700.389.472-69 r$ 1.212,00
52 claricE alVES NaSciMENTo 357.070.202-25 r$ 1.212,00
53 clEciaNE da cUNHa cardoSo 876.103.702-82 r$ 1.212,00
54 clEcilMa doS PraZErES PorTilHo 011.658.652-46 r$ 1.212,00
55 clEiciaNE rodriGUES BaTiSTa 787.653.902-53 r$ 1.212,00
56 clEidiVaNE riBEiro doS SaNToS 849.670.482-34 r$ 1.212,00
57 clEoMar liNo SilVa 440.439.292-34 r$ 1.212,00
58 clEoMar riBEiro doS SaNToS 788.898.712-53 r$ 1.212,00
59 clEoNicE ViaNa riBEiro TElES 820.809.922-87 r$ 1.212,00
60 clEUdiMara MarTiNS doS SaNToS 059.199.052-04 r$ 1.212,00
61 crEUZaNira carValHo loPES 828.133.372-34 r$ 1.212,00
62 criSTiaNE GUiMaraES ViaNa 871.203.562-91 r$ 1.212,00
63 criSTiaNE PriMila TElES 054.380.762-27 r$ 1.212,00
64 criSTiaNo PorTilHo PoMPEU 027.225.532-79 r$ 1.212,00
65 daiaNE do carMo da cUNHa cardoSo 019.459.272-32 r$ 1.212,00
66 daiaNE SilVa dE JESUS 042.136.862-48 r$ 1.212,00
67 daliaNE dE JESUS caMPoS 899.423.702-00 r$ 1.212,00
68 daNiEl GoMES da TriNdadE 062.656.742-42 r$ 1.212,00
69 dara EdUrViGEM PErEira SacraMENTo 036.312.952-94 r$ 1.212,00
70 darlENE TElES caMPoS 543.073.922-72 r$ 1.212,00
71 dElMa do carMo SoUZa rodriGUES 990.266.942-53 r$ 1.212,00
72 dElZUiTE dE MENESES SoUSa 579.484.102-87 r$ 1.212,00
73 dENiS BarroSo MENEZES 880.330.232-87 r$ 1.212,00
74 dEYViSoN BraGa frEiTaS 048.921.022-88 r$ 1.212,00
75 diEGo SaNToS da coSTa 064.559.312-54 r$ 1.212,00
76 diENE PErEira fariaS 005.579.832-23 r$ 1.212,00
77 dioGo corrEa doS SaNToS 050.014.692-60 r$ 1.212,00
78 dolorES PErEira corrEa 222.637.132-04 r$ 1.212,00
79 doMiNGoS cUrSiNo dE MoraES 089.442.452-15 r$ 1.212,00
80 doriElE daS GraÇaS diaS GoNÇalVES 030.308.772-21 r$ 1.212,00
81 dorValiNa coSTa NoVaES 010.109.452-38 r$ 1.212,00
82 EdiclEia carValHo loPES 967.157.152-20 r$ 1.212,00
83 EdiENE fariaS ViaNa 899.456.112-91 r$ 1.212,00
84 EdilENE do Socorro PErEira SacraMENTo 741.932.872-20 r$ 1.212,00
85 EdiTE araUJo carNEiro 425.829.382-20 r$ 1.212,00
86 EdNa Maria MiraNda corrEa 304.305.772-49 r$ 1.212,00
87 EdUarda liMa dE araUJo 080.798.132-05 r$ 1.212,00
88 EdUardo ViaNa dE alMEida 017.641.402-90 r$ 1.212,00
89 ElaiNE loPES MarQUES 030.859.402-94 r$ 1.212,00
90 EliaS dE oliVEira fariaS 027.467.112-30 r$ 1.212,00
91 EliaS fariaS 185.003.902-04 r$ 1.212,00
92 EliENE BorGES do NaSciMENTo 703.937.912-03 r$ 1.212,00
93 EliETE doS SaNToS 806.693.282-00 r$ 1.212,00
94 EliNElZa da SilVa alVES 027.073.292-66 r$ 1.212,00
95 EliZaNE XaViEr rodriGUES 735.071.132-87 r$ 1.212,00
96 EliZaNGEla coSTa PoMPEU 002.687.742-26 r$ 1.212,00
97 EliZETE do carMo crUZ fErrEira 005.382.152-16 r$ 1.212,00
98 ElKE doS SaNToS MoraES 004.367.022-90 r$ 1.212,00
99 ElY alVES dE frEiTaS 802.247.252-20 r$ 1.212,00
100 EraSMo do Socorro alVES fraNco 608.613.802-82 r$ 1.212,00
101 Erica dE NaZarE QUEiroZ rodriGUES 899.462.862-20 r$ 1.212,00
102 EriKE dE SoUZa carValHo 051.979.922-47 r$ 1.212,00
103 ESMEralda SaNToS da SilVa 066.019.972-69 r$ 1.212,00
104 ESMEralda SoUZa doS SaNToS 051.996.942-19 r$ 1.212,00
105 ESTrEla dE dE SoUZa dUTra 009.562.382-54 r$ 1.212,00
106 faBiola riBEiro dE SoUZa 037.618.122-21 r$ 1.212,00
107 faBricia riBEiro dE SoUZa 029.153.922-00 r$ 1.212,00
108 faTiMa dE NaZarÉ da SilVa raBElo 482.653.062-53 r$ 1.212,00
109 faTiMa lEao doS SaNToS 001.507.772-13 r$ 1.212,00
110 fErNaNda doS SaNToS SoarES 059.200.682-48 r$ 1.212,00
111 fErNaNda PaES BarBoSa 019.833.442-73 r$ 1.212,00
112 fErNaNdo MoraES TElES 008.548.942-50 r$ 1.212,00
113 filiPa riBEiro doS SaNToS 807.478.412-68 r$ 1.212,00
114 flaViaNE MorEira MENdES 027.213.272-16 r$ 1.212,00
115 flaVio SoUZa dE aQUiNo 937.183.732-20 r$ 1.212,00
116 fraNciElMa BarroS da SilVa 003.877.862-95 r$ 1.212,00
117 GEiciaNE dE aSSUNÇÃo lEÃo 042.965.482-04 r$ 1.212,00
118 GENilda MarQUES BorGES 576.871.372-72 r$ 1.212,00
119 GENiVal fariaS oliVEira 842.452.982-00 r$ 1.212,00
120 GEoVaNE Baia NEVES 049.126.012-17 r$ 1.212,00
121 GErVaNicE dE SoUZa dE oliVEira 288.510.132-68 r$ 1.212,00
122 GirlaN VirGoliNo dE SoUZa 049.615.512-10 r$ 1.212,00
123 GirlaNdo VarGaS da SilVa 033.262.047-60 r$ 1.212,00
124 GlEiciaNE MElo crUZ 029.075.972-21 r$ 1.212,00
125 GraZiEla cardoSo 086.399.882-85 r$ 1.212,00
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126 HElENa ViaNa riBEiro 001.749.612-86 r$ 1.212,00
127 HiclEia BraGa da VEiGa 820.133.812-04 r$ 1.212,00
128 HUGo dElEoN diaS iGrEJa 819.933.232-87 r$ 1.212,00
129 ilaNa da cUNHa cardoSo 029.442.182-39 r$ 1.212,00
130 ildalENE NUNES BaTiSTa 019.852.732-25 r$ 1.212,00
131 iNalda BaTiSTa dE SoUSa 945.696.732-87 r$ 1.212,00
132 iraQUEM MiraNda dE carValHo 512.370.162-15 r$ 1.212,00
133 iSaBEla da SilVa SaNcHES oliVEira 982.503.372-04 r$ 1.212,00
134 iVaNildE SilVa SaMPaio 022.224.822-08 r$ 1.212,00
135 iVaNildo do Socorro BaTiSTa BraGa 765.908.442-91 r$ 1.212,00
136 iVo TElES 244.884.102-00 r$ 1.212,00
137 Jairo fUrTado NUNES 733.446.992-53 r$ 1.212,00
138 JaMili caldaS doS SaNToS 052.806.682-06 r$ 1.212,00
139 JaNailToN NErES da SilVa 740.266.232-20 r$ 1.212,00
140 JEaN PaUlo PoMPEU caMPoS 331.960.012-53 r$ 1.212,00
141 JErciaNE corrEa BraGa aSSUNÇÃo 042.965.372-70 r$ 1.212,00
142 JESSica caldaS caValcaNTE 022.109.542-07 r$ 1.212,00
143 JESUiNa corrEa dE NaZarE 693.017.272-34 r$ 1.212,00
144 JHoNES clEidSoN da SilVa 701.237.012-28 r$ 1.212,00
145 JoaNa darc PErEira SacraMENTo 706.272.902-72 r$ 1.212,00
146 Joao BaTiSTa corrEa caldaS 391.744.842-49 r$ 1.212,00
147 Joao BaTiSTa MoraES TElES 071.389.072-06 r$ 1.212,00
148 Joao BaTiSTa TEiXEira dE MoraES 121.016.052-87 r$ 1.212,00
149 Joao daSio fiGUEirEdo MoraES 031.764.522-68 r$ 1.212,00
150 JoÃo SoUZa do SaNToS 142.500.552-72 r$ 1.212,00
151 JoÃo TiBUrcio iGrEJa 250.674.272-72 r$ 1.212,00
152 JoaQUiM loPES da SilVa 055.862.692-01 r$ 1.212,00
153 JoclEaN caMPoS iGrEJa 994.214.702-06 r$ 1.212,00
154 JoiciaNE BraGa aSSUNÇÃo 042.965.872-93 r$ 1.212,00
155 JoNE fraN doS SaNToS da SilVa 027.330.283-32 r$ 1.212,00
156 JoSaNE riBEiro doS SaNToS 001.754.812-88 r$ 1.212,00
157 JoSE aNToNio da crUZ PoMPEU 623.344.502-78 r$ 1.212,00
158 JoSE liTo oliVEira fUrTado 125.709.232-49 r$ 1.212,00
159 JoSE Maria da crUZ PoMPEU 924.205.402-04 r$ 1.212,00
160 JoSÉ Nildo loPES fariaS 838.710.802-25 r$ 1.212,00
161 JoSE odairSoN dE alMEida BraGa 015.444.492-83 r$ 1.212,00
162 JoSÉ PoMPEU caMPoS 131.969.522-15 r$ 1.212,00
163 JoSÉ raiMUNdo PoMPEU 255.219.932-15 r$ 1.212,00
164 JoSiaNE PrESTES frEiTaS 665.848.252-72 r$ 1.212,00
165 JoSiclElMa BraGa aSSUNca 029.368.482-02 r$ 1.212,00
166 JoSiElMa SaNcHES aMaral 669.126.102-00 r$ 1.212,00
167 JoSiValdo carValHo doS SaNToS 751.879.492-68 r$ 1.212,00
168 JoVaNildo caMPoS iGrEJa 594.398.312-00 r$ 1.212,00
169 JUciMilSoN da SilVa 370.366.532-72 r$ 1.212,00
170 JUcioNEia dUTra MaciEira 668.299.412-53 r$ 1.212,00
171 JUlio roBErTo dE SoUZa BraGa 187.850.772-91 r$ 1.212,00
172 KarGEla NaSciMENTo MilHoMEN dE SoUS 002.367.882-80 r$ 1.212,00
173 Karol PoMPEU riBEiro 054.946.232-54 r$ 1.212,00
174 KaTia do Socorro PaZ alVES 779.735.002-78 r$ 1.212,00
175 KaTiaNE SilVa dE oliVEira 730.550.262-68 r$ 1.212,00
176 KaTilENE caldaS PoMPEU 000.819.582-00 r$ 1.212,00
177 KEila caldaS doS SaNToS 042.807.572-08 r$ 1.212,00
178 KEllY PiNTo dE liMa 018.107.052-90 r$ 1.212,00
179 KHEUllE caMPoS caldaS 021.207.332-01 r$ 1.212,00
180 laiaNE dUTra loPES 042.197.742-62 r$ 1.212,00
181 laiaNE ViEira 038.881.522-16 r$ 1.212,00
182 laUdiaNE roSa alVES 905.417.312-20 r$ 1.212,00
183 laUdicEia SoUSa dUTra 806.907.502-34 r$ 1.212,00
184 lEaNdro riBEiro PiNTo 212.068.302-63 r$ 1.212,00
185 lEaNdSoN aNToNio dE JESUS SErrao cardoSo 007.864.282-52 r$ 1.212,00
186 lEidiaNE MEirElES dE SoUSa 022.268.732-01 r$ 1.212,00
187 lENiValda aSSUNcao 899.455.302-91 r$ 1.212,00
188 lENiValdo roSa alVES 002.239.952-66 r$ 1.212,00
189 lESiaNE PErEira caldaS 990.149.552-00 r$ 1.212,00
190 lETicia da SilVa PiNTo 741.972.232-34 r$ 1.212,00
191 lidiaNE WaNZElEr alVES 015.492.882-88 r$ 1.212,00
192 liNda roSa rodriGUES 287.689.652-49 r$ 1.212,00
193 liNdalVa fErrEira 919.622.692-72 r$ 1.212,00
194 liNdoBErTo dioliNdo da SilVa 125.892.412-91 r$ 1.212,00
195 lorENa coSTa PoMPEU 045.041.402-76 r$ 1.212,00
196 lUaN filGUEira MEZZoMo 006.922.792-61 r$ 1.212,00
197 lUciacara Mafra dE alMEida 712.201.002-34 r$ 1.212,00
198 lUciaNa doS SaNToS caValcaNTE 012.343.592-78 r$ 1.212,00
199 lUciaNE JESUS NoVaiS caBral 910.854.035-72 r$ 1.212,00
200 lUciaNo PoMPEU da SilVa 705.997.112-21 r$ 1.212,00
201 lUcidalVa MiraNda ValENTE 004.582.112-73 r$ 1.212,00
202 lUcilEia alVES doS SaNToS 001.663.812-33 r$ 1.212,00
203 lUiZ frEiTaS da Gaia 118.258.632-53 r$ 1.212,00
204 lUiZ rocHa cHaVES 028.175.772-05 r$ 1.212,00
205 lUiZa caMPoS caldaS 393.331.242-68 r$ 1.212,00
206 MadalENa dE NaZarE fariaS 069.426.852-67 r$ 1.212,00
207 Maira dE JESUS liMa 038.017.512-60 r$ 1.212,00
208 MaiSa aSSUNÇÃo Barra 835.203.172-49 r$ 1.212,00
209 MaNoEl BarroSo MarQUES 749.200.302-15 r$ 1.212,00
210 MaNoEl Maria oliVEira rodriGUES 468.087.872-04 r$ 1.212,00
211 MaNoEl Maria rodriGUES 094.564.732-87 r$ 1.212,00
212 MaNoEl PoMPEU caMPoS 305.087.202-06 r$ 1.212,00
213 MaNoEla ViEira SoarES 925.463.822-68 r$ 1.212,00
214 MarGarida caldaS dE SoUSa 264.288.732-49 r$ 1.212,00
215 Maria aNalia caSTro Gaia 647.670.272-68 r$ 1.212,00

216 Maria aNdrEia MoraES fariaS 008.418.952-52 r$ 1.212,00
217 Maria aSSUNÇÃo da SilVa 830.247.272-72 r$ 1.212,00
218 Maria BENEdiTa alMEida caNTÃo 001.981.672-37 r$ 1.212,00
219 Maria clEoNilda riBEiro doS SaNToS 890.227.932-49 r$ 1.212,00
220 Maria da coNcEiÇÃo MoraES fariaS 013.478.412-02 r$ 1.212,00
221 Maria da coNcEicao riBEiro doS SaNToS 268.089.862-15 r$ 1.212,00
222 Maria daS GraÇaS MorENo dE SoUZa 370.322.402-91 r$ 1.212,00
223 Maria dE faTiMa doS PraZErES 924.207.452-72 r$ 1.212,00
224 Maria dE faTiMa doS SaNToS PriMila 890.774.152-20 r$ 1.212,00
225 Maria dE faTiMa SiQUEira fUrTado 156.816.702-44 r$ 1.212,00
226 Maria dE JESUS da cUNHa cardoSo 706.546.202-10 r$ 1.212,00
227 Maria dE loUrdES VaScoNcEloS lEiTE 172.511.842-49 r$ 1.212,00
228 Maria dE NaZarE fElocrEÃo GoMES 391.718.502-44 r$ 1.212,00
229 Maria dE NaZarE loPES aMaral 806.690.932-20 r$ 1.212,00
230 Maria dE NaZarE PErEira dE aZEVEdo 602.156.582-72 r$ 1.212,00
231 Maria dE NaZarE raMoS MoraES 305.240.322-20 r$ 1.212,00
232 Maria dEUSa caMPoS da VEiGa 288.551.752-20 r$ 1.212,00
233 Maria dilVa araUJo coSTa 293.444.762-68 r$ 1.212,00
234 Maria diVaNilSE riBEiro dE SoUZa 000.198.502-71 r$ 1.212,00
235 Maria do carMo PaNToJa doS SaNToS 812.736.572-68 r$ 1.212,00
236 Maria do carMo rodriGUES SaNcHES Baia 370.322.162-34 r$ 1.212,00
237 Maria do Socorro diaS PiNTo 189.079.972-68 r$ 1.212,00
238 Maria do Socorro loPES fariaS 458.161.662-04 r$ 1.212,00
239 Maria do Socorro MorEira MENdES 648.211.702-30 r$ 1.212,00
240 Maria do Socorro ViEira SoarES 264.272.572-34 r$ 1.212,00
241 Maria doMiNGaS dE SoUZa GoMES 700.647.442-64 r$ 1.212,00
242 Maria EdENEi NUNES 172.489.302-53 r$ 1.212,00
243 Maria EdiNEia Baia PoMPEU 973.065.762-91 r$ 1.212,00
244 Maria EdNa MorENo SaNToS 517.075.602-00 r$ 1.212,00
245 Maria EliENi SoUZa dUTra 574.513.702-91 r$ 1.212,00
246 Maria EliETE corrEa da cUNHa 671.913.392-68 r$ 1.212,00
247 Maria EliETE crUZ fErrEira 665.949.362-04 r$ 1.212,00
248 Maria EliETE PorTilHo 399.027.062-15 r$ 1.212,00
249 Maria GESiaNE carValHo doS SaNToS 026.510.462-99 r$ 1.212,00
250 Maria iraNi MoNTEro da crUZ 278.042.832-53 r$ 1.212,00
251 Maria JoSÉ caldaS PoMPEU 008.953.562-60 r$ 1.212,00
252 Maria JoSE dE SoUSa oliVEira 259.008.972-49 r$ 1.212,00
253 Maria lUcilENE loPES corrEa 725.398.282-72 r$ 1.212,00
254 Maria lUZia SErrÃo cardoSo 610.983.882-91 r$ 1.212,00
255 Maria raiMUNda dE oliVEira fUrTado 743.174.402-10 r$ 1.212,00
256 Maria raiSa PorTilHo Garcia 076.124.502-24 r$ 1.212,00
257 Maria rodriGUES da crUZ 440.411.952-68 r$ 1.212,00
258 Maria rodriGUES MarTiNS 915.075.372-04 r$ 1.212,00
259 Maria roSa dE SoUSa aUTraN 668.851.242-49 r$ 1.212,00
260 Maria roSaNGEla PorTilHo Garcia 002.857.372-28 r$ 1.212,00
261 Maria roSiclEia PorTilHo Garcia 033.504.312-75 r$ 1.212,00
262 Maria SaNTaNa da crUZ MarTiNS 228.922.222-49 r$ 1.212,00
263 Maria SUElE PErEira SaNTaNa 022.717.082-22 r$ 1.212,00
264 Maria SUEli BEZErra BarroS 009.070.112-76 r$ 1.212,00
265 Maria TaTiaNE riBEiro fariaS 018.292.282-00 r$ 1.212,00
266 Maria ValdirENE caldaS dE frEiTaS 817.662.032-72 r$ 1.212,00
267 Maria ValdirENE SaNcHES caNTÃo 806.693.602-87 r$ 1.212,00
268 MariSa GoMES PiNTo 899.480.682-20 r$ 1.212,00
269 MariSaNTa caMPoS caldaS 288.550.352-15 r$ 1.212,00
270 MariZa diaS PiNTo 431.305.182-15 r$ 1.212,00
271 MarQUES aNToNio ViEira 256.848.762-34 r$ 1.212,00
272 MaXWEl caMPoS caldaS 543.256.842-04 r$ 1.212,00
273 MaYara doS SaNToS PoMPEU 043.648.772-12 r$ 1.212,00
274 MErciaNE PraZErES cardoSo 738.189.092-53 r$ 1.212,00
275 MEriaNE ViEra do carMo f 701.273.002-10 r$ 1.212,00
276 MicHEllE cardoSo rodriGUES 044.408.492-45 r$ 1.212,00
277 MilENa BraGa fariaS 705.116.132-61 r$ 1.212,00
278 MiriaN MoraES fariaS 026.268.762-32 r$ 1.212,00
279 rafaEla rodriGUES filGUEira 725.716.752-49 r$ 1.212,00
280 MirlENE JardiM rodriGUES 007.448.882-12 r$ 1.212,00
281 MUiZES riBEiro da VEiGa filHo 019.459.312-64 r$ 1.212,00
282 Nadia PoMPEU riBEiro 054.946.602-90 r$ 1.212,00
283 NaTali SilVa GoMES 055.341.222-18 r$ 1.212,00
284 NaTYErY da SilVa NEVES 863.911.002-68 r$ 1.212,00
285 NaZarE GoMES fErrEira 624.819.402-53 r$ 1.212,00
286 NEi fariaS rodriGUES 627.334.512-00 r$ 1.212,00
287 NEriZa da SilVa PoMPEU 960.814.902-97 r$ 1.212,00
288 NEUVaN NoGUEira da SilVa 117.784.402-82 r$ 1.212,00
289 NEUZa Maria PiNTo BraBo 080.944.972-20 r$ 1.212,00
290 NEUZa PErEira dE aZEVEdo 022.169.172-30 r$ 1.212,00
291 NilcE MorEira da coSTa 032.738.742-44 r$ 1.212,00
292 NilSoN caMPoS riBEiro 710.056.682-72 r$ 1.212,00
293 NiValda rodriGUES MacHado 613.654.912-34 r$ 1.212,00
294 odail XaViEr rodriGUES 913.239.162-53 r$ 1.212,00
295 odilENE PErEira fariaS 799.678.092-72 r$ 1.212,00
296 oliNTo JÚNior caNTÃo coNTENTE 007.778.662-93 r$ 1.212,00
297 oriValdiNa dE liMa QUEiroZ 699.457.562-49 r$ 1.212,00
298 oSMariNa GoNÇalVES PorTilHo 666.021.142-04 r$ 1.212,00
299 oSValdEliN caldaS TaVarES 001.048.052-85 r$ 1.212,00
300 PaloMa criSTiNa liMa cardoSo 701.235.442-97 r$ 1.212,00
301 PaMEla SilVa BarBoSa TaVarES 022.682.682-17 r$ 1.212,00
302 PaUla do Socorro da SilVa EVaNGEliSTa 742.341.702-59 r$ 1.212,00
303 PaUla QUiTTi PaES BarBoSa 967.316.132-15 r$ 1.212,00
304 PaUliNa fErrEira MarTiNS 938.489.862-72 r$ 1.212,00
305 PaUlo ViTor dE aSSUNcao corrEa 021.986.702-08 r$ 1.212,00
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306 PEdro lUiZ TEiXEira 010.887.182-72 r$ 1.212,00
307 PriScila riBEiro doS SaNToS 011.051.452-12 r$ 1.212,00
308 rafaEl SaNToS dE NaZarE 016.954.582-22 r$ 1.212,00
309 rafaEla PoNTES VilENa 030.804.912-89 r$ 1.212,00
310 raiaNE riBEiro fariaS 022.834.322-43 r$ 1.212,00
311 raiMUNda aNToNilcE BarroSo coSTa 357.092.272-34 r$ 1.212,00
312 raiMUNda da coNcEiÇÃo rodriGUES 587.160.092-15 r$ 1.212,00
313 raiMUNda do carMo corrEa BraGa 682.086.772-72 r$ 1.212,00
314 raiMUNda NoNaTa SaNToS 806.165.852-68 r$ 1.212,00
315 raiMUNda PorTilHo PoMPEU 916.208.212-49 r$ 1.212,00
316 raiMUNdo caNTao doS SaNToS 669.230.852-68 r$ 1.212,00
317 raiMUNdo EliValdo da SilVa ValENTE 398.636.892-20 r$ 1.212,00
318 raiMUNdo fariaS rodriGUES 632.282.892-49 r$ 1.212,00
319 raQUEl SilVa PadilHa 016.401.802-65 r$ 1.212,00
320 rarUMi YacHiMUra BraGa 046.728.022-30 r$ 1.212,00
321 rEGiaNE loUrEiro NUNES 742.422.292-91 r$ 1.212,00
322 rEGiENE dE JESUS rEiS 982.778.042-53 r$ 1.212,00
323 rENaTa MacHado PiNTo 021.330.612-31 r$ 1.212,00
324 rENaTo doS SaNToS PaNToJa 032.113.182-75 r$ 1.212,00
325 roBSoN olUVEira frEiTaS 938.311.962-49 r$ 1.212,00
326 rodriGo caldaS PoMPEU 030.757.462-82 r$ 1.212,00
327 roGEria SaNToS 907.214.542-91 r$ 1.212,00
328 roMENia da SilVa flor GoMES 051.972.833-51 r$ 1.212,00
329 roNaldo dE caMPoS dE JESUS 729.087.932-53 r$ 1.212,00
330 roNiValdo oliVEira frEiTaS 280.693.448-65 r$ 1.212,00
331 roSa MalENa alVES dE oliVEira 016.775.692-39 r$ 1.212,00
332 roSa Maria doS SaNToS TocaNTiNS 596.960.362-72 r$ 1.212,00
333 roSaNa aSSUNcao PorTilHo 980.814.202-82 r$ 1.212,00
334 roSaNa Baia liSBoa 431.287.692-49 r$ 1.212,00
335 roSaNE PErEira diaS 809.249.802-49 r$ 1.212,00
336 roSaNGEla da rocHa rodriGUES 935.410.072-49 r$ 1.212,00
337 roSETE Maria BarroSo carNEiro 136.135.048-20 r$ 1.212,00
338 roSilEia PErEira carValHo 810.895.702-87 r$ 1.212,00
339 roSilENE doS SaNToS caMPoS do carMo 912.001.132-68 r$ 1.212,00
340 roSiMErE GaMa iGrEJa 003.363.802-08 r$ 1.212,00
341 roSiNETE BraGa dE MoraES 159.761.902-78 r$ 1.212,00
342 roSiNETE MacHado daMaScENo 423.671.822-72 r$ 1.212,00
343 roSirENE PorTilHo dE MEdEiroS 037.215.862-55 r$ 1.212,00
344 roSiValdo dE oliVEira frEiTaS 288.583.012-34 r$ 1.212,00
345 roSiVaN fariaS rodriGUES 541.778.472-91 r$ 1.212,00
346 roSiVaNE doS SaNToS caMPoS 013.946.252-00 r$ 1.212,00
347 SaMara PoMPEU da SilVa 055.247.242-58 r$ 1.212,00
348 SaNd KEllY aMaral GoMES 701.184.231-42 r$ 1.212,00
349 SaNdra aSSUNcao 974.307.492-91 r$ 1.212,00
350 SEila dE frEiTaS liSBoa 874.981.972-00 r$ 1.212,00
351 SHEila PaNToJa coSTa 021.601.822-65 r$ 1.212,00
352 SilENE XaViEr oliVEira 027.543.332-31 r$ 1.212,00
353 SilVaNa dE SoUSa 729.784.222-20 r$ 1.212,00
354 SUEli caNTÃo PaES 806.914.042-91 r$ 1.212,00
355 TaiNa Garcia doS SaNToS 065.523.262-11 r$ 1.212,00
356 Talia MoNTEiro SoUZa 060.695.722-70 r$ 1.212,00
357 TEodoro WaGNEr MoraES doS SaNToS 655.756.442-00 r$ 1.212,00
358 TiaGo caNTÃo MarTiNS 039.174.652-99 r$ 1.212,00
359 ValdETE MorEira dE SoUZa 010.446.352-07 r$ 1.212,00
360 ValdoMiro TENorio aSSUNÇÃo 147.625.792-20 r$ 1.212,00
361 ValEria BEZErra da SilVa 615.710.713-85 r$ 1.212,00
362 VaNESSa cardoSo rodriGUES 049.167.472-40 r$ 1.212,00
363 VaNESSa YacHiMUra BraGa 046.942.932-14 r$ 1.212,00
364 VilMa rodriGUES riBEiro 005.091.032-94 r$ 1.212,00
365 WErlEM caMPoS dE MEdEiroS 005.017.582-32 r$ 1.212,00
366 WESlaNi SaNToS da SilVa 051.120.192-39 r$ 1.212,00
367 WillES dE JESUS cardoSo corrEa 050.782.842-90 r$ 1.212,00
368 WilliaM doS PraZErES SaNToS 038.379.062-05 r$ 1.212,00
369 WillidiaNa BarroSo MoNTaNiNi MENdES 015.845.262-38 r$ 1.212,00
370 WilMa dE oliVEira SilVa 739.642.632-49 r$ 1.212,00
371 YUKi TElES YacHiMUra 809.751.942-91 r$ 1.212,00
372 Zilda Maria XaViEr oliVEira 913.239.082-34 r$ 1.212,00
373 ZilMa XaViEr oliVEira doS SaNToS 990.806.052-04 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 452.076,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM 
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 766254
Portaria Nº. 013/cedec de 24 de FeVereiro de 2022.
coordENador adJUNTo ESTadUal dE dEfESa ciVil, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de 
maio de 1994, PorTaria Nº 516 de 15 de dezembro de 2021, publicado 
em Boletim Geral nº 241 de 30 de dezembro de 2021 e PorTaria N° 015 
de 10 de Janeiro de 2022 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado 
n° 34.827 de 12 de Janeiro de 2022;
CONSIDERANDO o Decreto nº 2.117, publicado no Diário Oficial do Estado 
nº 34.829 de 13 de janeiro de 2022, regulamenta a concessão de Bene-
fício Eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calami-
dade Pública e/ou Situação de Emergência, ocasionadas por fortes chu-
vas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, 
ocorridos no primeiro quadrimestre de 2022 no Estado do Pará;
rESolVE:
art. 1º – conceder o Benefício Eventual do ProGraMa rEcoMEÇar/BrEU 
BraNco, em parcela única no valor r$ 1.212,00, (HUM Mil, dUZENToS 
E doZE rEaiS), por família que foram cadastradas pela coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários enca-
minhados pela divisão de apoio comunitário. Perfazendo o valor total de 
r$ 260.580,00 (dUZENToS E SESSENTa Mil, QUiNHENToS E oiTENTa 
rEaiS) para as 215 famílias cadastradas.
ord NoMe cPF VaLor

1 aBilio Gaia loPES 186.806.152-34 r$ 1.212,00
2 adEMir dE SoUZa SaNToS TEMB 842.075.902-34 r$ 1.212,00
3 adiclElSoN SoUZa raMoS 029.985.862-60 r$ 1.212,00
4 adriaNa rodriGUES dE oliVEira 914.875.282-72 r$ 1.212,00
5 aGardENE SilVa aMoriM 028.604.691-17 r$ 1.212,00
6 alciaNE SoUZa raMoS 030.870.622-60 r$ 1.212,00
7 alESSaNdra SoUSa da SilVa 870.015.512-87 r$ 1.212,00
8 alEX MarTiNS coSTa 625.270.292-72 r$ 1.212,00
9 aliNE oliVEira da SilVa 050.994.422-18 r$ 1.212,00
10 alMEriNdo SaNTaNa dE SoUZa 909.649.502-00 r$ 1.212,00
11 aNa lici GoMES fUrTado 929.477.782-00 r$ 1.212,00
12 aNa lUcia fraNco da SilVa 015.892.222-02 r$ 1.212,00
13 aNa lUcia GoMES fUrTado 939.452.802-49 r$ 1.212,00
14 aNa roSa caldaS rodriGUES 460.139.972-68 r$ 1.212,00
15 aNdrE BraGa caldaS 726.997.012-20 r$ 1.212,00
16 aNdrE da SilVa SaraiVa 079.067.882-90 r$ 1.212,00
17 aNdrE fErNaNdES dE SoUSa 995.915.292-87 r$ 1.212,00
18 aNdrÉ MacHado WaNZElEr 005.091.272-07 r$ 1.212,00
19 aNdrEia rodriGUES dE oliVEira 956.187.162-91 r$ 1.212,00
20 aNdrEliNa SilVa 978.436.013-68 r$ 1.212,00
21 aNGEla do carMo 899.464.302-82 r$ 1.212,00
22 aNToNia da rocHa rodriGUES 524.121.302-30 r$ 1.212,00
23 aNTÔNio BENTES da coSTa 062.661.342-68 r$ 1.212,00
24 aNToNio carloS caldaS rodriGUES M 712.470.682-34 r$ 1.212,00
25 aNToNio da coSTa 402.516.403-53 r$ 1.212,00
26 aNToNio doS SaNToS PEiXoTo loBaTo 238.335.723-53 r$ 1.212,00
27 aNToNio liMa BarroSo 082.482.812-72 r$ 1.212,00
28 aNToNio riBEiro caldaS 125.829.992-53 r$ 1.212,00
29 aNToNio roGErio Gaia aSSUNÇÃo ViaNa 028.387.152-08 r$ 1.212,00
30 arlEirES SaNToS do NaSciMENTo 018.305.352-42 r$ 1.212,00
31 BENEdiTo BaTiSTa rEiS 059.806.232-72 r$ 1.212,00
32 BENTo ViaNa E SoUSa filHo 726.129.082-34 r$ 1.212,00
33 carla PaTricia diaS da SilVa 742.423.852-34 r$ 1.212,00
34 carloS dE SoUZa alVES 440.389.502-63 r$ 1.212,00
35 carloS roBErTo cardoSo dE aNdradE fErNaN 150.803.312-91 r$ 1.212,00
36 cElESTE SoUZa da cUNHa 043.231.112-23 r$ 1.212,00
37 ciNTia rEJaNE ViaNa dE SoUZa 960.967.802-53 r$ 1.212,00
38 claUdia da coNcEiÇÃo oliVEira TaVarES 000.622.182-39 r$ 1.212,00
39 claUdia SaNcHES E SilVa 904.142.412-15 r$ 1.212,00
40 clEidiaNE TaVarES da cUNHa 899.348.652-20 r$ 1.212,00
41 clEoNicE NUNES doS SaNToS 605.587.092-49 r$ 1.212,00
42 criSTiaNE rodriGUES NErY 957.309.402-97 r$ 1.212,00
43 criSTiaNo rodriGUES NErY 998.512.022-15 r$ 1.212,00
44 criSTiNa corrÊa BraGa 680.544.752-68 r$ 1.212,00
45 dalVa caldaS rodriGUES 872.774.252-00 r$ 1.212,00
46 daNiElE GoNÇalVES TaVarES 028.827.162-90 r$ 1.212,00
47 dENiUZa araUJo BarroSo 898.674.752-91 r$ 1.212,00
48 dEUZiMar ValadarES da SilVa 299.308.392-91 r$ 1.212,00
49 diliENE dE JESUS Moia WaNZElEr 756.758.702-53 r$ 1.212,00
50 diocElio da crUZ GoNÇalVES 679.559.912-49 r$ 1.212,00
51 doMiNGaS doS SaNToS araÚJo 394.066.872-91 r$ 1.212,00
52 EdENilSoN NEVES MoraES 058.069.212-47 r$ 1.212,00
53 EdilEUZa corrEa oliVEira 657.835.302-04 r$ 1.212,00
54 EdiVaN fraNciSco GoMES 632.484.412-91 r$ 1.212,00
55 EdMilSoN dE SoUSa roSa 207.467.093-15 r$ 1.212,00
56 EdMilSoN ViTÓria dE JESUS 962.676.402-30 r$ 1.212,00
57 ElViS doS SaNToS TrUVao 943.472.472-49 r$ 1.212,00
58 EMilY coSTa da SilVa 022.073.742-89 r$ 1.212,00
59 EUNicE SoarES dE oliVEira 486.454.942-72 r$ 1.212,00
60 fErNaNda GoNcalVES carValHo 048.041.942-66 r$ 1.212,00
61 firMiNa SErra dE SoUZa 743.194.502-72 r$ 1.212,00
62 fraNciNEi SaNToS do NaSciMENTo 032.111.352-78 r$ 1.212,00
63 fraNciSca NEriS NEVES 234.584.022-68 r$ 1.212,00
64 fraNciSco coSTa da SilVa 370.113.322-00 r$ 1.212,00
65 fraNciSco daS cHaGaS coNcEiÇÃo crUZ 578.614.982-04 r$ 1.212,00
66 fraNciSco daS cHaGaS do NaSciMENTo 394.077.052-34 r$ 1.212,00
67 fraNciSco dUTra Vilar 001.575.442-14 r$ 1.212,00
68 fraNciSco GalEGo corrEa 363.906.152-72 r$ 1.212,00
69 fraNciSco GalEGo corrEia filHo 900.097.032-68 r$ 1.212,00
70 GErSoN SacraMENTo TaVarES 268.100.182-04 r$ 1.212,00
71 GilMaX dE SoUZa alVES 939.995.422-68 r$ 1.212,00
72 Haroldo SilVa SaNcHES 005.402.572-90 r$ 1.212,00
73 HElToN rENaN dE liMa BarroS 014.542.802-80 r$ 1.212,00
74 HErMiNia dE MENEZES ladiSlaU 761.125.782-04 r$ 1.212,00
75 idaMor caMPoS TaVarES 173.039.232-68 r$ 1.212,00
76 irailSoN PorTilHo da coNcEiÇÃo 024.973.782-58 r$ 1.212,00
77 iraMar ValadarES da SilVa 541.796.702-59 r$ 1.212,00
78 iraNY afoNSo dE carValHo 047.357.812-34 r$ 1.212,00
79 irENilSoN cardoSo BraGa 059.479.132-40 r$ 1.212,00
80 irioNETE BENSaBa cUNHa 825.512.782-87 r$ 1.212,00
81 iVaN PoMPEU diaS filHo 461.827.302-00 r$ 1.212,00
82 iVaNEidE PaNToJa NEVES 890.223.782-68 r$ 1.212,00
83 iZaiaS coSTa JardiM 628.922.312-72 r$ 1.212,00
84 JacKSoN caldaS fariaS 081.228.782-70 r$ 1.212,00
85 Jair BraGa 565.139.922-49 r$ 1.212,00
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86 Jarila Gaia dE SoUZa 932.283.922-87 r$ 1.212,00
87 JEfErSoN SilVa MacHado 050.717.872-61 r$ 1.212,00
88 JEoValdo ViEira da SilVa 277.411.682-15 r$ 1.212,00
89 JErlaNE diViNo loPES 038.143.872-44 r$ 1.212,00
90 JESUS dE NaZarÉ Gaia dE SoUSa 008.824.172-66 r$ 1.212,00
91 JoÃo alMEida loPES 411.411.802-00 r$ 1.212,00
92 JoÃo dE NaZarÉ Gaia dE SoUZa 920.510.492-20 r$ 1.212,00
93 JoÃo lUiS TElES ViaNa 912.494.302-91 r$ 1.212,00
94 Joao MarTiNS caValcaNTE 936.706.644-91 r$ 1.212,00
95 JoÃo raiMUNdo da crUZ SoUZa 609.366.302-72 r$ 1.212,00
96 JoErcio BENdElaK dE carValHo 304.952.882-68 r$ 1.212,00
97 JoSE BarBoSa SaNToS 139.961.262-04 r$ 1.212,00
98 JoSE BaTiSTa PErEira 873.327.602-15 r$ 1.212,00
99 JoSÉ daNUBio dE SoUSa 169.500.622-49 r$ 1.212,00
100 JoSE lUciaNo dE SoUSa rocHa 919.721.832-49 r$ 1.212,00
101 JoSÉ Maria araGÃo alVES 365.738.172-49 r$ 1.212,00
102 JoSE Nildo riBEiro dE SoUZa 677.556.072-91 r$ 1.212,00
103 JoSÉ PaUlo riBEiro 106.742.503-97 r$ 1.212,00
104 JoSE roSENdo do ESPiriTo SaNTo 076.833.243-53 r$ 1.212,00
105 JoSE Valdoli fariaS VaNZElEr 853.068.942-91 r$ 1.212,00
106 JoSiElE PiNHEiro coNcEiÇÃo 075.752.522-90 r$ 1.212,00
107 JoZilENo diViNo loPES 036.680.262-38 r$ 1.212,00
108 JUlio SilVa 255.713.702-20 r$ 1.212,00
109 KaiK SoUZa da cUNHa 079.691.072-30 r$ 1.212,00
110 KaTia doS SaNToS rodriGUES 808.298.482-15 r$ 1.212,00
111 KEllY rodriGUES NErY 015.892.212-30 r$ 1.212,00
112 KlEBEr doS SaNToS rodriGUES 639.887.552-49 r$ 1.212,00
113 KlEiToN doS SaNToS rodriGUES 048.673.892-26 r$ 1.212,00
114 KlEiToNE doS SaNToS rodriGUES 019.503.562-30 r$ 1.212,00
115 laiaNY carValHo BENdElaQUE 021.288.592-80 r$ 1.212,00
116 lEila dE NaZarÉ Baia GoNcalVES 016.721.742-95 r$ 1.212,00
117 lEoNardo rodriGUES do carMo 855.004.372-91 r$ 1.212,00
118 lUaNa do Socorro dE MENEZES ladiSlaU 053.374.142-40 r$ 1.212,00
119 lUcia ElENa caldaS cardoSo 396.390.292-20 r$ 1.212,00
120 lUciara doS SaNToS SilVa 046.044.191-40 r$ 1.212,00
121 lUciENE do NaSciMENTo diViNo 005.964.622-55 r$ 1.212,00
122 lUiSa ValadarES dE SoUSa 697.702.712-68 r$ 1.212,00
123 MadalENa do carMo 899.468.712-20 r$ 1.212,00
124 MairlEN PiNTo dE SoUZa 061.099.132-94 r$ 1.212,00
125 MaNoEl do carMo dE liMa cardoSo 589.866.772-53 r$ 1.212,00
126 MaNoEl fErrEira da SilVa 198.600.722-72 r$ 1.212,00
127 MaNoEl fraNciSco NaSciMENTo diViNo 424.326.182-20 r$ 1.212,00
128 MaNoEl GoMES cardoSo 431.284.082-20 r$ 1.212,00
129 MaNoEl rodriGUES da SilVa 136.718.125-91 r$ 1.212,00
130 Marcia alVES da cUNHa 891.044.202-68 r$ 1.212,00
131 Marco aNToNio da rocHa NErES 908.064.502-82 r$ 1.212,00
132 MarcoliNo MENEZES dE oliVEira 037.979.982-01 r$ 1.212,00
133 Maria BENEdiTa rodriGUES cHaVES 462.801.972-04 r$ 1.212,00
134 Maria BErNadETE SalES MENdES 356.952.182-68 r$ 1.212,00
135 Maria dE JESUS rodriGUES cHaVES 482.653.732-87 r$ 1.212,00
136 Maria dE JESUS ViaNa E SoUZa 944.976.642-87 r$ 1.212,00
137 Maria do carMo PErEira PiNTo 686.048.402-06 r$ 1.212,00
138 Maria do roSario dE caMPoS MoraES 370.369.552-87 r$ 1.212,00
139 Maria doMiNGaS doS SaNToS TaVarES 620.545.382-72 r$ 1.212,00
140 Maria EUNicE MorEira 963.976.672-00 r$ 1.212,00
141 Maria GorETE ViEira dE SoUZa 716.785.142-68 r$ 1.212,00
142 Maria GorETTi doS SaNToS riBEiro 711.800.012-49 r$ 1.212,00
143 Maria idElfiNa MENdES fariaS 807.659.632-72 r$ 1.212,00
144 Maria iNÊS dE MoraiS fraNco 902.719.552-87 r$ 1.212,00
145 Maria iracilda lEiTE cardoSo 016.196.692-69 r$ 1.212,00
146 Maria irENicE lEiTE cardoSo 897.523.762-15 r$ 1.212,00
147 Maria JoSE SoUSa 890.222.462-72 r$ 1.212,00
148 Maria KariNa doS SaNToS rodriGUES 995.679.112-15 r$ 1.212,00
149 Maria lidUiNa corrEa BraGa 649.483.822-72 r$ 1.212,00
150 Maria lUcia fraNco da SilVa 006.171.852-12 r$ 1.212,00
151 Maria lUZaMor afoNSo dE fariaS 096.708.072-04 r$ 1.212,00
152 Maria lUZiNar do carMo coElHo 828.005.882-68 r$ 1.212,00
153 Maria lUZiNETE BraGa SilVa 978.797.202-78 r$ 1.212,00
154 Maria NorMElia alBUQUErQUE SoarES 398.657.542-15 r$ 1.212,00
155 Maria raiMUNda BraGa caldaS 874.878.702-78 r$ 1.212,00
156 Maria roSidalVa frEiTaS 440.420.272-53 r$ 1.212,00
157 Maria SaloME BorGES GoNÇalVES 014.387.832-80 r$ 1.212,00
158 Maria TErEZiNHa dE JESUS corrEa 368.982.872-49 r$ 1.212,00
159 MariaNa BraGa da crUZ 016.860.752-27 r$ 1.212,00
160 MariNaldo fErrEira NEriS 827.324.932-87 r$ 1.212,00
161 MarlY da SilVa araUJo 197.529.033-04 r$ 1.212,00
162 MESSiaS dE fariaS PErEira 188.501.278-04 r$ 1.212,00
163 MilSoN loPES da SilVa 291.722.092-91 r$ 1.212,00
164 Naila caldaS dE fariaS 050.126.482-50 r$ 1.212,00
165 NaTalia rodriGUES dE oliVEira 041.527.612-88 r$ 1.212,00
166 NaTaliNa BraGa caldaS 782.242.922-15 r$ 1.212,00
167 NEUSa rodriGUES dE oliVEira 172.494.302-20 r$ 1.212,00
168 NEUZa alMEida coElHo 370.361.222-34 r$ 1.212,00
169 NUBia alVES da cUNHa 003.084.902-07 r$ 1.212,00
170 odalEia ViaNa NaSciMENTo 019.889.542-90 r$ 1.212,00
171 oliNda do carMo 823.830.902-63 r$ 1.212,00
172 oTáVio da SilVa 533.260.592-72 r$ 1.212,00
173 PaTricia MorEira SoUSa 021.782.432-31 r$ 1.212,00
174 PaUlo da SilVa SaraiVa 668.255.203-34 r$ 1.212,00
175 PaUlo NaSciMENTo diViNo 560.410.982-72 r$ 1.212,00

176 PaUlo roBSoN dE MENEZES ladiSlaU 035.177.502-12 r$ 1.212,00
177 PaUlo roBSoN SaNToS do NaSciMENTo 065.961.902-42 r$ 1.212,00
178 PEdro dE JESUS 573.273.192-04 r$ 1.212,00
179 PEdro riBEiro da SilVa 187.107.002-34 r$ 1.212,00
180 PEdro ViTor riBEiro BaTiSTa filHo 294.465.892-15 r$ 1.212,00
181 raiMara caldaS PaNToJa 032.064.472-32 r$ 1.212,00
182 raiMUNda araUJo dE SoUSa 695.307.002-10 r$ 1.212,00
183 raiMUNda da crUZ Gaia 774.273.432-04 r$ 1.212,00
184 raiMUNda dEUSariNa ViaNa BaTiSTa 056.913.112-04 r$ 1.212,00
185 raiMUNda SoUSa araUJo 459.882.932-04 r$ 1.212,00
186 raiMUNdo aMErico da coNcEiÇÃo 589.901.602-78 r$ 1.212,00
187 raiMUNdo BaSilio fErNaNdES 222.646.802-10 r$ 1.212,00
188 raiMUNdo dE rodriGUES dE oliVEira 218.802.982-87 r$ 1.212,00
189 raiMUNdo NEriS alVES 305.232.732-15 r$ 1.212,00
190 raiMUNdo NoNaTo MarTiNS NUNES 187.082.772-49 r$ 1.212,00
191 raiMUNdo oriValdo dE frEiTaS da SilVa 207.149.712-00 r$ 1.212,00
192 raiZa GoMES ViEira 047.504.342-13 r$ 1.212,00
193 raQUEl rodriGUES dE oliVEira 015.564.772-52 r$ 1.212,00
194 rEdiNaldo da coSTa NErY 305.264.692-34 r$ 1.212,00
195 rEGiValdo MEdEiroS 304.955.122-49 r$ 1.212,00
196 rENaldo rodriGUES ValENTE 673.122.412-04 r$ 1.212,00
197 riGiNaldo aSSUNÇÃo PoMPEU 305.261.402-91 r$ 1.212,00
198 rodriGo lEiTE cardoSo 878.758.372-00 r$ 1.212,00
199 roNaldo da coSTa fErrEira 609.093.633-23 r$ 1.212,00
200 roSaUra MacHado daMaScENo 394.087.282-20 r$ 1.212,00
201 roSiNEY ViaNa dE SoUZa 888.429.832-68 r$ 1.212,00
202 roZiMario doS SaNToS PErEira 003.250.132-33 r$ 1.212,00
203 SaMara doS SaNToS rEiS 082.923.322-94 r$ 1.212,00
204 SaMUEl BaTiSTa doS SaNToS 032.454.042-63 r$ 1.212,00
205 SEBaSTiaNa coElHo doS SaNToS 378.678.902-97 r$ 1.212,00
206 SEVEriNo oliVEira da SilVa 702.154.562-20 r$ 1.212,00
207 TaiS SilVa SoUSa 032.935.882-04 r$ 1.212,00
208 Talia SoUSa alVES 074.119.691-33 r$ 1.212,00
209 TarciZo lEiTÃo dE SoUSa 207.072.402-63 r$ 1.212,00
210 THallYa do carMo SacraMENTo 082.147.292-54 r$ 1.212,00
211 ValdEiriNHa caldaS rodriGUS 305.125.732-04 r$ 1.212,00
212 ValdilENE GoNÇalVES PaSTaNa 824.349.722-68 r$ 1.212,00
213 Valdir caldaS rodriGUES 609.148.232-72 r$ 1.212,00
214 ValMir lEaNdro doS SaNToS 300.243.312-87 r$ 1.212,00
215 WaSlaN WilliaN dE SoUSa alVES 006.437.372-00 r$ 1.212,00

Valor ToTal r$ 260.580,00

art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JaYME dE aViZ BENJÓ – cEl QoBM 
coordenador adjunto Estadual de defesa civil

Protocolo: 766257

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 003/2022 - 
cBMPa/FUNdaÇÃo saNta casa de MisericÓrdia do ParÁ.
PaE: 2021/1248356/1248452
Partes: corpo de Bombeiros Militar do Pará cNPJ nº 34.847.236/0001-
80, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará cNPJ nº 
05.054.929/0001-17 e a fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, 
cNPJ nº 04.929.345/00014-85.
objeto: o presente acordo de cooperação Técnica tem por objeto a mútua 
cooperação entre os partícipes com o objetivo de promover a operaciona-
lização das ações de coleta/doação de leite materno para o banco de leite 
humano, através da cooperação e da colaboração recíproca da partes.
Vigência: 04 (quatro) anos, a contar da data da sua assinatura.
data da assinatura: 24/02/2022.
assinantes: HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM, comandante-Ge-
ral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil, rÔMUlo rodoValHo 
GoMES, Secretário de Estado de Saúde Pública e BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará.

Protocolo: 766525

GoVerNo do estado do ParÁ
corPo de BoMBeiros MiLitar do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de ForMaÇÃo 
de PraÇas - cFP/cBMPa/2022

editaL N o 01-cBMPa/sePLad, de 02 de MarÇo de 2022.
o corPo dE BoMBEiroS MiliTar do Pará (cBMPa) e a SEcrETaria 
dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SEPlad), no uso 
das suas atribuições legais, TorNaM PÚBlica a realização do coNcUrSo 
PÚBlico destinado à admissão ao curso de formação de Praças do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará - cfP/cBMPa/2022, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital.
1.das NorMas aPLicÁVeis
constituição da república federativa do Brasil; constituição do Estado 
do Pará; lei federal no. 8.666/1993 (licitações e contratos Públicos); lei 
federal no. 4.375/1964 (Serviço Militar); decreto federal no. 57.654/1966 
(regulamento da lei do Serviço Militar); lei Estadual no. 5.251/1985 
(Estatuto da Polícia Militar do Pará) e alterações; lei Estadual no. 6.626/2004 
(dispõe sobre o ingresso na Polícia Militar do Pará) e alterações; lei 
Estadual nº 5.731/1992 (dispõe sobre a organização básica do cBMPa); 



diário oficial Nº 34.879   51Quinta-feira, 03 DE MARÇO DE 2022

lei Estadual nº 7.480/2010 (fixação do Efetivo do corpo de Bombeiros); 
lei Estadual nº 9.161/2021 (código de Ética e disciplina do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará); Portaria nº 070 de 11/02/2022 (dispõe sobre o 
Exame físico); e demais normas pertinentes.
2.das disPosiÇÕes PreLiMiNares
2.1 o concurso Público, a que se refere o presente Edital, será executado 
pelo instituto aocP, com sede na avenida dr. Gastão Vidigal, nº 959 - Zona 
08, cEP 87050-440, Maringá/Pr, endereço eletrônico www.institutoaocp.
org.br e correio eletrônico candidato@institutoaocp.org.br.
2.2 o concurso Público destina-se ao provimento de vagas para seleção de 
Praças ao Quadro Permanente do corpo de Bombeiros Militar do Pará, de 
acordo com a Tabela 3.1 deste Edital e tem prazo de validade de 01 (um) 
ano, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado 
por igual período a critério do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa.
2.3 a seleção de que trata este Edital compreenderá 5 (cinco) etapas, 
sucessivas, com o acompanhamento da comissão do concurso designada 
por meio da Portaria nº 076, de 15 de fevereiro de 2022, publicada no doE 
34.868 de 17/02/2022, conforme segue:
2.3.11ª Etapa – Prova de conhecimentos, mediante a aplicação de prova 
objetiva, classificatório e eliminatório, conforme o disposto no item 9 deste 
Edital, de responsabilidade do instituto aocP;
2.3.22ª Etapa – Exame de avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, 
compreendendo testes psicológicos (teste de personalidade, de inteligência 
e de habilidades específicas) e entrevista, conforme disposto no item 12 
deste Edital, de responsabilidade do instituto aocP;
2.3.3 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, de caráter eliminatório, conforme 
disposto no item 13 deste Edital, de responsabilidade do instituto aocP;
2.3.4 4ª Etapa – Teste de avaliação física, de caráter eliminatório, conforme 
disposto no item 14 deste Edital, de responsabilidade do instituto aocP;
2.3.5 5ª Etapa – investigação dos antecedentes Pessoais, de caráter 
eliminatório, conforme disposto no item 15 deste Edital. Será realizada sob 
responsabilidade do cBMPa, nas seguintes condições:
a) Para fins dessa Investigação, será disponibilizada no Anexo IV deste 
Edital a ficha de investigação dos antecedentes Pessoais (fiaP), que 
deverá ser devidamente impressa, preenchida e assinada pelo candidato 
e entregue, em data oportunamente divulgada através de Edital de 
convocação para a etapa, acompanhada de documentação pertinente.
2.4 as admissões no cfP/cBMPa estão condicionadas aos requisitos 
estabelecidos no item 4 deste Edital, será feita de acordo com à ordem 
final de classificação dos candidatos aprovados nas etapas do concurso 
público, à necessidade de serviço, dentro do prazo de validade do concurso 
e número de vagas ofertadas, podendo ser condicionada à disponibilidade 
orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará em casos 
excepcionalíssimos e imprevisíveis.
2.5 os conteúdos programáticos da Prova de conhecimentos - Prova 
objetiva, encontram-se no anexo i deste Edital.
2.6 o detalhamento das características para o Exame de avaliação 
Psicológica, encontram-se no anexo ii deste Edital.
2.7 as informações e documentação para o Exame de avaliação de Saúde, 
encontram-se no anexo iii deste Edital.
2.8 o anexo iV deste Edital contém a ficha de investigação dos 
antecedentes Pessoais (fiaP).
2.9 o anexo V deste Edital contém o cronograma previsto para realização 
do certame, sujeito a eventuais alterações, devidamente motivadas.
2.10 as Etapas 1ª (Prova de conhecimentos), 2ª (Exame de avaliação 
Psicológica), 3ª (Exame de avaliação de Saúde) e 4ª (Teste de avaliação 
física) serão realizadas nas seguintes cidades:
taBeLa 2.1

cidades Para reaLiZaÇÃo das etaPas:
altamira/Pa

Belém/Pa
itaituba/Pa

Marabá/Pa
redenção/Pa

Santarém/Pa

2.10.1 ao efetuar inscrição, o candidato optará por uma das cidades 
descritas na tabela 2.1 do item 2.10, na qual serão realizadas todas as 
etapas discriminadas no item 2.10.
2.10.2 Uma vez efetivada a inscrição e definida a cidade de realização das 
etapas descritas no item 2.10, não será mais possível ao candidato alterá-la.
2.11 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito 
de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos. 
o candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação 
estabelecidas neste Edital e as demais publicações no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
3. das VaGas
3.1 o código do cargo, o cargo, os requisitos, as vagas masculinas, as 
vagas femininas, o total de vagas, a carga horária, a remuneração e o valor 
da taxa de inscrição, são os estabelecidos a seguir:

taBeLa 3.1

cargo requisitos Vagas  
Masculino

Vagas  
feminino

Total de 
Vagas

remune-
ração Taxa de inscrição

201 – Praça 
BM

Certificado ou 
atestado de conclusão 

do Ensino Médio.
364 41 405 r$ 

3.960,00 r$ 68,50

3.2 o número de vagas descritas na tabela 3.1 é válido somente para este 
concurso público.
3.3 Serão classificados os candidatos que não forem eliminados nas etapas 
cujo caráter seja eliminatório.
3.4 O critério adotado para classificação dos candidatos e preenchimento 
das vagas descritas na tabela 3.1 deste edital será a ordem rigorosa de 
pontuação obtida na 1ª Etapa – Prova de conhecimentos pelos candidatos 
não eliminados em nenhuma das etapas do concurso público, observado o 
processo de desempate do item 16 deste edital.
4. dos reQUisitos
4.1Para a inscrição no presente concurso público de admissão ao cfP/
CBMPA, os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específicos 
apresentados a seguir, bem como aqueles constantes dos documentos 
legais descritos no caput deste edital.
4.2 São requisitos para a inscrição ao concurso público:
a) ser brasileiro;
b) ter idade compreendida entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos;
c) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;
d) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
e) gozar de saúde física e mental;
f) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada 
em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de 
cargo público;
g) ter altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), se 
homem, e de 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros), se mulher;
h) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social 
compatível com o exercício do cargo de Praça BM;
i) ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no mínimo, no 
comportamento bom, se for o caso;
j) declarar concordância com todos os termos do edital;
k) ser habilitado para conduzir veículo automotor, possuidor da carteira Nacional 
de Habilitação - categoria tipo “B”, de acordo com o subitem 4.2.4 deste edital.
4.2.1 Para os efeitos de aferição da idade constante no subitem 4.2 - “b”, 
serão consideradas as seguintes datas:
a) idade mínima na data da matrícula no cfP/cBMPa;
b) idade máxima na data de inscrição no concurso público.
4.2.1.1 Para fins de atendimento do subitem 4.2 - “b”, será considerada a 
idade do candidato no momento de realização de sua inscrição, ou seja, no 
momento do envio da solicitação de inscrição por intermédio do sistema 
de inscrições online.
4.2.1.2 A verificação do atendimento ou não dos limites legais de 
idade ao tempo do envio do requerimento de inscrição será realizado 
concomitantemente à convocação do candidato para a realização da 
2ª Etapa – Exame de avaliação Psicológica, mediante envio de cópia 
devidamente autenticada do documento de identidade (ver item 10.5.1). o 
candidato que estiver fora dos limites legais de idade e/ou que não cumprir 
a convocação para comprovação desse requisito, será excluído do certame, 
sem direito a restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.
4.2.1.2.1 os candidatos habilitados e convocados a participar da 
comprovação de requisito de idade, deverão:
a) enviar o documento comprobatório solicitado por meio do link Envio 
do documento comprobatório de idade, a ser disponibilizado no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br em arquivo salvo no formato PNG, 
JPG, JPEG ou Pdf, com tamanho máximo total de 20MG;
a.1) o candidato, ao optar pelo envio de arquivo em Pdf, deve atentar-se para 
que o mesmo não esteja protegido por senha, sendo este motivo passível de 
indeferimento da solicitação. É de exclusiva responsabilidade do candidato a 
correta verificação e envio do documento solicitado nesta etapa.
4.2.2 A verificação da altura mínima, a que se refere o subitem 4.2 - “g”, 
será feita quando da presença do candidato para a realização da 3ª Etapa 
– Exame de avaliação de Saúde. o candidato deverá estar descalço e com 
pés e cabeça descobertos.
4.2.3 a apuração da reputação e do comportamento social, a que se 
refere o subitem 4.2 - “h”, abrangerá o tempo anterior ao ingresso e 
será realizada pelo órgão competente da cBMPa, em caráter sigiloso, 
comprovada mediante certidões.
4.2.4 o requisito previsto no subitem 4.2 – “k”, deverá ser comprovado 
no ato da incorporação e matrícula no cfP/cBMPa (somente o modelo 
aprovado pelo artigo 159, da lei federal no. 9.503/1997 – cTB).
4.3 o candidato deverá cumprir as demais previsões contidas neste edital, 
nos demais editais a serem publicados relacionados ao presente concurso 
público e na legislação em vigor.
4.4 Será admitido ao cfP/cBMPa, o candidato devidamente aprovado em 
todas as etapas e classificado dentro do número de vagas ofertadas no 
presente concurso.
4.5 o corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa poderá solicitar a 
apresentação de outros documentos que se fizerem necessários à época 
da matrícula no cfP/cBMPa.
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5. da soLicitaÇÃo de iseNÇÃo da taXa de iNscriÇÃo
5.1 Em conformidade com a legislação em vigor, haverá isenção total da 
taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no cadastro Único 
para Programas Sociais do Governo federal – cadÚnico, até a data da 
inscrição neste concurso Público, nos termos do decreto federal nº 6.135, 
de 26 de junho de 2007.
5.2 a solicitação de isenção da taxa de inscrição para o concurso Público 
do corpo de Bombeiros Militar do Pará será realizada somente via internet.
5.3 da isenção – cadÚnico:
5.3.1 o candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar no período das 10h do dia 03/03/2022 às 14h do dia 07/03/2022, 
observado o horário oficial de Brasília/DF, mediante preenchimento do 
formulário de Solicitação de isenção da Taxa de inscrição, disponível no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, declarando estar ciente das 
condições exigidas para admissão no cargo e submetendo-se às normas 
expressas neste Edital;
b) optar por uma das cidades disponíveis para realização das provas, 
conforme tabela 2.1;
c) indicar no formulário de Solicitação de isenção da Taxa de inscrição o 
Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico.
5.4 o candidato interessado em obter a isenção da Taxa de inscrição, que 
necessitar de atendimento especial durante a realização da prova deverá, 
no ato do pedido de isenção da taxa de inscrição, indicar claramente, no 
formulário de Solicitação de isenção da Taxa de inscrição, quais são os 
recursos especiais necessários. o laudo médico, deverá ser enviado por 
meio do link Envio de laudo Médico e documentos (condição especial 
para prova), disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, 
conforme o subitem 7.4 deste Edital.
5.5 as informações prestadas no formulário de Solicitação de isenção da 
Taxa de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo 
responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o 
que acarretará na sua eliminação do concurso, após procedimento 
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
5.6 O Instituto AOCP consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar 
a veracidade das informações prestadas pelo candidato.
5.6.1 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao 
candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 
5.3 deste Edital;
d) informar número de NiS inválido e/ou incorreto, ou que não esteja em 
nome do candidato;
e) não apresentar todos os dados solicitados.
5.6.2 cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo órgão gestor 
do cadÚnico.
5.6.3 o candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da 
inscrição, seus dados pessoais rigorosamente em conformidade com os 
que foram originalmente informados ao órgão de assistência Social de 
seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no cadÚnico. 
o candidato deve atentar-se que, qualquer dado que tenha sido alterado/
atualizado junto ao cadÚnico, nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, 
poderá causar divergência entre o dado informado (atualizado) e o ainda 
constante no sistema do cadÚnico, em virtude do decurso de tempo para 
atualização do banco de dados do cadÚnico em âmbito nacional.
5.6.4 Mesmo que inscrito no cadÚnico, a inobservância do disposto no 
subitem anterior poderá implicar ao candidato o indeferimento do seu 
pedido de isenção, por divergência dos dados cadastrais informados e os 
constantes no banco de dados do cadÚnico. após a solicitação e julgamento 
do pedido de isenção, não será permitido a complementação ou alteração 
de dados para obtenção da isenção.
5.6.5 o fato do candidato participar de algum Programa Social do Governo 
federal (ProUNi, fiES, Bolsa família, etc), assim como o fato de ter obtido 
a isenção em outros certames não garante, por si só, a isenção da taxa de 
inscrição neste concurso.
5.7 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição via fax ou via correio eletrônico.
5.8 a relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 
15/03/2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e será 
publicada no Diário Oficial do Estado do Pará.
5.9 o candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida 
poderá impetrar recurso através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.
br no período das 0h00min do dia 16/03/2022 às 23h59min do dia 17/03/2022, 
observado horário oficial de Brasília/DF, por meio do link “Recurso contra o 
indeferimento da Solicitação de isenção da Taxa de inscrição”.
5.9.1 as respostas aos recursos impetrados contra o indeferimento da 
solicitação de isenção e a relação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, 
que por ventura sejam deferidos no pós-recurso, serão divulgadas na data 
provável de 22/03/2022 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
5.9.2 Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de 
indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição, o candidato 
poderá acessar o endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, até as 14h 
do dia 07/04/2022, realizar uma nova inscrição, gerar o documento de 
arrecadação Estadual (daE) e efetuar o pagamento até o seu vencimento 
para participar do certame.
5.9.3 o interessado que não tiver seu requerimento de isenção deferido 
e que não realizar uma nova inscrição, na forma e no prazo estabelecidos 
neste Edital, estará automaticamente excluído do certame.
5.10 o candidato que tiver seu pedido de isenção da taxa de inscrição 
deferido e, posteriormente, realizar uma inscrição, sem pedido de isenção, 
e realizar o pagamento do documento de arrecadação Estadual (daE), terá 

a sua solicitação de isenção cancelada, sendo deferida a última inscrição 
realizada, conforme subitem 6.6.1.
5.11 os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já 
são considerados devidamente inscritos no concurso Público e poderão 
consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico do instituto 
aocP www.institutoaocp.org.br, a partir do dia 15/03/2022.
6.das iNscriÇÕes
6.1 a inscrição neste concurso Público implica, desde logo, o conhecimento 
e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste Edital.
6.2 as inscrições para o concurso Público do corpo de Bombeiros Militar 
do Pará - cBMPa serão realizadas somente via internet. Não serão aceitas 
inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida neste item.
6.3 o período para a realização das inscrições será a partir das 10h00min do 
dia 03/03/2022 às 14h00min do dia 07/04/2022, observado horário oficial de 
Brasília/df, através do endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.
6.4 após declarar ciência e aceitação das disposições contidas neste Edital, 
o candidato interessado em inscrever-se para o presente certame deverá:
a) preencher o formulário de Solicitação de inscrição declarando estar 
ciente das condições exigidas para admissão no cargo, e submeter-se às 
normas expressas neste Edital;
b) optar por uma das cidades disponíveis para realização das provas, 
conforme Tabela 2.1;
c) imprimir o documento de arrecadação Estadual (daE) gerado e efetuar 
o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 3.1 até a 
data estabelecida no subitem 6.8 deste Edital.
6.5 Em hipótese alguma, após finalizado o preenchimento do Formulário de 
Solicitação de inscrição, será permitido ao candidato alterar o cargo para o 
qual se inscreveu, ou a cidade de realização das provas.
6.6 o candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, 
pelo Instituto AOCP através do banco, da confirmação do pagamento de 
sua taxa de inscrição.
6.6.1 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para 
o mesmo período de realização da prova, será considerada a última 
inscrição realizada com data e horário mais recente, independente da data 
em que o pagamento tenha sido realizado. as demais inscrições serão 
canceladas automaticamente, não havendo ressarcimento do valor pago, 
ou transferência do valor pago para outro candidato, ou, ainda, para 
inscrição realizada para outro cargo.
6.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados 
cadastrais informados no ato da inscrição.
6.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados constantes no formulário 
de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação de declarações ou 
de dados e/ou outras irregularidades na documentação, determinará o 
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, 
implicando, em qualquer época, na eliminação do candidato sem prejuízo 
das cominações legais cabíveis. caso a irregularidade seja constatada 
após a posse do candidato, o mesmo será submetido a procedimento 
administrativo pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa, em que 
lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de 
outras sanções cabíveis.
6.8 o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado somente 
nos bancos Basa, Banpará, Bradesco, Banco do Brasil, caixa Econômica 
federal e itaú, até a data de seu vencimento. caso o candidato não efetue 
o pagamento do documento de arrecadação Estadual (daE) até a data 
do vencimento, o mesmo deverá acessar o endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, imprimir a segunda via do documento de arrecadação 
Estadual (daE) e realizar o pagamento até o dia 07 de abril de 2022. as 
inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.
6.8.1 É de responsabilidade do candidato que acesse o link citado no 
subitem 6.8, e efetue a geração do documento de arrecadação Estadual 
(daE) com a antecedência necessária para atender ao limite de horário 
de compensação do banco que o candidato irá se utilizar para efetuar 
o pagamento, para que seja possível efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição dentro do prazo registrado na guia de pagamento.
6.9 o instituto aocP, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de 
pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 6.8 deste edital. 
o valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em 
hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
6.9.1 o instituto aocP não se responsabiliza: por solicitação de inscrição 
via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, 
falhas de comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência 
de dados; por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas, no que se 
refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição.
6.9.2 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido 
por qualquer motivo, nem as pagas em depósito, transferência bancária ou via 
PiX, tampouco as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.
6.10 A pessoa travesti ou transexual (pessoa que se identifica com um 
gênero diferente daquele que lhe foi designado ao nascer e quer ser 
reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero) 
que desejar atendimento pelo Nome Social, deverá requerer através do 
campo condições Especiais Extras, disponível no formulário de Solicitação 
de inscrição, ou no formulário de Solicitação de isenção da Taxa de 
inscrição, solicitando o atendimento pelo Nome Social. deverá anexar 
cópia simples do documento oficial de identidade, obedecidos o critério e 
o prazo previstos no subitem 7.4 deste Edital. o candidato nesta situação 
deverá realizar sua inscrição utilizando seu Nome Social, ficando ciente de 
que tal nome será o único divulgado em toda e qualquer publicação relativa 
ao concurso Público.
6.10.1 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais 
como: via postal, telefone ou fax. o instituto aocP e o corpo de Bombeiros 
Militar do Pará - cBMPa reservam-se o direito de exigir, a qualquer 
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tempo, documentos que atestem a condição que motiva a solicitação de 
atendimento declarado.
6.10.2 Para realização das etapas presenciais, será obrigatória a 
apresentação de documento oficial com foto, conforme subitem 10.5.1.
6.11 Quanto ao indeferimento da solicitação de inscrição, caberá 
interposição de recurso, protocolado em formulário próprio, disponível 
no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, no período das 0h00 do 
dia 18/04/2022 até as 23h59min do dia 19/04/2022, observado o horário 
oficial de Brasília/DF.
6.12 o candidato deverá declarar, no formulário de inscrição, que tem 
ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da 
habilitação, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o 
respectivo cargo, conforme o disposto no item 4 deste edital, sob pena de 
eliminação no certame.
7. da soLicitaÇÃo de ateNdiMeNto esPeciaL
7.1 da solicitação de atendimento especial para a realização da Prova objetiva:
7.1.1 o candidato que necessitar de condição especial durante a realização 
da Prova objetiva, poderá solicitar esta condição, conforme previsto no 
decreto federal n° 9.508/2018.
7.1.2 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
7.1.2.1 no ato da inscrição, indicar claramente no formulário de Solicitação 
de inscrição, ou no formulário de Solicitação de isenção da Taxa de 
inscrição, quais os recursos especiais necessários;
7.1.2.2 caso o candidato necessite de uma condição especial não 
prevista no formulário de Solicitação de inscrição, como uso de objetos, 
dispositivos ou próteses, deverá requerer através do campo condições 
Especiais Extras, disponível no formulário de Solicitação de inscrição, ou 
no formulário de Solicitação de isenção da Taxa de inscrição, descrevendo 
os recursos especiais necessários para a realização das provas, enviando 
o laudo Médico que ateste a(s) condição(ões) especial(is) necessária(s), 
obedecidos o critério e o prazo previstos no subitem 7.4. a solicitação da 
condição especial poderá ser atendida, obedecendo aos critérios previstos 
no subitem 7.5 e 7.6;
7.1.2.3 enviar o laudo médico, conforme disposições do subitem 7.4 
deste Edital;
7.1.2.3.1 o laudo médico deverá: estar redigido em letra legível, com 
citação do nome por extenso do candidato, com carimbo indicando o nome, 
número do crM e a assinatura do médico responsável por sua emissão, 
justificando a condição especial solicitada. Somente serão considerados os 
laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao último 
dia de inscrição. o(a) candidato(a) deve enviar também, junto ao laudo, 
cópia de documento oficial de identificação e CPF.
7.2 da candidata lactante:
7.2.1 a candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a 
realização da prova, deverá:
7.2.1.1 solicitar essa condição indicando claramente, no formulário 
de Solicitação de inscrição ou isenção, a opção amamentando (levar 
acompanhante);
7.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente ou laudo médico que 
ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 7.4 deste Edital.
7.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá, ainda, levar um 
acompanhante maior de idade (ou seja, com no mínimo, 18 anos), sob pena 
de ser impedida de realizar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará 
responsável pela guarda do lactente em sala reservada para amamentação. 
contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer 
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata 
no local. Em hipótese alguma será permitida a entrada do lactente ou do 
acompanhante após o fechamento dos portões do local de prova.
7.2.3 ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos 
e equipamentos descritos no item 20 deste Edital, durante a realização da 
prova do certame.
7.2.4 a candidata lactante poderá ausentar-se da sala de prova 
temporariamente e a cada intervalo de 02 (duas) horas para amamentação, 
acompanhada de uma fiscal do concurso, pelo tempo máximo de até 
30 (trinta) minutos. Será concedido à candidata o tempo adicional 
correspondente ao que for utilizado para amamentação, a título de 
compensação, durante o período de realização das provas, conforme lei 
Estadual nº 7.613 de 02 de abril de 2012.
7.2.4.1 o lactente deverá ter até 06 (seis) meses de vida para garantir à 
candidata o direito previsto no subitem 7.2.4.
7.3 o candidato que necessitar fazer uso do porte de arma deverá requerer 
através do campo condições Especiais Extras, disponível no formulário de 
Solicitação de inscrição, ou no formulário de Solicitação de isenção da 
Taxa de inscrição, solicitando o atendimento de acautelamento. deverá 
anexar cópia simples do documento oficial de identidade, documentação 
que comprove estar amparado pelo art. 6º da lei nº 10.826/2003, em 
especial o Certificado de Registro de Arma de Fogo ou Autorização de 
Porte, obedecidos o critério e o prazo previstos no subitem 7.4 deste Edital. 
o candidato nesta situação, deverá apresentar a documentação original do 
porte de arma no dia de realização da Prova.
7.3.1 o candidato que estiver armado será encaminhado à coordenação 
de local de Prova, para desmuniciamento da arma, antes do início da 
realização das provas. Em nenhuma hipótese, será permitido o ingresso de 
candidato(a) portando arma de fogo nos locais de provas.
7.3.2 a Polícia civil do Estado do Pará, em conjunto com o instituto aocP, 
garantirá a devida guarda e o acautelamento das armas, em ambiente 
seguro, até a finalização das provas pelo candidato, desde que o pedido tenha 
sido previamente solicitado e justificado, conforme subitem 7.3 deste Edital.
7.4 os documentos referentes às disposições dos subitens 5.4, 6.10, 7.1.2.2, 
7.1.2.3, 7.2.1.2 e 7.3 deste Edital deverão ser enviados, no período das 10h 
do dia 03/03/2022 às 23h59min do dia 07/04/2022, observado o horário 
oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio de Laudo Médico e Documentos 

(condição especial para prova), disponível no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou Pdf.
7.4.1 o candidato, ao optar pelo envio de arquivo em Pdf, deve atentar-
se para que o mesmo não esteja protegido por senha, sendo este motivo 
passível de indeferimento da solicitação de condição especial.
7.5 o envio dessa solicitação não garante ao candidato a condição especial. 
a solicitação será deferida ou indeferida pelo instituto aocP, após criteriosa 
análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
7.6 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 
7.4, ou por outra via diferente da estabelecida neste Edital, causará o 
indeferimento da solicitação da condição especial.
7.6.1 o instituto aocP não receberá qualquer documento entregue 
pessoalmente em sua sede.
7.7 o instituto aocP não se responsabiliza por documentação não recebida 
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/
ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores 
de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.
7.8 o deferimento das solicitações de condição especial estará disponível 
aos candidatos no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no 
Diário Oficial do Estado do Pará a partir da data provável de 14/04/2022. O 
candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá 
impetrar recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br, no período das 0h00 do dia 18/04/2022 até as 
23h59min do dia 19/04/2022, observado horário oficial de Brasília/DF.
8. do deFeriMeNto das iNscriÇÕes
8.1 o edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br na data provável de 14/04/2022.
8.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos 
candidatos às vagas reservadas para o sexo masculino, às vagas reservadas 
para o sexo feminino, e dos candidatos solicitantes de condições especiais 
para a realização da prova.
8.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem 
efeito suspensivo, em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br no período das 0h00 do dia 18/04/2022 até as 
23h59min do dia 19/04/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF.
9. das etaPas do coNcUrso
9.1 o concurso Público constará das seguintes provas e etapas:

taBeLa 9.1

201 – PraÇa BM

etaPas Área de coNHe-
ciMeNto

Nº de 
QUes-
tÕes

VaLor 
Por 

QUestÃo 
(PoN-
tos)

VaLor 
totaL 
(PoN-
tos)

carÁter

1ª Etapa – Prova objetiva

língua Portuguesa 10 1 10

Eliminatório 
e Classifica-

tório

Matemática 15 2 30
raciocínio lógico 10 2 20

Química 15 2 30
física 15 2 30

Biologia 10 1 10
legislação Es-

pecífica 15 2 30

ToTal dE QUESTÕES E PoNToS 90 --------
---- 160

2ª Etapa – Exame de avaliação 
Psicológica de acordo com o item 12 Eliminatório

3ª Etapa – Exame de avaliação 
de Saúde de acordo com o item 13 Eliminatório

4ª Etapa – Teste de avaliação 
física de acordo com o item 14 Eliminatório

5ª Etapa – investigação dos 
antecedentes Pessoais de acordo com o item 15 Eliminatório

9.2 os conteúdos programáticos referentes à Prova objetiva são os 
constantes do anexo i deste Edital.
9.3 a Prova objetiva será composta de 90 (noventa) questões distribuídas 
por áreas de conhecimento. cada questão da Prova objetiva terá 5 (cinco) 
alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa 
correta, pontuadas conforme a Tabela 9.1. Será atribuída pontuação 0 
(zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
9.4 a Prova objetiva terá como valor máximo 160 (cento e sessenta) pontos.
9.5 o candidato deverá obter, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 
do total de pontos previstos na Prova objetiva, para ser considerado 
habilitado para prosseguir nas próximas etapas do concurso, além de não 
ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
9.5.1 caso não seja atingido o percentual previsto no item 9.5, o candidato 
será eliminado.
9.6 Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do concurso, o 
Instituto AOCP poderá proceder à coleta de impressão digital e fotográfica 
de todos os candidatos, de forma individual ou coletiva, para confirmação 
da presença e da identidade quando da realização das provas e (ou) etapas.
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10. das coNdiÇÕes de reaLiZaÇÃo da ProVa oBJetiVa
10.1 a prova objetiva será aplicada nas cidades relacionadas na Tabela 2.1 
deste Edital, sendo elas: altamira, Belém, itaituba, Marabá, redenção e 
Santarém, todas do Estado do Pará.
10.1.1 a Prova objetiva terá a duração de 5 (cinco) horas, incluído o tempo 
de marcação na folha de respostas. Não haverá, por qualquer motivo, 
prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do 
afastamento de candidato da sala de prova, exceto a hipótese do item 
7.2.4 deste edital.
10.1.2 antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e 
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. No momento da 
inscrição, o candidato deverá optar por uma cidade de realização das provas.
10.1.3 o candidato deverá selecionar no formulário de Solicitação de 
isenção da taxa de inscrição, ou no formulário de Solicitação de inscrição, 
a cidade que deseja realizar a Prova objetiva, conforme determinações do 
item 4 ou 5, conforme o caso. após concluída a solicitação de inscrição, o 
candidato não poderá, em hipótese alguma, alterar a cidade selecionada.
10.1.4 o instituto aocP poderá utilizar sala (s) existentes e/ou extra(s) 
nos locais de aplicação das provas, alocando ou remanejando candidatos 
para essa(s), conforme as necessidades.
10.2 a Prova objetiva será aplicada na data provável de 15 de maio 
de 2022, em horário e local a serem informados por meio de edital 
disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br e no 
carTÃo dE iNforMaÇÃo do caNdidaTo. 
10.2.1 o horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas 
em diferentes locais.
10.2.2 Havendo alteração da data prevista, as despesas provenientes da 
alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
10.3 o carTÃo dE iNforMaÇÃo do caNdidaTo com o local de realização 
das provas, deverá ser emitido no endereço eletrônico www.institutoaocp.
org.br a partir de 09 de maio de 2022.
10.3.1 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no 
horário determinado.
10.4 o local de realização das provas, constante no carTÃo dE 
iNforMaÇÃo, divulgado conforme subitens anteriores, não será alterado 
em hipótese alguma a pedido do candidato.
10.5 o candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 1 (uma) 
hora do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao local 
de realização das provas, munido de caneta esferográfica transparente, 
de tinta azul ou preta, seu documento oficial de identificação com foto 
e o cartão de informação do candidato, impresso por meio do endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br.
10.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou 
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
forças armadas, pelas Polícias civil e Militar, pelo Ministério das relações 
Exteriores, Carteira de Reservista com foto ou Certificado de Dispensa com 
foto, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, 
que, por lei federal, valem como documento de identidade, a carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a carteira Nacional de Habilitação 
com foto, nos termos da lei nº 9.503, art. 159, de 23/9/97.
10.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o 
candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da 
realização da Prova Objetiva e, ainda, ser submetido à identificação 
especial, consistindo na coleta de impressão digital.
10.5.3 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de 
solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, 
títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, carteira 
de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, 
carteira de estudante, carteiras de agremiações desportivas, fotocópias 
dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como 
documentos ilegíveis e/ou não identificáveis.
10.6 Não haverá segunda chamada para as provas objetiva, ficando o 
candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do concurso Público.
10.7 após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá 
consultar ou manusear qualquer material de estudo ou leitura.
10.8 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
10.8.1 prestar as provas sem que esteja portando um documento oficial de 
identificação original que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
10.8.2 realizar as provas sem que sua inscrição esteja previamente 
confirmada;
10.8.3 ingressar no local de realização das provas após o fechamento do 
portão de acesso;
10.8.4  realizar as provas fora do horário ou espaço físico pré-determinados;
10.8.5 comunicar-se com outros candidatos durante a realização das provas;
10.8.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou 
equipamentos citados no item 20 deste Edital;
10.8.7 É proibida em toda e quaisquer dependências físicas onde será 
realizada a prova, o uso de quaisquer dispositivos eletrônicos relacionados 
no item 20 deste edital. É proibida a realização de qualquer tipo de imagem, 
por qualquer meio eletrônico, do local de prova, por parte do candidato, 
cabendo ao instituto aocP a aplicação da penalidade devida.
10.9 o instituto aocP recomenda que o candidato não leve nenhum dos 
objetos ou equipamentos relacionados no item 20 deste Edital. caso seja 
necessário o candidato portar alguns desses objetos, estes deverão ser 
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences 
fornecidos pelo instituto aocP e conforme o previsto neste Edital. 
aconselha-se que os candidatos retirem as baterias dos celulares antes do 
acondicionamento no envelope, garantindo, assim, que nenhum som será 
emitido, inclusive do despertador caso esteja ativado.
10.10 O Instituto AOCP não ficará responsável pela guarda de quaisquer 

objetos pertencentes aos candidatos, tampouco se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados.
10.11 Não será permitida entrada de candidatos no local de realização das 
provas portando armas. o candidato que estiver armado será encaminhado 
à coordenação do concurso.
10.12 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha 
ao certame, em qualquer local de prova, durante a realização da prova 
objetiva, salvo o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.
10.13 o instituto aocP poderá, a seu critério, coletar impressões digitais 
dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais.
10.14 ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, 
obrigatoriamente, ao fiscal de sala sua Folha de Respostas devidamente 
preenchida e assinada.
10.15 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 
erro do candidato.
10.15.1 o candidato deverá transcrever as respostas da Prova objetiva para 
a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção. 
o preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma 
e na capa do caderno de questões.
10.15.2 o candidato deverá assinalar as respostas das questões da Prova 
objetiva na folha de respostas, preenchendo os alvéolos com caneta 
esferográfica transparente, de tinta azul ou preta.
10.15.3 os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha 
de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato, tais como 
marcação rasurada, marcação não preenchida integralmente, marcações 
feitas a lápis, ou qualquer outro tipo diferente da orientação contida na 
folha de respostas ou na capa do caderno de questões.
10.15.4 o candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar 
ou, de qualquer modo, danificar a sua Folha de Respostas, sob pena de 
arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização do 
processamento eletrônico desta.
10.16 Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente 
poderá ausentar-se da mesma 60 (sessenta) minutos após o início das 
provas, acompanhado de um fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração 
psicológica e/ou fisiológica temporários e necessidade extrema, em que o 
candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 
iniciais da prova, poderá fazê-lo desde que acompanhado de um fiscal.
10.17 o candidato poderá entregar sua folha de respostas da Prova 
Objetiva e deixar definitivamente o local de realização das provas somente 
após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém 
não poderá levar consigo o caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas.
10.18 No dia de realização da Prova objetiva, para abertura dos envelopes 
contendo as provas, o fiscal de cada sala chamará 3 (três) candidatos para 
atestarem o lacre dos referidos envelopes, bem como ao final da prova, 
os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas 
folhas de respostas, e assinarem o termo de fechamento do envelope, no 
qual serão acondicionadas todas as folhas de respostas da sala.
10.19 o candidato poderá levar consigo o caderno de Questões da Prova 
objetiva desde que permaneça na sala até o final do período estabelecido 
no subitem 10.1.1 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao 
fiscal da sala sua Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada.
10.20 o espelho da folha de respostas da Prova objetiva do candidato será 
divulgado no endereço eletrônico do instituto aocP www.institutoaocp.org.
br, na mesma data da divulgação do resultado da prova, ficando disponível 
para consulta durante o prazo recursal.
10.21 A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será 
distribuída e avaliada conforme a Tabela 9.1 deste Edital.
10.22 condições de Biossegurança em virtude da Pandemia do coVid-19:
10.22.1 É obrigatório e de responsabilidade individual do candidato o 
uso de máscara facial, opcionalmente acrescida de protetor facial (face 
shield), durante todo o período e em qualquer local da instituição onde 
será aplicada a prova, sendo que o instituto aocP não fornecerá máscaras;
10.22.2 Uso obrigatório de álcool, disponibilizado em áreas comuns no 
local de prova;
10.22.3 É obrigatório respeitar o distanciamento social entre pessoas, 
conforme sinalizações visuais e orientação da equipe de aplicação;
10.22.4 os candidatos estarão sujeitos à aferição de temperatura na entrada 
do estabelecimento para a realização da prova ou na entrada de sala;
10.22.5 aos acompanhantes, no caso das lactantes, também será 
obrigatória a utilização de máscara protetora facial e a não utilização será 
motivo de impedimento para acesso ao local;
10.22.6 Quando solicitado, o candidato deverá retirar a máscara de 
proteção facial para que o fiscal possa realizar a sua identificação na 
entrada da sala de provas, bem como nas demais situações em que for 
solicitada tal providência;
10.22.7 Por orientação das autoridades sanitárias é vedado o consumo de 
alimentos na sala de aplicação de prova. Em casos excepcionais, quando 
comprovada a extrema necessidade será disponibilizado um espaço 
adequado e monitorado para essa finalidade;
10.22.8 os candidatos que se recusarem a seguir as condições acima 
elencadas e demais orientações dos fiscais e das autoridades de saúde no 
que se refere às medidas adotadas contra o contágio e disseminação da 
coVid-19, estarão sujeitos à eliminação no certame;
10.22.9 Não haverá segunda chamada para a Prova Objetiva, ficando o 
candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do concurso Público, 
nos termos do item 10.6 do Edital de abertura;
10.22.10 a data de aplicação da prova poderá ser remarcada em caso de 
decretos de isolamento social rigoroso;
10.22.11 Mais orientações sobre as boas práticas de biossegurança serão 
informadas e/ou solicitadas no dia da realização das provas, ou através de 
Comunicado específico divulgado no endereço eletrônico do Instituto AOCP 
www.institutoaocp.org.br.
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11. da diVULGaÇÃo do GaBarito PreLiMiNar
11.1 o gabarito preliminar e o caderno de questões da Prova objetiva serão 
divulgados 1 (um) dia após a aplicação da Prova objetiva, no endereço 
eletrônico www.institutoaocp.org.br.
11.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados, 
caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos 
do item 19 deste Edital.
12. do eXaMe de aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica
12.1 Somente será convocado a participar da 2ª Etapa – Exame de 
avaliação Psicológica, o candidato que obtiver a pontuação estabelecida 
no subitem 9.5 (Prova Objetiva) e que fique classificado em posição até 3 
(três) vezes o número de vagas ofertadas no edital, respectivamente, para 
o gênero masculino e para o gênero feminino, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos neste Edital.
12.1.1 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova 
objetiva, dentro do limite disposto no subitem 12.1, serão convocados 
para o Exame de avaliação Psicológica.
12.2 o Exame de avaliação Psicológica terá caráter unicamente 
eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado de 
acordo com o perfil exigido para frequentar o CFP/CBMPA, de acordo com 
decisão fundamentada.
12.3 o Exame de avaliação Psicológica, de presença obrigatória, será 
realizado pelo instituto aocP, em local, dia e horário a serem divulgados 
oportunamente, em edital específico de convocação para a etapa.
12.4 a presente etapa tem como objetivo analisar se as características do 
candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar o CFP/CBM.
12.5 a avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto 
de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de 
Psicologia (cfP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do 
candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade 
compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às 
atribuições das diversas funções institucionais do cBMPa.
12.6 a avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas 
em vigor para testagem psicológica e será composta das seguintes fases:
a) aplicação coletiva dos testes de personalidade, de inteligência e de 
habilidades específicas; e
b) entrevista individual.
12.7 a aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade 
com as normas em vigor para testagem psicológica em qualquer dia da 
semana, inclusive os não úteis, a critério da administração.
12.8 Na avaliação psicológica o candidato não receberá nota, sendo 
considerado indicado ou contraindicado para o cargo de bombeiro militar 
cBMPa, de acordo com decisão fundamentada.
12.9 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.
12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de 
todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido 
para admissão no cfP/cBM e posterior ingresso no cBMPa, conforme a 
seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/
percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; 
confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da 
ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; 
sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e 
obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e 
persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; 
memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e 
organização de pensamentos.
12.10.1 o detalhamento de cada característica informada no subitem 
12.10 encontra-se no anexo ii.
12.11 Será considerado contraindicado para admissão no cfP/cBM, o 
candidato que apresentar as seguintes características:
a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; 
agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; 
dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência 
inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial 
de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e 
persistência diminuídas;
b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção 
e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e 
iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa 
capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.
12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este 
deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:
a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;
b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;
c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou
d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas.
12.12.1 Nas características de atenção, memória e inteligência, o candidato 
deverá estar dentro ou acima da faixa mediana nos escores, devendo as 
demais características do perfil ser consideradas de acordo com as tabelas 
de percentis dos testes escolhidos pela comissão designada.
12.13 a contraindicação na avaliação psicológica não pressupõe, 
necessariamente, a existência de transtornos mentais, mas indica que o 
candidato avaliado não apresenta o perfil exigido para admissão no CFP/CBM.
12.14 Não será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica 
passageira, na data estabelecida para a realização da avaliação psicológica.
12.15 a publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os 
candidatos considerados indicados, em obediência ao que preceitua o art. 
6o da resolução cfP no 001, de 19 de abril de 2002.
12.16 Será facultado ao candidato considerado contraindicado, e somente 
a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva 

(resolução cfP no 001/2002, art. 6o, §2o). Para tanto, o candidato deverá 
solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. 
Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo instituto 
aocP, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica 
realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.
12.16.1 o candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter 
acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.
12.16.2 o psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar 
comprovação de registro no crP-10.
12.17 Quanto ao resultado do Exame de avaliação Psicológica, caberá 
interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 
19 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso 
contra o resultado da etapa somente após a realização da entrevista 
devolutiva do Exame Psicológico.
12.18 regras complementares à avaliação psicológica e à entrevista 
devolutiva poderão ser estabelecidas em edital posterior, em caso de 
atualização de critérios estabelecidos pelo cfP.
12.19 demais informações a respeito da avaliação psicológica, constarão 
em edital específico de convocação para essa etapa.
13. do eXaMe de aVaLiaÇÃo de saÚde
13.1 a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, de caráter exclusivamente 
eliminatório, será realizada por meio de:
a) avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de 
exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos 
apresentados pelos candidatos; e
b) avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica 
e antropométrica.
13.2 Serão convocados para a 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde 
todos os candidatos considerados recomendados na 2ª Etapa – Exame de 
avaliação Psicológica.
13.3 a avaliação de saúde, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, 
incluindo o exame clínico e a entrega dos exames necessários, será 
realizada pelo instituto aocP, em local, dia e horário a serem divulgados 
oportunamente em edital específico de convocação para a etapa.
13.3.1 cada candidato deve apresentar obrigatoriamente à Junta de inspeção 
de Saúde o resultado dos seguintes exames complementares e laudos 
especializados realizados nos últimos três meses, relacionados no anexo iii.
13.3.2 No dia de realização da avaliação de saúde, os candidatos deverão 
comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo 
masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos do sexo feminino.
13.4 a avaliação de saúde do candidato avaliará se este dispõe de 
condições de saúde física e mental que o tornem apto ao exercício da 
atividade bombeiro-militar.
13.5 de posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem 
como dos laudos médicos previstos no anexo iii, a junta de saúde do 
concurso público procederá para que o candidato submeta-se às avaliações 
oftalmológica, odontológica e antropométrica.
13.6 a avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, 
altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa corpórea 
(iMc), considerando os parâmetros indicados no anexo iii.
13.7 a avaliação de saúde será realizada em conformidade com as normas 
em vigor e os ditames da Ética Médica em qualquer dia da semana, 
inclusive os não úteis, a critério da administração.
13.8 Na avaliação de saúde o candidato não receberá nota, sendo considerado 
apto ou inapto para o exercício do cargo de Praça Bombeiro Militar.
13.9 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.
13.10 o candidato será considerado inapto na avaliação de saúde nos casos em que 
apresentar alteração dos exames que represente qualquer uma das condições de 
inaptidão para o serviço bombeiro-militar, relacionadas no anexo iii.
13.10.1 Todas as patologias psiquiátricas são consideradas incapacitantes, inclusive o alcoolismo.
13.11 Será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, 
na data e horário determinados para a realização da inspeção de saúde, não 
se encontrar em condições de saúde compatível para admissão no cfP/cBM, 
ou deixar de apresentar um dos exames previstos nesta etapa.
.13.12 os exames, laudos e imagens complementares que, porventura, 
sejam solicitados pela Junta de avaliação de Saúde, visando dirimir 
eventuais dúvidas e firmar diagnósticos mais precisos, também serão 
custeados pelo candidato.
13.12.1 os exames complementares não serão solicitados ao candidato 
que por ventura deixou de entregar um ou mais documentos necessários 
para a etapa, bem como, para os casos em que a Junta de avaliação de 
Saúde decida pela inaptidão imediata do candidato.
13.13 os motivos de inaptidão serão divulgados somente ao candidato ou 
ao seu representante legal, atendendo-se aos ditames da Ética Médica.
13.14 o candidato deverá providenciar, às suas expensas, todos os exames necessários.
13.15 Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, 
obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico 
do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a 
inobservância ou a omissão dessas informações.
13.16 os exames entregues serão avaliados pelo Junta de Saúde, em 
complementação ao exame clínico.
13.17 a Junta de Saúde, após a análise do exame clínico e dos exames dos 
candidatos, emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do candidato, 
conforme os ditames da Ética Médica.
13.18 Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.
13.19 Quanto ao resultado do Exame de avaliação de Saúde, caberá interposição 
de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital.
13.20 regras complementares à da avaliação de saúde poderão ser 
estabelecidas em edital posterior, de convocação para a etapa, bem como 
demais informações necessárias à sua realização.
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14 do teste de aVaLiaÇÃo FÍsica
14.1 a 4ª Etapa – Teste de avaliação física - Taf, de caráter exclusivamente 
eliminatório, tem o objetivo de avaliar as condições físicas do candidato, 
exigindo os índices mínimos de desempenho físico necessário para o 
desenvolvimento das atividades físicas no curso de formação de Praças do 
corpo de Bombeiros Militar do Pará -  cfP/cBMPa.
14.1.1 Somente será convocado para participar desta etapa do certame o 
candidato que for considerado aPTo na 3ª Etapa – Exame de avaliação de Saúde, 
além de não estar eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
14.1.2 o Taf será aplicado por comissão composta por pessoas especialistas 
na área, detentores do curso de educação física realizado nas instituições 
de Ensino Superior (iES) do País, e em locais a serem divulgados em diário 
Oficial do Estado (DOE).
14.1.3 os testes e exercícios que compreendem a avaliação de aptidão 
física serão realizados em até duas tentativas, com exceção da corrida, que 
será realizada em apenas uma tentativa. caso o candidato, nos testes que 
admitam mais de uma tentativa, não alcance o índice mínimo na primeira 
tentativa, poderá realizar a segunda tentativa com intervalo máximo de 
01 (uma) hora e, caso não alcance o índice mínimo exigido, não poderá 
realizar os exercícios seguintes.
14.2 o candidato será considerado aPTo ou iNaPTo no Teste aptidão 
física, sendo eliminado do certame o candidato considerado iNaPTo, 
conforme critérios da Tabela 14.1.
14.2.1 o candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer 
dos testes de aptidão física será considerado inapto e, consequentemente, 
eliminado do concurso.
14.2.2 Será considerado aPTo no Exame de avaliação de aptidão física o 
candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme 
critérios da Tabela 14.1.
14.2.3 o Exame de avaliação de aptidão física será constituído das 
seguintes provas:
a) flexão de braços na barra fixa (barra pronada);
b) abdominal em decúbito dorsal, em 45º;
c) flexão de braço no solo;
d) corrida de 12 (doze) minutos;
e) natação 50 (cinquenta) metros.
14.2.3.1 os testes físicos serão realizados em dois dias, sendo:
1º dia: flexão de braços na barra fixa (barra pronada); abdominal em 
decúbito dorsal, em 45º; flexão de braço no solo e corrida, nesta ordem;
2º dia: natação.
14.3 o local, a data e o horário do Teste de avaliação física, serão 
oportunamente divulgados em Edital de convocação para a realização da 
etapa, podendo conter normas e informações complementares pertinentes.
14.3.1 Não haverá segunda chamada para realização do Exame de 
avaliação de aptidão física, seja qual for o motivo alegado pelo candidato, 
para justificar o atraso ou a ausência. O candidato que não comparecer ao 
local da prova, na data e horário determinados para sua realização, será 
automaticamente eliminado do concurso, exceto a candidata grávida que 
terá o teste remarcado a critério da comissão na forma do item 14.7.
14.3.2 orienta-se, ainda, aos candidatos, que 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.
14.4 os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 
30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de:
a) documento oficial de identificação com foto (original);
b) roupa e calçado apropriados para a prática de educação física;
c) atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico 
para tal fim, emitido nos últimos 15 (quinze) dias anteriores à data de 
realização dos testes.
14.4.1 No atestado médico, deverá constar, expressamente, que o 
candidato está apto a realizar o Teste de avaliação física ou a realizar 
exercícios físicos, inclusive os indicados no item 14.2.3. o atestado médico 
deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, 
com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, 
número do crM e a assinatura do médico responsável por sua emissão.
14.4.2 o candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou 
que apresentar atestado médico onde não conste expressamente 
que o candidato está apto a realizar o Teste de avaliação física, ou a 
realizar exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, 
consequentemente, eliminado do certame.
14.4.3 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou 
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
forças armadas, pelas Polícias civil e Militar, pelo Ministério das relações 
Exteriores, Carteira de Reservista com foto ou Certificado de Dispensa com 
foto, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, 
que, por lei federal, valem como documento de identidade, a carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a carteira Nacional de Habilitação 
com foto, nos termos da lei nº 9.503, art. 159, de 23/9/97.
14.4.4 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o 
candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência 
em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data 
da realização do Teste de avaliação física e, ainda, ser submetido à 
identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.

14.5 o Teste de avaliação física realizar-se-á, independente das adversidades 
físicas ou climáticas, na data estabelecida para a realização da mesma.
14.6 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que 
impossibilitem a realização dos testes, ou que diminuam a capacidade física 
dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido 
qualquer tratamento privilegiado, na forma dos parágrafos 2º e 4º do art. 
1º da lei Estadual nº 9.143 de 06 de novembro de 2020.
14.6.1 o candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão 
muscular, em qualquer um dos exercícios do Teste de avaliação física, 
e não tiver condição de continuar, estará automaticamente eliminado no 
concurso Público.
14.7 a gravidez, por si só, não é fator inabilitante para a realização dos 
testes de aptidão física, conforme previsto no parágrafo 3o do art. 1o da 
lei Estadual no 9.143/2020. Entretanto, caso a candidata se apresente em 
situação gestacional que a inabilite ou impossibilite a realizar os testes 
de avaliação física deverá, até 03 (três) dias antes da data e horário 
estabelecidos em Edital específico de convocação para a prova, requerer 
sua remarcação à comissão do concurso, por meio de formulário dirigido 
ao instituto aocP, comprovando documentalmente o estado de gravidez 
e apresentando declaração médica competente de sua inabilitação para 
os testes em razão do estado gestacional, acompanhada de exames 
laboratoriais, conforme dispõe o parágrafo 6o da lei citada.
14.7.1 recebido o requerimento da candidata gestante, conforme subitem 
14.7, e deferida a remarcação do Teste de avaliação física, esta se dará 
após, no mínimo, 30 (trinta) e, no máximo, 90 (noventa) dias do término 
da gravidez, cabendo à candidata comunicar formalmente à organização do 
concurso o encerramento dessa condição de sua incapacidade temporária.
14.7.2 a comprovação de falsidade ou desconformidade em qualquer 
dos documentos referidos no subitem 14.7 deste Edital, verificada com 
observância ao contraditório e à ampla defesa, sujeita a candidata, sem 
prejuízo das sanções cíveis e criminais cabíveis: a) à exclusão sumária 
do concurso público; b) ao ressarcimento ao Estado do Pará de todas 
as despesas havidas com a realização dos testes de aptidão física, 
remarcados; e c) se já nomeada, empossada ou em exercício, à anulação 
do ato administrativo, com a devolução de todos os valores recebidos.
14.7.3 os documentos médicos e laboratoriais deverão ser entregues com 
o requerimento de que trata o item 14.7 deste Edital, não sendo aceitos 
em momento diverso pela organização do certame. caso a candidata 
não apresente os documentos em tempo hábil ou se recuse a realizar os 
exercícios do Teste de avaliação física alegando estado de gravidez, será 
imediatamente eliminada do concurso público.
14.7.4 a candidata que tenha solicitado a remarcação da prova mediante 
apresentação de documentos que comprovem sua incapacidade temporária 
em razão do estado de gravidez e que, ainda assim, deseje realizar os 
exercícios do Teste de avaliação física na data constante da convocação 
original, poderá fazê-lo uma vez que apresente atestado médico atualizado 
e válido no dia do exame, em que conste, expressamente, sua aptidão 
para os exercícios físicos exigidos, caso em que o requerimento para 
redesignação dos testes ficará invalidado.
14.7.5 os atestados médicos serão retidos e, em hipótese alguma, serão 
devolvidos ou fornecidas cópias à candidata.
14.7.6 a candidata gestante que não realizar temporariamente os testes 
de aptidão física deverá prosseguir no concurso e, caso seja eliminada na 
etapa subsequente ao Teste de avaliação física, será automaticamente 
eliminada do certame, perdendo o direito de realizar os testes de aptidão 
física no prazo assinalado no subitem 14.7.1.
14.7.7 o disposto neste Edital para candidatas gestantes não se estende a 
qualquer outra etapa do certame.
14.8 Ao final de cada teste, independentemente de aprovação ou não, 
o candidato deverá assinar imediatamente a ficha contendo os dados 
relativos à sua performance.
14.8.1 No caso do candidato se recusar a assinar a sua ficha, serão 
convocadas duas testemunhas, as quais assinarão em substituição ao 
candidato que se recusou, registrando-se em relatório tal ocorrência.
14.9 Não serão contabilizadas as repetições de cada exercício que forem 
executadas de forma incorreta, ou em inobservância de quaisquer das regras 
de execução, devendo o fiscal de prova avisar o candidato para a correção.
14.9.1 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, sendo imediatamente eliminado 
do concurso público.
14.10 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número 
de repetições efetuadas pelos candidatos em cada teste, será feita 
exclusivamente por componente da banca examinadora.
14.10.1caberá ao coordenador da banca examinadora decidir sobre quaisquer 
imprevistos ocorridos durante a etapa do Teste de avaliação física.
14.11 O Teste de Avaliação Física será filmado pela banca examinadora, 
e as gravações são de uso exclusivo do instituto aocP, e não serão 
disponibilizadas ao candidato.
14.12 Quanto ao resultado do Teste de avaliação física caberá interposição 
de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital.
14.13 a avaliação física compreende a execução dos seguintes exercícios 
com os respectivos índices mínimos a serem atingidos pelos candidatos, 
de acordo com o descrito nas tabelas 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6.
14.14 Serão eliminados os candidatos nessa etapa:
a) deixar de comparecer para realizá-lo em local, dia e horário estabelecidos 
em edital de convocação;
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b) deixar de realizar qualquer um dos testes que o compõem, sendo 
considerado iNaPTo e, portanto, automaticamente eliminado do concurso;
c) chegar atrasado para realização do Taf;
d) Às candidatas gestantes que deixarem de apresentar atestado médico, 
emitido em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do Taf, por 
médico especialista habilitado para emiti-lo, bem como não assinar termo 
de responsabilidade, conforme normas editalícias.

taBeLa 14.1

eXercÍcio

ÍNdice MÍNiMo

MascULiNo FeMiNiNo

corrida dE 12 MiNUToS 2.200 m (dois mil e duzentos 
metros)

1.900 m (um mil e novecen-
tos metros)

flEXÃo dE BraÇo No Solo 23 (vinte e três) repetições 18 (dezoito) repetições

aBdoMiNal 45º (1 minuto) 32 (trinta e duas) repetições 28 (vinte e oito) repetições

NaTaÇÃo 50 m 55’’ (cinquenta e cinco) segundos 1 (um) minuto

Barra ProNada 3 (três) repetições 3 (três) repetições

taBeLa 14.2

eXecUÇÃo – FLeXÃo de BraÇos Na Barra FiXa

A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão de braços na barra fixa para os candidatos dos 
sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios: o candidato deverá posicionar-se inicialmente em 

extensão corporal, suspenso pelas mãos pronadas em barra fixa, sem nenhum apoio auxiliar. Deverá fazer a elevação 
do corpo através da flexão dos membros superiores, até que o queixo ultrapasse a barra fixa e retornar à posição 

inicial. a contagem inicia a partir da primeira extensão dos membros superiores, sendo que o número de repetições 
executadas corretamente pelo candidato será anotado pelo avaliador. Para o sexo feminino, a execução deve seguir as 

mesmas orientações, salvo que a barra fixa é utilizada na diagonal, sendo sua altura base de 1,30 m (um metro e trinta 
centímetros). Durante a extensão dos membros superiores, seu corpo deve permanecer diagonalmente à barra fixa 

com os calcanhares apoiados ao solo e seu tórax deverá assumir uma angulação de aproximadamente 45° com a barra, 
quando os braços estiverem estendidos.

taBeLa 14.3

eXecUÇÃo - aBdoMiNaL eM decÚBito dorsaL 45º (aMBos os seXos)

A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão abdominal em decúbito dorsal, em 45°, será assim 
constituída: o candidato deverá posicionar-se inicialmente em decúbito dorsal, com os dedos das mãos entrelaçados 
na nuca e pernas semiflexionadas, pés em contato com o solo (30 cm das nádegas e abertos na largura dos ombros), 
apoiados pelo examinador. Durante 60 segundos, o candidato deverá executar a flexão do abdome até uma angulação 

que permita tocar-lhe com o cotovelo no joelho respectivo e retornar a posição inicial, ininterruptamente, sendo o 
número de repetições executadas corretamente pelo candidato durante 60 segundos, anotados pela banca.

taBeLa 14.4

eXecUÇÃo - FLeXÃo de BraÇo No soLo

A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão de braço no solo obedecerá aos seguintes critérios: 
o candidato de sexo masculino deverá posicionar-se inicialmente em quatro apoios (mãos e pés) e em decúbito ventral, 

com os cotovelos em extensão. as mãos voltadas para frente, na direção da linha dos ombros e o olhar direcionado 
para o espaço entre elas. Executará a flexão do cotovelo até que o tórax se aproxime ao solo, mantendo os membros 
superiores paralelos ao tórax e retornará à posição inicial numa sequência ininterrupta, até a sua exaustão máxima. a 
contagem inicia a partir da primeira extensão dos membros superiores, sendo que o número de repetições executadas 
corretamente pelo candidato será anotado pela banca. Para as candidatas do sexo feminino, a execução deve seguir as 

mesmas orientações, sendo que serão utilizados seis apoios (joelhos, mãos e pés).

taBeLa 14.5

eXecUÇÃo - corrida

a metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos, será assim constituída: o can-
didato terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida. Para a realização do teste de corrida, 

o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, 
inclusive, parar e depois prosseguir. O início e o final do teste serão dados pelos integrantes da banca, por meio de silvo 
de apito. a correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em consideração as seguintes observações: a) 
Após o final do teste, o candidato somente poderá continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista, no 

ponto em que se encontrava quando soou o apito de término do tempo do teste; b) Um único relógio, o do coordenador 
do teste, controlará o tempo oficial do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e término; c) Ao 

completar cada volta, o candidato deverá dizer o seu número de identificação em voz alta para o auxiliar de banca que 
estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; d) após o apito 
que indica o término do teste, o candidato deverá evitar parar bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito. a 
orientação é para que o candidato continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista, no ponto em que 

se encontrava quando soou o apito de término do tempo do teste. e) ao soar o apito encerrando o teste, o candidato 
deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais 

precisamente a metragem percorrida. f) Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de doze 
minutos: f.1) abandonar a pista antes da liberação do fiscal; f.2) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da 

marcação da pista, depois de findos os doze minutos, sem a respectiva liberação do fiscal, sob pena de ser considerado 
inapto e consequentemente, eliminado do concurso. f.3) o teste de corrida de doze minutos será realizado em uma 

única tentativa.

taBeLa 14.6

eXecUÇÃo - NataÇÃo

a metodologia para a preparação e a execução do teste de natação para os candidatos dos sexos masculino e feminino 
será constituída de: ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, fora da piscina, ou dentro da 
mesma e ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato deverá saltar ou iniciar de dentro 

da piscina e nadar 50 metros, em nado livre. Na virada no lado oposto, será permitido ao candidato tocar a borda e im-
pulsionar-se na parede (em caso de piscina de 25 metros). a chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer 
parte do corpo, a borda de chegada. Não será permitido ao candidato: a) apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, 
na parede lateral ou na raia; parar na borda, durante a virada (em caso de piscina de 25 metros); b) dar ou receber 

qualquer ajuda física; c) Utilizar qualquer acessório que facilite o ato de nadar, exceto touca e óculos de natação; d) o 
teste de natação de 50 metros poderá ser realizado em piscina de 25 metros.

15. da 5ª etaPa – iNVestiGaÇÃo de aNtecedeNtes Pessoais
15.1 a 5ª Etapa – investigação dos antecedentes Pessoais, de caráter 
exclusivamente eliminatório, dar-se-á durante o transcurso do concurso 
público, por meio de investigação no âmbito social, funcional, civil e 
criminal, a fim de buscar os elementos que demonstrem se o candidato 
possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o exercício 
das atribuições inerentes ao cargo de Praça BM, devendo ser aplicada pelo 
corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa.
15.2 a investigação de antecedentes pessoais abrangerá o tempo anterior 
ao ingresso e será realizada pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará 
- cBMP, nos termos que dispõe o presente edital. Ela será iniciada por 
ocasião da aprovação do candidato na 1ª Etapa – Prova de conhecimentos 
e terminará com a efetivação do seu ingresso como Praça BM.
15.3 Serão convocados para a apresentação da documentação relativa a 
5ª Etapa – investigação dos antecedentes Pessoais, todos os candidatos 
convocados para a 2ª Etapa – Exame de avaliação Psicológica.
15.4 Será constituída comissão para fins de avaliação dos dados apurados 
na investigação de antecedentes pessoais, a qual considerará apto ou 
inapto o candidato.
15.5 a investigação de antecedentes pessoais se fundamentará por meio 
de provas admitidas na legislação, de acordo com as regras definidas no 
presente edital.
15.6 a etapa de investigação dos antecedentes pessoais se valerá dos 
dispositivos previstos na Lei Complementar nº 053/2006, especificamente 
as previstas no art. 8º, incisos i e Viii; considerando o disposto no art. 
37, inciso ii, da constituição federal; lei Estadual nº 9.161/2021 (código 
de Ética e disciplina do corpo de Bombeiros Militar do Pará); na lei nº 
6.626/2004 alterada pela lei nº 8342/2016.
15.7 O candidato preencherá, para fins da Investigação dos Antecedentes 
Pessoais, a ficha de investigação dos antecedentes Pessoais (fiaP), 
conforme anexo iV deste Edital, disponível no endereço eletrônico 
do instituto aocP www.institutoaocp.org.br, em data oportunamente 
divulgada através de Edital de convocação para a etapa, acompanhada de 
documentação pertinente relacionada abaixo:
a) cópia do documento de identidade (rG, cNH, identidades de Entidades 
de classe), com validade em todo território nacional;
b) cópia do cadastro de Pessoas físicas (cPf), caso não conste no 
documento de identidade apresentado;
c) cópia do Título de Eleitor e comprovante de quitação das obrigações eleitorais;
d) cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1ª ou de 
2ª categoria ou do Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), para 
candidatos do sexo masculino;
e) cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, 
contracheque etc.) e dos locais onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos, 
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dentro e(ou) fora do estado do Pará;
f) 2 (duas) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 
5x7cm, coloridas, com fundo branco e com data (as fotos serão coladas 
pelo candidato em local próprio no formulário a ser preenchido);
g) certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da Jurisdição 
onde reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos:
g.1) da Justiça federal;
g.2) da Justiça Estadual ou do distrito federal;
g.3) da Justiça Militar federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;
g.4) da Justiça Militar Estadual ou do distrito federal, inclusive para as 
candidatas do sexo feminino;
g.5) certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;
h) certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde 
reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos; e
i) certidões dos cartórios de execução cível da cidade/município onde 
reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
15.7.1 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 
(noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e dentro do 
prazo de validade específico constante nos documentos.
15.7.2 Serão desconsiderados os documentos rasurados.
15.7.3 Serão aceitas certidões obtidas por meio de site oficial, desde que 
possuam assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por 
Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica.
15.7.4 o corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa poderá solicitar, a qualquer 
tempo durante a investigação, outros documentos necessários à comprovação de 
dados ou esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.
15.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições 
inerentes ao cargo de Praça BM, a não prática de:
a) relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e 
desabonadores antecedentes criminais ou morais;
b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o 
decoro da função de Praça BM;
c) uso de droga ilícita de qualquer espécie;
d) ato tipificado como infração penal;
e) reincidência de transgressões ou faltas disciplinares; e
f) participação ou filiação como membro, sócio ou dirigente de entidade ou 
organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às 
instituições constitucionais ou ao regime vigente.
15.9 a investigação dos antecedentes pessoais será realizada por comissões 
de investigação dos antecedentes Pessoais do corpo de Bombeiros Militar 
do Pará - CBMPA instituídas para este fim.
15.10 Será considerado inapto, e consequentemente excluído do concurso 
público, o candidato que:
a) tiver conduta enquadrada em quaisquer dos fatos previstos no art. 6º 
desta resolução Nº 001 EMG-PM2 de 15 de janeiro de 2016, após análise 
da sua defesa;
b) tiver omitido ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da fiaP;
c) deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no presente 
edital e em outros a serem publicados nos prazos e locais a serem 
estabelecidos;
d) apresentar documento ou certidão falsa, rasurado ou com prazo de 
validade expirado (exceto cNH, que mesmo com prazo vencido pode ser 
utilizada para fins de identificação); e
e) deixar de preencher, total ou parcialmente os fiaP, deliberadamente ou não.
15.11 É obrigação do candidato conhecer, na íntegra, os termos da 
resolução Nº 001 EMG - PM2 de 15 de Janeiro de 2016.
15.12 Ao final da investigação dos antecedentes pessoais o candidato será 
considerado apto ou inapto.
15.13 a lista com os candidatos considerados recomendados será divulgada 
no site  www.institutoaocp.org.br  e no Diário Oficial do Estado.
15.14 Somente será divulgado o resultado da investigação de antecedentes 
pessoais dos candidatos rEcoMENdadoS.
15.14.1 os candidatos não constantes na relação acima mencionada e 
considerados NÃo rEcoMENdadoS poderão tomar conhecimento da 
motivação em link de consulta individual disponível no site www.institutoaocp.
org.br e interpor recurso na forma indicada no item 19 deste Edital.
15.15  as demais informações a respeito da investigação de antecedentes 
pessoais constarão no Edital de convocação específico para a etapa.
16. do resULtado FiNaL e cLassiFicaÇÃo
16.1 Será classificado no concurso público o candidato que obtiver os parâmetros, 
pontuação e classificação mínimas exigidas para a aprovação, nos termos deste 
edital, e estiver classificado dentro do número de vagas ofertadas.
16.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota 
final, observado o cargo em que concorrem.
16.1.2 a Nota final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na 
prova objetiva.
16.2 Na hipótese de igualdade da nota final para o cargo, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:
a) obtiver maior pontuação em Legislação Específica;
a) obtiver maior pontuação em Matemática;
c) obtiver maior pontuação em Química;
d) obtiver maior pontuação em física;
e) obtiver maior pontuação em raciocínio lógico;
f) obtiver maior pontuação em Biologia;
g) obtiver maior pontuação em língua Portuguesa;
h) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade 

(exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem), considerando dia, 
mês, ano e, se necessário, hora e minuto do nascimento.
16.3 O resultado final será publicado por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, 
em ordem de classificação;
b) Lista por sexo Masculino e Feminino, em ordem de classificação.
16.4 Serão considerados aprovados no concurso público somente os 
candidatos que realizaram com êxito todas as etapas do presente certame 
e que estejam classificados dentro da quantidade de vagas indicadas na 
tabela 3.1 do presente edital, ou seja:
a) 364 (trezentos e sessenta e quatro) vagas para o sexo masculino; e
b) 41 (quarenta e uma) vagas para o sexo feminino.
16.4.1 Os demais candidatos relacionados na listagem final do concurso 
público e que tiveram classificação superior ao das vagas indicadas no 
subitem 16.4 serão considerados aprovados e não classificados dentro da 
quantidade de vagas indicadas na tabela 3.1 do presente edital.
17. da HaBiLitaÇÃo, MatrÍcULa e iNcorPoraÇÃo
17.1 A habilitação para fins de matrícula e incorporação (apresentação de 
documentos exigidos à admissão) ficará a cargo do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará - cBMPa, e será realizada somente no município de Belém 
em período a ser divulgado em edital de convocação, após a homologação 
do presente concurso público.
17.2 Para serem matriculados no curso de formação de Praças do corpo 
de Bombeiros Militar do Pará (cfP/cBMPa) e incorporados no efetivo da 
corporação, os candidatos convocados deverão apresentar os documentos 
a seguir relacionados, no dia, hora e local definidos em edital específico:
a) certidão de Nascimento e/ou casamento;
b) documento de identidade;
c) Título de eleitor e comprovante(s) de votação na última eleição ou 
justificativa eleitoral;
d) comprovante de regularidade de situação militar (somente para 
candidatos 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 respectivo 
Histórico Escolar;
f) atestado de antecedentes policiais, expedidos pela Polícia civil do(s) 
local(is) de domicílio do candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
g) atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum 
Estadual do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
h) atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar Estadual 
do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
i) atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça comum 
federal do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
j) atestado de antecedentes criminais, expedidos pela Justiça Militar 
federal do(s) local(is) de domicílio do candidato nos últimos 5 (cinco) anos;
k) cadastro de Pessoa física (cPf);
l) cartão do PiS (se o candidato for funcionário da iniciativa privada e outros);
m) cartão do PaSEP (se o candidato for funcionário público – civil ou militar);
n) 3 (três) fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas;
o) comprovante de residência;
p) firmar declaração de não estar cumprindo sanção em nenhum órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo; e
q) firmar declaração se mantém ou não vínculo funcional com outro órgão 
público e/ou entidade das esferas de governo. 
r) carteira de Habilitação Nacional – categoria tipo “B”
17.2.1 ressalvados os documentos citados nas alíneas ‘f’, ‘g’, ‘h’, ‘i’, ‘j’, ‘n’, 
‘p’ e ‘q’ que deverão ser entregues em original, os demais documentos 
deverão ser entregues em 3 (três) cópias simples, todas acondicionadas 
em pasta de papelão ou de plástico com elástico, devendo o candidato 
apresentar os documentos originais na ocasião da entrega para fins de 
autenticação pela corporação.
17.3 o candidato que não apresentar os documentos acima previstos 
será considerado inabilitado para fins de matrícula e incorporação e, em 
consequência, perderá o direito à vaga, sendo convocado o candidato 
subsequente, conforme a ordem rigorosa de classificação.
18. do reGiMe do cUrso de ForMaÇÃo de PraÇas (cFP/cBMPa)
18.1 após o encerramento do concurso, os candidatos convocados 
serão devidamente matriculados e incorporados no efetivo do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará - CBMPA, no cargo de Aluno Praça BM, para fins 
de realização do curso de formação de Praças (cfP/cBMPa) que ocorrerá 
no município de Belém e/ou em outros municípios do interior do Estado, a 
critério da corporação.
18.2 a convocação dos candidatos para realizar o cfP/cBMPa, poderá 
ocorrer, a critério da corporação, em momentos distintos, observada 
rigorosamente a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso.
18.3 o curso terá duração mínima de 6 (seis) meses, em regime de tempo 
integral e dedicação exclusiva, em atendimento às exigências do binômio 
ensino/aprendizagem.
18.4 a escolha dos polos de realização do curso de formação obedecerá a 
ordem de classificação decrescente.
18.4.1 o resultado final do concurso será válido somente para efeito de ingresso.
18.5 durante a realização do cfP/cBMPa, o aluno Praça BM receberá 
remuneração no valor de r$ 848,16 (oitocentos e quarenta e oito reais 
e dezesseis centavos), além do auxílio-alimentação no valor mensal de 
r$ 942,03 (novecentos e quarenta e dois reais e três centavos). após a 
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conclusão do cfP/cBMPa, já na condição de Praça BM, passará a receber 
a remuneração de r$ 3.053,39 (três mil e cinquenta e três reais e trinta e 
nove centavos), além do auxílio-alimentação no valor mensal de r$ 942,03 
(novecentos e quarenta e dois reais e três centavos).
18.5.1 caso os valores mencionados no item 18.5 sofram alterações, serão 
pagos os valores corrigidos.
18.6 concluído o cfP/cBMPa, os Praças BM formados na região 
metropolitana de Belém serão lotados, de acordo com o interesse 
da administração do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa, em 
qualquer município do Estado do Pará.
18.7 concluído o cfP/cBMPa, os Praças BM formados no interior do Estado 
serão lotados, de acordo com o interesse da administração do corpo de 
Bombeiros Militar do Pará - cBMPa, em qualquer unidade da respectiva 
região de formação, onde permanecerão, obrigatoriamente, por um período 
mínimo de 3 (três) anos, conforme previsto no art. 31, da lei Estadual nº 
6.626/2004 (lei de ingresso na Polícia Militar) e alterações posteriores.
19. dos recUrsos
19.1 caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao 
instituto aocP, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões 
objetos dos recursos, assim entendidos:
19.1.1 contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição;
19.1.2 contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não 
confirmado e condição especial;
19.1.3 contra as questões da Prova objetiva e o gabarito preliminar;
19.1.4 contra o resultado da Prova objetiva;
19.1.5 contra o resultado da Exame de avaliação Psicológica;
19.1.6 contra o resultado do Exame de avaliação de Saúde;
19.1.7 contra o resultado do Teste de avaliação física;
19.1.8 contra o resultado da investigação de antecedentes Pessoais;
19.1.9 contra a nota final e a classificação dos candidatos.
19.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da 
publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, sob pena de perda do prazo recursal.
19.3 os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio, 
através de link disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br
19.4 os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. 
Especificamente para o caso do subitem 19.1.3, o recurso deverá estar 
acompanhado de citação da bibliografia.
19.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos 
eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital 
não serão apreciados.
19.6 admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento 
referido no subitem 19.1 deste Edital.
19.7 admitir-se-á um único recurso por questão para cada candidato, relativamente 
ao gabarito preliminar divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.
19.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de 
provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de 
acordo com o novo gabarito.
19.9 Se da análise do recurso, pela Banca organizadora, resultar anulação 
de questão(ões) ou alteração de gabarito da Prova objetiva, o resultado da 
mesma será recalculado de acordo com o novo gabarito.
19.10 No caso de anulação de questão(ões) da Prova objetiva, a pontuação 
correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não 
tenham interposto recurso.
19.11 caso haja procedência de recurso interposto dentro das 
especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a classificação inicial 
obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, 
poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para a aprovação.
19.12 recurso interposto em desacordo com este Edital não será 
considerado.
19.13 o prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos 
os candidatos.
19.14 os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso 
de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.
19.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, 
fora do prazo.
19.16 os recursos contra as questões da Prova objetiva e gabarito 
preliminar serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos 
recursos dEfEridoS no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 
Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
19.16.1as respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as 
demais etapas do certame, ficarão disponíveis para consulta individual do 
candidato no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br do instituto 
aocP por 10 (dez) dias, a contar da data de publicação do edital de 
resultado a que se refere.
19.17 a Banca Examinadora do instituto aocP, empresa responsável pela 
organização do certame, constitui última instância administrativa para 
recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão 
recursos ou revisões adicionais.
20. da eLiMiNaÇÃo
20.1 será eliminado do concurso Público o candidato que:
20.1.1 apresentar-se após o fechamento dos portões, ou não estiver 
presente na sala ou local de realização da prova no horário determinado 
para o seu início;
20.1.2 não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 
10.5.1, ou 10.5.2, e também conforme a exigência nas demais etapas do 
certame, conforme previsto neste Edital;
20.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, em comunicação 

com outro candidato, utilizando-se de material não autorizado ou 
praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria 
ou de terceiros;
20.1.4 for surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou 
portando indevidamente ou diferentemente das orientações deste Edital:
a) equipamentos eletrônicos, mesmo que desligados, como máquinas 
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, smartwatches, notebook, 
gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer 
aparelho similar;
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação 
e impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer outro 
material de consulta;
c) bolsa, relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc;
20.1.5 tenha qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos 
eletrônicos, smartwatches, ou relógio de qualquer espécie, que venha a 
emitir qualquer som ou vibração, mesmo que devidamente acondicionado 
no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações deste 
Edital, durante a realização da prova;
20.1.6 realizar qualquer tipo de registro fotográfico, seja por quaisquer 
meios, após a entrada na sala de prova;
20.1.7 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova;
20.1.8 faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação da prova, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
20.1.9 fizer anotação de informações relativas às suas respostas em 
qualquer outro meio, que não os permitidos;
20.1.10 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
20.1.11 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
20.1.12  descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na 
folha de respostas;
20.1.13  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido;
20.1.14 não permitir a coleta de sua assinatura, impressão digital e registro 
fotográfico durante a realização das provas;
20.1.15 Em hipótese alguma será permitido o ingresso de candidato 
portando arma de fogo na sala de aplicação de provas. a Polícia civil do 
Estado do Pará, em conjunto com o instituto aocP, garantirá a devida 
guarda e o acautelamento das armas, em ambiente seguro, até a finalização 
das provas pelo candidato, desde que o pedido tenha sido previamente 
solicitado, conforme determinado no subitem 7.3; 
20.1.16  recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
20.1.17 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da Prova 
objetiva antes do tempo determinado no subitem 10.1.1;
20.1.18 recusar-se a entregar o material da prova ao término do tempo 
destinado para a sua realização;
20.1.19 não atingir a pontuação mínima estabelecida neste Edital para ser 
considerado habilitado em quaisquer das etapas do certame.
20.1.20 Ter sido considerado inapto ou não recomendado nas etapas de 
Exame de avaliação Psicológica, Exame de avaliação de Saúde, Teste de 
avaliação física e investigação de antecedentes Pessoais.
20.1.21 Não obtiver o percentual de, no mínimo, 50% (cinquenta) por 
cento do total de pontos previstos na prova objetiva.
20.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o 
candidato se utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado do concurso Público.
21. da HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL
21.1 O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os 
recursos interpostos, será homologado pela Secretaria de Planejamento 
e administração e pelo corpo de Bombeiros Militar do Pará – cBMPa, 
publicado em Diário Oficial do Estado do Pará e no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br em duas listas, em ordem classificatória, com 
pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, e 
outra somente com a classificação por sexo Masculino e Feminino.
22. das disPosiÇÕes soBre trataMeNto de dados Pessoais 
-  Lei FederaL Nº 13.709/2018
22.1 o instituto aocP declara que as principais bases legais para o 
tratamento dos dados pessoais do candidato serão, sem prejuízo de outras 
que eventualmente se façam necessárias e estejam amparadas na lei 
federal nº 13.709/2018:
a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória (em relação ao artigo 37, 
incisos ii e Viii, da constituição federal de 1988, os quais preveem que a 
investidura em cargos públicos, dependem de aprovação em concurso público);
b) execução de contrato entre a SEPlad, o corpo de Bombeiros Militar do 
Pará - CBMPA e o Instituto AOCP para os fins de condução do certame;
c) legítimo interesse para a garantia da lisura e prevenção à fraude nos 
concursos Públicos;
d) a depender do caso, o consentimento, o qual virá de forma destaca e 
específica no preenchimento do formulário, concedendo sempre a opção do 
não consentimento e tratamento daquele dado em específico.
22.1.1 o instituto aocP declara-se controlador dos dados pessoais tratados 
com a finalidade específica para a aplicação e execução do certame, sendo 
que nos demais casos, figura tão somente como operadora de dados 
do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa, a quem os dados são 
repassados e quem define a finalidade e demais elementos essenciais de 
seu tratamento.
22.2 campos presentes no formulário de inscrição:
a) cPf / Nome / data de Nascimento / Sexo / rG / Órgão Emissor / data 
Emissão / Estado Emissor / Nome da Mãe / Email / Telefone fiXo / celular / 
Logradouro / Número / Bairro / CEP / Cidade / Estado / Possui deficiência? / 
Necessita de condições especiais? / Necessita de Tempo adicional? / Senha.
b) campos condicionais:
b.1) NIS (Número de Identificação Social) - Exigido em solicitações de 
isenção cadÚnico.
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23. das disPosiÇÕes FiNais
23.1 os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações 
ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que 
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em comunicado 
ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pela SEPLAD e pelo Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará - cBMPa, no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br e no Diário Oficial do Estado do Pará.
23.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar 
frequentemente as publicações de todos os comunicados e Editais 
referentes ao concurso Público de que trata este Edital, no endereço 
eletrônico do instituto aocP www.institutoaocp.org.br e no Diário Oficial 
do Estado do Pará.
23.1.2 a inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
concurso público contidas nos comunicados, neste edital e em outros a 
serem publicados.
23.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e 
documentos do candidato, ou quando constatada a omissão ou declaração 
falsa de dados ou condições, ou, ainda, irregularidade na realização das 
provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo 
que já tenha sido divulgado o resultado deste concurso Público e embora 
o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo 
considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após 
procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
23.3 o prazo de validade do concurso é de 01 (um) ano, a contar da data 
de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, 
uma única vez, por igual período.
23.4 as despesas decorrentes da participação em todas as etapas e dos 
procedimentos do concurso público de que trata este edital correrão por 
conta dos candidatos, mesmo quando houver alteração nas datas previstas 
no presente edital.
23.5 Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório 
de aprovação e(ou) classificação no concurso público, valendo para esse 
fim a homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado do Pará.
23.6 os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos 
e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não 
cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas 
estabelecidas.
23.7 os documentos produzidos, enviados e utilizados pelos candidatos, 
em todas as etapas do concurso, são de uso exclusivo do instituto aocP, 
sendo terminantemente vedada a sua disponibilização a terceiros ou a 
devolução ao candidato.
23.8 o candidato, ao realizar sua inscrição, manifesta ciência quanto à 
possibilidade de divulgação de informações (tais como nome, data de 
nascimento, notas e desempenho, entre outras) que são essenciais para 
o fiel cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao certame. Tais 
informações poderão, eventualmente, ser encontradas na internet, por 
meio de mecanismos de busca.
23.9 Não haverá segunda chamada para quaisquer das etapas do concurso, 
seja qual for o motivo da ausência do candidato, nem serão aplicadas provas 
em locais ou horários diversos dos estipulados no documento de confirmação 
de inscrição, neste Edital e em outros Editais referentes às etapas deste 
concurso Público, observada a previsão contida no item 14.7 deste edital.  
23.9.1 o não comparecimento do candidato a qualquer das etapas 
acarretará sua eliminação do concurso.
23.10 a SEPlad, o cBMPa e o instituto aocP não se responsabilizam por 
quaisquer tipo de despesas, com viagens e/ou estadia dos candidatos, para 
prestarem as provas deste concurso Público.
23.11 o instituto aocP não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos 
e apostilas referentes a este concurso Público.
23.12 o candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço 
residencial poderá requerer a alteração através de solicitação assinada 
pelo próprio candidato, por meio do e-mail de atendimento ao candidato 
candidato@institutoaocp.org.br, anexando os documentos que comprovem 
tal alteração, com expressa referência ao concurso, cargo e número de 
Inscrição, até a data de publicação da homologação do resultado final 
do certame. Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato 
com o instituto aocP através do telefone (44) 3013-4900, na central 
de relacionamento com o candidato, para maiores orientações. após a 
homologação do certame, o candidato poderá requerer a alteração junto à 
Secretaria de Planejamento e administração do Estado do Pará (SEPlad), 
situada na Travessa do chaco, nº 2350, cEP 66093-542, Belém/Pa, ou 
enviar a documentação via SEdEX com ar para o mesmo endereço, aos 
cuidados da comissão do concurso Público do cBMPa.
23.12.1 a SEPlad, o cBMPa e o instituto aocP não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) correspondência devolvida pela Empresa de correios e Telégrafos (EcT) 
por razões diversas;
d) outras informações, divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo 
candidato, tais como: dados pessoais, telefones e documentos.
23.13 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações 
extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos similares, cujo teor não 
seja objeto de recurso apontado neste Edital.
23.14 os casos omissos serão resolvidos pela SEPlad, o cBMPa, ouvido o 
instituto aocP.
23.15 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente 
fundamentada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua publicação.
23.15.1 a impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, 

dentro do prazo estipulado, via Sedex com ar (aviso de recebimento) para o 
endereço do instituto aocP, situada na av. dr. Gastão Vidigal, nº 959, Bairro: 
Zona 08, cEP: 87.050-440, Maringá/Pr, podendo ainda ser enviado por meio 
do e-mail de atendimento ao candidato candidato@institutoaocp.org.br.
23.16 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 02 de março de 2022.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa
comandante-Geral-corpo de Bombeiros Militar do Pará
HaNa GHaSSaN TUMa
Secretária de Estado de Planejamento e administração

aNeXo i
coNteÚdo ProGraMÁtico

língua Portuguesa: 1. compreensão e interpretação de textos dissertativos. 2. conhecimentos linguísticos. 2.1. Norma 
culta: Ortografia / acentuação. 2.2. Emprego do sinal indicativo da crase. 2.3. Classes de palavras: definições, classificações, 

formas, flexões, empregos. 2.4. Formação de palavras. 2.5. Estrutura da oração e do período: aspectos sintáticos e se-
mânticos. 2.6. concordância verbal. 2.7. concordância nominal. 2.8. regência verbal. 2.9. regência nominal. 3. a variação 

linguística: as diversas modalidades do uso da língua adequada às várias situações de comunicação.

Matemática: 1 Sistemas de unidades de medidas. 1.1 comprimento, área, volume, massa, tempo, ângulo e arco. 1.2 
Transformação de unidades de medida. 2 Sequências numéricas. 2.1 Progressão aritmética. 2.2 Progressão geométrica. 

3 Geometria plana e geometria espacial. 3.1 reta. 3.2 Semirreta. 3.3 Segmentos. 3.4 Ângulos. 3.5 Polígonos. 3.6 
Circunferência. 3.7 Círculo. 3.8 Lugares geométricos. 3.9 Congruências de figuras. 3.10 Estudo do triângulo. 3.11 

Teorema de Thales. 3.12 Teorema de Pitágoras. 3.13 Áreas de figuras planas. 3.14 Posições relativas de retas e planos 
no espaço. 3.15 Volumes e áreas de sólidos: prismas, pirâmides e poliedros regulares. 3.16 Sólidos de revolução: áreas 
e volumes de cilindro, cone e esfera. 4 Noções de estatística. 4.1 População e amostra. 4.2 Variáveis contínuas e discre-
tas. 4.3 distribuição de frequências 4.4 Medidas de tendência central: média, mediana e moda. 4.5 Variância e desvio 
padrão. 5. Funções: 5.1 Definição, 5.2 Domínio, 5.3 Contradomínio, 5.4. Imagem 5.5. Gráficos. 6. Funções Polinomiais 

de 1º e 2º Graus: 6.1. Definição, 6.2. Domínio, 6.3. Imagem, 6.4. Gráficos. 7. Funções Elementares: 7.1. Função 
Modular 7.2. Funções Definidas por várias Sentenças, 7.3. Função Exponencial 7.4 Função Logarítmica.

raciocínio lógico: 1 Estruturas lógicas. 2 lógica de argumentação: analogias, interferência, deduções e conclusões. 3 lógi-
ca sentencial (proposicional): proposições simples e compostas; tabelas verdade; equivalências; leis de Morgan; diagramas 
lógicos. 4 lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidades. 6 raciocínio lógico envolvendo problemas

física: 1. Mecânica. 1.1. Movimento em duas e três dimensões: conceitos, deslocamento, velocidade e aceleração (escalar 
e vetorial), queda livre, composição de movimentos, lançamento oblíquo e lançamento horizontal. 1.2 Movimentos circulares 

(uniforme e variado). 1.3 Princípios fundamentais da dinâmica (leis de Newton) inércia e sua relação com Sistemas de 
referência. 1.4. força peso, força de atrito, força centrípeta, força elástica. 1.5 colisões: impulso e quantidade de movi-

mento, impulso de uma força, Quantidade de movimento, Teorema do impulso, Teorema da conservação da quantidade de 
Movimento, choques Elástico e inelástico. 1.6. Energia. 1.7. Trabalho: Trabalho da força-peso e Trabalho da força elástica, 
Trabalho de uma força, potência e rendimento. 1.8. Energia cinética: trabalho e variação de energia cinética. 1.9 Sistemas 

conservativos: energia potencial gravitacional, energia mecânica, conservação de energia mecânica. 2. Hidrostática: 
fundamentos, massa, peso, densidade, pressão, teorema fundamental da hidrostática, vasos comunicantes, Teorema de 

pascal, prensa hidráulica, Teorema de Arquimedes, corpos imersos e flutuantes. 3. Termometria: escalas termométricas em 
geral e variação de temperatura. 4. calorimetria: 4.1. conceito de calor, 4.2. capacidade térmica, 4.3. Equação fundamental 
da calorimetria, 4.4. calorímetro, 4.5. Princípio geral das trocas de calor, 4.6. fluxo de calor, 4.7 lei de fourier. 5. dilatação 
térmica: 5.1. dilatação térmica de sólidos e líquidos, 5.2. comportamento térmico da água. 6. Termodinâmica: introdução, 
6.1. Teoria cinética dos gases, 6.2. lei de Joule, 6.3. Trabalho nas transformações gasosas, 6.4. 1ª e 2ª lei da Termodinâ-
mica, 6.5. Máquinas térmicas e rendimento, 6.6. ciclo de carnot, 6.7. conservação da energia e entropia. 7. Eletrostática, 
7.1. cargas e campos eletrostáticos. 7.2. Quantização e conservação da carga elétrica. 7.3. campo e potencial elétrico. 8. 

Eletrodinâmica, 8.1. corrente elétrica. 8.2. Propriedades elétricas dos materiais: condutividade e resistividade; condutores e 
isolantes. 8.3. Lei de Ohm (materiais ôhmicos e não ôhmicos). 8.4. Circuitos simples e de malhas múltiplas. Lei de Kirchhoff 

9. Magnetostática 9.1. Força magnética, Força de Lorentz. 9.2. Força magnética em fios. 9.2. Torque em espiras. 9.3. 
Movimento de cargas no cíclotron. 9.4. lei de Biot-Savart.

Química: 1. Estrutura do átomo 1.1. Massa e carga elétrica das partículas fundamentais - Modelos atômicos de 
rutherford, Bohr e modelo atômico segundo a Teoria Quântica elemento químico número atômico e número de massa 
isótopos - Princípio da exclusão de Pauling - configuração eletrônica - Regra de Hund. 2. Classificação periódica dos 

elementos químicos: 2.1. Tabela periódica atual e sua estrutura - lei de Moseley período, grupo e subgrupo elemento 
representativo, de transição e gás nobre, propriedade periódica (raios atômico e iônico, energia de ionização e eletro-
negatividade) 3. ligação quimica: 3.1. Teoria Eletrônica de valência ligação iônica - ligação covalente tipos de fórmula 

polaridade das ligações e das moléculas - número de oxidação. 4. Função inorgânica 4.1. Conceito classificação notação 
nomenclatura, conceitos de arrhenius, Bronsted e lowry e de lewis para ácidos e bases. 5. reação química: 5.1. 

reação química equação química - tipos de reação química balanceamento de equação química. 6. cálculo químico. 7. 
funções orgânicas mais comuns: hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas, conceitos, 

nomenclatura e propriedades químicas mais importantes.

Biologia: 1. organização celular da vida, a célula como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 1.1. características 
celulares dos reinos Monera, Protista, fungi, Vegetal, animal e organização viral. 1.2. células vegetais e animais. 1.3. com-
posição química da célula. 1.4. Biomembranas; estrutura, permeabilidade e transporte celular. 1.5. componentes estruturais 

da célula com ênfase nas suas funções. 1.6. Processos energéticos celulares: respiração, fotossíntese e fermentação. 1.7. 
Estrutura e formação do rNa e do dNa, autoduplicação, transcrição, código genético, síntese de proteínas, tradução e 

mutação. 1.8. ciclo celular: interfase, divisão mitótica e meiótica. 2. anatomia e fisiologia Humana: 2.1 Sistema circula-
tório, 2.2. Sistema respiratório, 2.3. Sistema digestório, 2.4. Sistema Esquelético, 2.4 Sistema Neurológico, 2.5. Sistema 

Hematopoiético, 2.6. Sistema Tegumentar. 3. doenças endêmicas no Brasil e agentes Etiológicos.
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legislação Pertinente ao cBMPa: 1. lei nº 5.251/1985 e suas alterações lei nº 6.049 de 11 de junho de 1997, lei nº 
6.230, de 12 de julho de 1999, lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004, lei nº 6.721, de 26 de janeiro de 2005, lei n° 

8.388, de 22 de setembro de 2016, lei n° 8.407, de 25 de outubro de 2016, lei n° 8.974, de 13 de janeiro de 2020, lei nº 
9.387 de 16 dez 2021, lei complementar 142 de 16 de dezembro 2021 (institui o Sistema de Proteção Social dos Militares 
do Estado do Pará). 2. lei 9.207 de 13 de janeiro de 2021 (dispõem sobre o Estatuto dos Militares do Estado do Pará e dá 
outras providências). 3. lei 9.217 de 13 de janeiro de 2021 (dispõe da Política Estadual de Proteção e defesa civil). 4. lei 
Estadual nº 9.161/2021 (institui o código de Ética e disciplina do corpo de Bombeiros Militar do Pará.). 5. lei Estadual nº 

9.234 de 24 de março de 2021 (institui o código Estadual de Segurança contra incêndio e Emergência).

aNeXo ii
detaLHaMeNto das caracterÍsticas Para a etaPa de 
aVaLiaÇÃo PsicoLÓGica

1 - comando e liderança: habilidade para agregar as forças latentes 
existentes em um grupo, canalizando-as no sentido de trabalharem de 
modo harmônico e coeso na solução de problemas comuns, visando atingir 
objetivos predefinidos; facilidade para comandar, conduzir, coordenar e 
dirigir as ações das pessoas, para que atuem com excelência e motivação.
2 - Julgamento/percepção: capacidade de abordar e resolver problemas 
em situações diversas de forma lógica, dedutiva e analítica.
3 - Iniciativa: capacidade de influenciar o curso dos acontecimentos, 
colocando-se de forma assertiva e proativa diante das necessidades de 
tarefas ou situações, com disposição para agir ou empreender uma ação.
4 - Produtividade e tomada de decisão: o processo pelo qual o indivíduo 
escolhe algumas ou apenas uma entre muitas alternativas para as ações 
a serem realizadas. a decisão é tomada a partir de probabilidades, 
possibilidades e/ou alternativas julgadas pertinentes.
5 - Maturidade: consiste num padrão comportamental demonstrado pelo 
candidato compatível com o estágio de desenvolvimento cronológico, 
intelectual, emocional e afetivo.
6 - Confiança: capacidade própria para atingir objetivos propostos, bem 
como a convicção de ser capaz de fazer ou realizar alguma coisa.
7 - Estabilidade emocional: habilidade do candidato para reconhecer as 
próprias emoções diante de um estímulo qualquer antes que interfiram 
em seu comportamento, controlando-as a fim de que a manifestação 
dessas emoções seja adequada ao meio em que está inserido, adaptando-
se às exigências ambientais, preservando a capacidade de raciocínio e o 
autocontrole em suas ações,
8 - controle da agressividade e da ansiedade: capacidade do candidato de 
controlar a manifestação da energia agressiva, direcionando-a de forma 
benéfica para si e para a sociedade.
9 - adaptação e resiliência: capacidade de enfrentar e superar regularmente 
condições adversas, perigosas ou arriscadas inerentes à atividade policial.
10 - resistência à frustração e a pressão: habilidade em manter suas 
atividades laborais em bom nível quando privado da satisfação de uma 
necessidade pessoal e/ou profissional, garantindo a não interferência em 
seu desempenho profissional.
11 - Sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal: 
capacidade de perceber e interagir com o outro adequadamente, cooperar, 
trabalhar em grupo e de estabelecer vínculos afetivos.
12 - deferência e obediência às normas e regras: capacidade de observância 
e acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, 
traduzindo-se em cumprimento do dever para com a instituição e com 
seus superiores hierárquicos.
13 - Empatia: tendência para desenvolver a sensibilidade de se colocar no 
lugar do outro, percebendo as emoções alheias.
14 - assistência (altruísmo): capacidade de prestar auxílio ao outro em 
situações de perdas, danos, emergência e outros infortúnios.
15 - responsabilidade e persistência: tendência de levar até o término 
qualquer trabalho iniciado por mais difícil que possa parecer, com padrão 
de excelência.
16 - fluência verbal/comunicação: facilidade para utilizar as construções 
linguísticas na expressão do pensamento, por intermédio de verbalização 
clara e eficiente, manifestando-se com desembaraço;
17 - atenção concentrada e difusa: capacidade de focalizar estímulos 
estabelecendo relações entre eles, processando e selecionando apenas 
um estímulo na atenção concentrada e diversos estímulos do ambiente 
simultaneamente na atenção difusa.
18 - Memória: capacidade de reter, adquirir e armazenar informações 
disponíveis e necessárias ao desempenho da profissão, tais como 
fisionomias, cenários, situações, regulamentos, etc.
19 - inteligência: potencial de desenvolvimento cognitivo do candidato 
avaliado para análise, aliado à receptividade para incorporar novos 
conceitos, bem como reestruturar os já estabelecidos, a fim de dirigir 
adequadamente o seu comportamento.
20 - fobias: medo irracional, incapacitante ou patológico de situações 
específicas com animais, altura, água, sangue, fogo, etc., que levam o 
indivíduo a desenvolver evitações ou crises de pânico.
21 - ordenação e organização de pensamentos: será investigada na 
característica fluência verbal/comunicação, quando se reportar às construções 
linguísticas na expressão do pensamento; na característica julgamento/
percepção, quando abordar resoluções diversas de forma lógica, dedutiva e 
analítica, bem como na produtividade e tomada de decisão.

aNeXo iii
das iNForMaÇÕes e docUMeNtaÇÃo Para a aVaLiaÇÃo de 
saÚde

1 da aVaLiaÇÃo aNtroPoMÉtrica
1.1 a avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, 
altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa corpórea 
(iMc), considerando os parâmetros indicados a seguir;
a) o cálculo do iMc será realizado pela fórmula iMc = Kg/m2 (onde o peso, 
em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros);
b) o iMc que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25.
1.2 Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular 
serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso público.

2 dos eXaMes coMPLeMeNtares e LaUdos esPeciaLiZados:
2.1 os seguintes exames complementares e laudos especializados deverão 
ter sido realizados em período não superior aos últimos três meses 
anteriores à sua apresentação na avaliação de saúde.
2.2 Exames de sangue: hemograma, glicemia, uréia, creatinina,Vdrl, 
HBsag (antígeno austrália), anti HBs, anti HcV, sorologia para 
toxoplasmose, mononucleose, chagas e sífilis, Anti-HIV I e II, Anti-HTLV 
i e ii, TGo, TGP, colesterol total, Hdl, ldl, triglicerídeos, Beta HcG 
(candidata feminina).
2.3 Exame toxicológico laboratorial: baseado em matriz biológica 
(Queratina/cabelo/Pelos).
2.4 Exame Radiográfico (RX): com seus respectivos laudos para tórax PA 
e perfil I, coluna vertebral cervical, torácica, lombar e sacra em ortostase, 
crânio AP e perfil I.
2.5 Exame de urina – EaS.
2.6 Ecocardiograma bidimensional com doppler, com laudo.
2.7 Teste ergométrico com laudo.
2.8 Eletroencefalograma com laudo.
2.9 Tonometria.
2.10 Biomicroscopia de fundo.
2.11 Motricidade ocular extrínseca.
2.12 Senso cromático, com laudo.
2.13 audiometria tonal, com laudo.
2.14 citologia oncótica.
2.15 Ultrassonografia: pélvica e mamária bilateral, para candidatas do 
sexo feminino.
2.16 Exame Psiquiátrico: emitido por psiquiatra devidamente registrado na 
especialidade junto ao CRM e filiado à Sociedade Brasileira de Psiquiatria.

3 das caUsas QUe iMPLicaM eM iNaPtidÃo do caNdidato 
dUraNte a aVaLiaÇÃo de saÚde
3.1 altura inferior a 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo 
masculino e inferior a 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) 
para o sexo feminino.
3.2 Possuir tatuagem que atente contra o pudor dos Bombeiros e 
comprometa o decoro da classe; que expressem qualquer tipo de 
preconceito quanto a religião ou raça, faça apologia ao crime ou relacione 
o portador da tatuagem a qualquer associação criminosa.
3.3 Possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros 
superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos 
uniformes previsto no regulamento de Uniformes do corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, exceto o de educação física.
3.4 apresentar, por ocasião da avaliação clínico geral, um dos seguintes 
quadros: bócio, exoftalmia, anisocoria, alopecias patológicas, hiperidrose; 
desnutrição e hipovitaminoses; ausência (congênita ou adquirida, total ou 
parcial) de dedos das mãos e/ou dos pés; ausência (congênita ou adquirida, 
total ou parcial) de parte do corpo humano que impeça ou dificulte o 
exercício de atividade de Praça BM ou mesmo a execução de qualquer 
exercício necessário para o aprimoramento físico; cicatriz decorrente de 
cirurgia neurológica, abdominal, vascular, cardíaca, torácica, ortopédica, 
urológica, ginecológica, de cabeça ou de pescoço; cicatriz decorrente de 
acidente, ferimento ou queimadura, quando deformante ou que impeça (ou 
dificultem) o exercício de atividade Bombeiros ou mesmo a execução de 
qualquer exercício necessário ao aprimoramento físico; cicatriz decorrente 
de ferimento por arma de fogo, arma branca ou material explosivo, 
quando deformante ou que impeça (ou dificultem) o exercício de atividade 
de Praça BM ou mesmo a execução de qualquer exercício necessário ao 
aprimoramento físico.
3.5 apresentar no sistema vascular: aneurisma em qualquer localização 
ou tamanho; arteriopatia funcional; arterite; ataque isquêmico transitório; 
aterosclerose de aorta; aterosclerose de artéria de membro, cervical ou 
visceral; acidente vascular cerebral (isquêmico ou hemorrágico); cefaleia 
vascular (enxaqueca); claudicação intermitente; síndrome da compressão 
da veia cava superior ou inferior; circulação colateral na região cefálica/
cervical, no tórax, no abdome ou em membro; eczema agudo ou crônico; 
doença de Takayasu, doença dos capilares; embolia/trombose de qualquer 
artéria ou veia em estágio agudo, crônico ou com sequelas; embolia 
pulmonar ou suas sequelas; erisipela; eritema nodoso; estenoses arteriais/
venosas; fístula arteriovenosa congênita ou adquirida; flebite; insuficiência 
venosa crônica; varizes em membro inferior (excetuando-se o quadro 
inicial); úlceras dos membros inferiores; síndrome pós-flebítica; úlceras 
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de pressão; linfangite; linfedema; edemaidiopático de membro; linfocele; 
lúpus eritematoso, sistêmico ou não; poliarterite nodosa; síndrome de 
KlippelTrenaunay; síndrome de raynaud; doença de raynaud; síndrome 
pós-erisipela; e microangiopatia trombótica; tromboangeite obliterante 
(Tao); dissecção cirúrgica arterial ou venosa; punção venosa central; 
cicatriz de cirurgia vascular arterial, venosa ou linfática; hemangioma; 
tumor vascular, benigno e/ou maligno.
3.6 apresentar no sistema musculoesquelético: perda de substância óssea 
com redução da capacidade motora; limitação da amplitude fisiológica de 
quaisquer articulações; instabilidades articulares tipo luxações recidivantes 
ou habituais, instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de 
qualquer etiologia; desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como 
sequela de fraturas; cifoses superiores a 45 graus, escoliose superior a 
10 graus, espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou 
adquirida; deformidade de cintura escapular, do cotovelo, punho ou mão 
e dos dedos; hérnia de disco da coluna vertebral; desvios do tornozelo e 
articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; 
preexistência de cirurgia em plano articular; obliquidade pélvica com ou 
sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores (maiores 
que 8mm), GenuVarum ou Valgum (superiores a 5 graus); alterações 
congênitas e sequelas de osteocondrites; doença infecciosa óssea e articular 
(osteomielite) ou sequelas que levem à redução significativa de mobilidade 
articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade de 
Praça BM; alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade 
dos membros superiores e inferiores; discopatia; luxação recidivante; 
fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; artrite reumatoide, doença 
inflamatória e degenerativa osteoarticular; artropatia gotosa; tumor 
ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou 
lesões por esforço repetitivos, fibromialgias, síndrome do túnel do carpo; 
síndrome do desfiladeiro cérvico-torácico.
3.7 apresentar no sistema cardiorrespiratório: má formação de qualquer 
parte do aparelho cardiorrespiratório, anomalias genéticas e/ou 
congênitas; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, insuficiência 
valvular cardíaca; infarto agudo do miocárdio; bloqueios e/ou qualquer 
outro transtorno da condução; retrações/abaulamentos torácicos; sopros 
cardíacos; arritmias cardíacas; lesões valvulares; doença reumática 
cardíaca; doença hipertensiva (essencial ou secundária); hipotensão; 
insuficiência respiratória de qualquer etiologia, asma, bronquite; cicatrizes 
operatórias toraco-cardíacas; endocardites, miocardites, pericardites; 
infecções agudas ou crônicas (e/ou suas sequelas) das vias aéreas em 
qualquer porção; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, 
bronquectasias, pneumoconioses, pneumonites, edema pulmonar; 
afecções necróticas/supurativas e abscessos das vias aéreas superiores e 
inferiores; doenças da pleura; doenças infectocontagiosas; antecedentes 
de pneumotórax e/ou derrame pleural; traqueostomias; tumores benignos 
e/ou malignos deste sistema.
3.8 apresentar no sistema digestivo: doenças das glândulas salivares, 
doenças da língua, doenças dos lábios e mucosa oral; doenças do esôfago, 
varizes esofagianas, esofagites, doenças gástricas, úlcera gástrica, ulcera 
bulbar/duodenal; hérnias e eventrações primárias e/ou rescidivadas; 
enterites e colites (colite ulcerativa, crohn); transtornos vasculares dos 
intestinos; íleo paralítico; pólipos intestinais; fissura, fístulas e abscessos 
anorretais; insuficiências hepáticas de qualquer etiologia; hepatomegalia; 
síndromes ictéricas; etilismo; fibrose/cirrose hepáticas; ascites com 
qualquer volume; pancreatites; verminoses sem tratamento; síndromes 
de má-absorção intestinal; cicatrizes de laparotomia; tumores benignos e/
ou malignos deste sistema.
3.9 apresentar na pele e anexos: infecções agudas e crônicas, celulite 
(infecção) ou abscesso ativo em qualquer parte do corpo, impetigo, 
linfadenite, hidrosadenite; pênfigo, lúpus, afecções bolhosas de origem 
patológica; eritema nodoso; sequelas de radioterapia; sequelas de 
queimaduras de qualquer parte do corpo humano, deformante e/ou que 
impeça (ou dificulte) o exercício da função de Praça BM ou mesmo a 
execução de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico; 
dermatites de contato de qualquer parte do corpo humano que impeça 
ou dificulte o exercício da função de Praça BM ou mesmo a execução 
de qualquer exercício necessário para o aprimoramento físico; tumores 
malignos e/ou benignos deste sistema.
3.10 apresentar no sistema urogenital masculino: hipospádia, epispádia, 
estenose de meato uretral, criptorquidia, hidrocele, varicocele, ausência/
atrofia testicular uni/bilateral, hipogonadismo, doenças sexualmente 
transmissíveis, hidronefrose, cálculos do sistema urinário, hematúria, 
leucocitúria, insuficiência renal, elevação dos valores laboratoriais de uréia e 
creatinina, cicatrizes de lombotomia; orquites, epididimites; patologias renais 
funcionais; alterações congênitogenéticas do sistema urogenitais, funcionais 
e/ou anatômicas; tumores benignos e/ou malignos deste sistema.
3.11 apresentar no sistema nervoso (central e periférico): doenças 
inflamatórias, abscessos, flebites e tromboflebites, sequelas das doenças 
inflamatórias; atrofias como sequelas de patologias do sistema nervoso 
central e/ou periférico; doenças degenerativas e suas sequelas; doenças 
desmielinizantes; esclerose múltipla; epilepsia, síndromes convulsivas; 
neurocisticercose; cefaleia vascular (enxaqueca); acidentes vasculares 
cerebrais (isquêmicos ou hemorrágicos); transtornos dos nervos, das 
raízes nervosas e dos plexos nervosos; ciatalgias; mono e polineuropatias 
dos membros; doenças da junção mioneural e dos músculos; miopatias; 

síndromes paralíticas, hidrocefalia; patologias congênito-genéticas do 
sistema nervoso; cicatrizes de craniotomia, laminectomia; tumores 
benignos e/ou malignos deste sistema.
3.12 apresentar no sistema endócrino: doenças da glândula tireoide 
(hiper/hipotireoidismos), bócio, diabetes mellitus (qualquer tipo) e 
suas complicações, diabetes insipidus e suas complicações; cirurgias da 
tireoide/paratireóide; alterações endócrinas e exócrinas do pâncreas; 
transtornos da glândula paratireoide e suas complicações; síndrome de 
cushing, síndrome de addison; transtornos adrenogenitais. transtornos 
das glândulas suprarrenais; hiperaldosteronismo; disfunções endócrinas 
ovarianas/testiculares; disfunções poliglandulares; disfunções do timo; 
tumores benignos e/ou malignos deste sistema.
3.13 apresentar no sistema oftalmológico:
a) sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade 
visual inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde 
que o outro seja superior ou igual a 20/60.
b) com correção: a acuidade visual em todos os casos deve ser 20/20 em 
pelo menos um olho, e superior ou igual a 20/40 no outro olho.
c) observações: Patologias degenerativas da conjuntiva e córnea; 
ceratocone; tumores; estrabismos de qualquer tipo (forias e tropias); 
discromatopias e acromatopias em qualquer das suas variantes.
3.14 apresentar no sistema otorrinolaringológico: cerúmen que impossibilita 
a visualização do conduto auditivo externo e da membrana timpânica; otites 
externas; otites médias agudas, crônicas e mastoidites; perda auditiva e/
ou zumbido que dificulte o exercício da função de Praça BM; distúrbios de 
equilíbrio; cicatrizes de cirurgias otológicas; deformidades nasais congênitas 
ou adquiridas, destruição do esqueleto nasal, desvio septal; rinopatias e 
rinosinusopatias; amigdalites crônicas; patologias da laringe (inflamatórias, 
infecciosas, tumorais, degenerativas, congênitas, póstraumáticas); surdo-
mudez e tartamudez; deformidades congênitas ou adquiridas da região 
palatofaríngea; tumores benignos e/ou malignos deste sistema.
3.15 apresentar no sistema ginecológico: neoplasias malignas; cistos ovarianos 
não funcionais; lesões uterinas e todas as patologias ginecológicas adquiridas, 
exceto se insignificantes e desprovidas de potencial mórbido; anomalias 
congênitas com repercussão funcional ou com potencial para morbidade; 
mastites específicas; tumor maligno da mama; endometriose comprovada.
3.16 apresentar no exame odontológico: cárie extensa com comprometimento 
da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou 
não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; 
dentes com presença de restaurações deficientes, com presença de 
infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença 
de comprometimento endodôntico; presença de periodontite avançada; 
anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a 
funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; 
ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam 
a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com 
tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam 
a estética e a função; lesões císticas, anomalias congênitas, alterações 
ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam a funcionalidade 
da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna); lesões 
pré-cancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala 
impeditivos às exigências da atividade Praça BM, que exigem facilidade de 
dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento 
ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou 
seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo de cirurgião dentista; 
prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento 
da estética e da função; ausência de 6 (seis) elementos molares, com 
tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, 
há obrigatoriedade de 10 (dez) elementos dentais naturais; disfunção da aTM.
3.17 apresentar exame toxicológico positivo para substâncias entorpecentes ilícitas.
3.18 Apresentar demais moléstias e deficiências físicas e mentais que 
inabilitem o candidato para a atividade Praça BM.

aNeXo iV
FicHa de iNVestiGaÇÃo dos aNtecedeNtes Pessoais (FiaP)

coNFideNciaL
FicHa de iNForMaÇÕes coNFideNciais
carGo PreteNdido: __________________________________
i – dados Pessoais
NoME coMPlETo ____________________________________________
NoME aNTErior (SE caSada) __________________________________
aPElido _____________________________________  
daTa dE NaSciMENTo _______ /_______ /________
NacioNalidadE ________________________ 
NaTUralidadE _______________________ Uf __________
idENTidadE (rG) _______________________________ 
daTa dE EXPEdiÇÃo _______ /_______ /________
ÓrGÃo EXPEdidor ____________________________ 
cPf ________________________________________
TÍTUlo dE ElEiTor ____________________________________   
ZoNa ___________________   SEÇÃo _____________   Uf ____________
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SiTUaÇÃo MiliTar (carta Patente, reservista, alistamento, dispensa, etc)
Nº doc. ____________________________ TiPo doc. _________ÓrGÃo 
EXPEdidor ________________ dT EXPEdiÇÃo ______/______/_______
cNH Nº dE rEGiSTro ________________________________ caTEGoria 
____________ Uf __________ VENciMENTo ______/______/_______    
1ª HaBiliTaÇÃo ______/______/_______

ESTado ciVil _________________________________
Nº dE filHoS  _________________________________  dESTro caNHoTo

rEliGiÃo ______________________________________ PaSSaPorTE 
______________________________

ii – dados FaMiLiares
Pai _______________________________________________________
MÃE _______________________________________________________
cÔNJUGE __________________________________________________
irMÃ(o) __________________________________________________

iii – eNdereÇo atUaL
rUa – aVENida -TraVESSa ____________________________________
Nº coMPlEMENTo __________________________________ 
TElEfoNE(      )_________________________
Bairro _________________________________________ 
cidadE_____________________________________________
Uf__________
cEP _______________________________            
Morador dESdE ________ / ________ / _________

iV – eNdereÇos aNteriores
rUa – aVENida -TraVESSa ___________________________________

Nº coMPlEMENTo ____________________________________________TElEfoNE (     )  __________________
Bairro ____________________________________________________ cidadE ___________________________ 

Uf__________
cEP ________________________ Morador dESdE ________/ ________ a _________ / __________

rUa – aVENida -TraVESSa _______________________________________________________________________
_______________________

Nº coMPlEMENTo ____________________________________________TElEfoNE (     )  __________________
Bairro ____________________________________________________ cidadE ___________________________ 

Uf__________
cEP ________________________ Morador dESdE ________/ ________ a _________ / __________

rUa – aVENida -TraVESSa ______________________________________________________________________
______________________

Nº coMPlEMENTo ____________________________________________TElEfoNE (     )  __________________
Bairro ____________________________________________________ cidadE ___________________________ 

Uf__________
cEP ________________________ Morador dESdE ________/ ________ a _________ / __________

V – eMPreGo atUaL
EMPrESa __________________________________________________
fUNÇÃo ___________________________________________________
ENcarrEGado ______________________________________________
ENdErEÇo _________________________________________________
Nº coMPlEMENTo ___________________________________ 
TElEfoNE (      )  _______________________
Bairro__________________________________________ 
cidadE __________________________________ Uf __________

Vi – eMPreGos aNteriores
EMPrESa __________________________________________________
fUNÇÃo ___________________________________________________
ENcarrEGado ______________________________________________
ENdErEÇo _________________________________________________
Nº coMPlEMENTo ___________________________________ 
TElEfoNE (      )  _______________________
Bairro__________________________________________ 
cidadE __________________________________ Uf __________
EMPrESa _________________________________________________
fUNÇÃo ___________________________________________________
ENcarrEGado ______________________________________________
ENdErEÇo _________________________________________________
Nº coMPlEMENTo ___________________________________ 
TElEfoNE (      )  _______________________
Bairro__________________________________________ 
cidadE __________________________________ Uf __________

Vii – dados escoLares – NÍVeL MÉdio
ESTaBElEciMENTo EScolar ________________________________
ENdErEÇo ___________________________Nº ____________________
Bairro ___________________________________________________
cidadE__________________________________________ 
Uf_____________  
PErÍodo _______ / __________ / ____________    
SEriES _____________ /____________ /_____________

ESTaBElEciMENTo EScolar ________________________________
ENdErEÇo ___________________________Nº ____________________
Bairro ____________________________________________________
cidadE______________________________________ Uf__________
PErÍodo _______ / __________ / ____________    
SEriES _____________ /____________ /_____________

Viii – dados escoLares – NÍVeL sUPerior
ESTaBElEciMENTo EScolar ________________________________
ENdErEÇo _______________________________ Nº ________________
Bairro ___________________________________________________
cidadE____________________________________________ 
Uf__________
PErÍodo _______ / __________ / ____________    
GradUaÇÃo________________________________________________

iX – aNtecedeNtes
aS rESPoSTaS ÀS PErGUNTaS a SEGUir SÃo dE PrEENcHiMENTo 
oBriGaTÓrio

1. Já foi detido ou preso? Sim (  ) Não (  )
2. Respondeu ou responde a Inquérito Policial? Sim (  ) Não (  )
3. Respondeu ou responde a Inquérito Policial Militar na Justiça Estadual? Sim (  ) Não (  )
4. Respondeu ou responde a Inquérito Policial Militar na Justiça Federal? Sim (  ) Não (  )
5. Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Estadual? Sim (  ) Não (  )
6. Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Federal? Sim (  ) Não (  )
7. Respondeu ou responde a Processo Criminal na Justiça Eleitoral? Sim (  ) Não (  )

8. Foi beneficiado pela Lei nº 9099/95 (dispõe sobre as infrações penais de 
menor potencial ofensivo, suspensão do processo, Art. 89?)? Sim (  ) Não (  )

9. Respondeu ou responde a Ação Civil? Sim (  ) Não (  )

(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (nº do inquérito, do 
Processo, Vara criminal, Tribunal etc).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________

X - em relação a seus familiares (pais, irmãos, cunhados, tios etc), 
alguém já foi detido ou preso, respondeu ou responde a Inquérito Policial 
e/ou Processo criminal na Justiça estadual ou na Justiça Federal?
Sim (  ) Não (  )
(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (nº do inquérito, do 
Processo, da Sindicância Uf etc).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________

XI - Na hipótese de ocupar ou ter ocupado cargo público nas esferas 
municipal, estadual, distrital ou federal, respondeu ou responde a sindicância 
disciplinar, a inquérito administrativo ou a Processo disciplinar?
Sim (  ) Não ( )
(Em caso positivo, indique o local, a data e o motivo (nº do inquérito, do 
Processo, Vara criminal, Tribunal etc).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Xii – dados PatriMoNiais
rElacioNE oS BENS iMÓVEiS, MÓVEiS, SEMoVENTES E dE caPiTal QUE 
PoSSUi coM oS ValorES rESPEcTiVoS
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

Xiii – oUtros dados
rElacioNE aS ENTidadES dE claSSE ÀS QUaiS É oU foi filiado 
(iNdiQUE NoME, ENdErEÇo E PErÍodo)
1._________________________________________________________
2._________________________________________________________
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rElacioNE QUaiS aS aTiVidadES QUE rEaliZa NoS HorárioS dE 
folGa.
1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________

VOCÊ TEM VÍCIOS? (FUMO, BEBIDA ETC).
1. ________________________________________________________

coNFideNciaL
declaro, sob as penas da lei, em conformidade com art. 299 do código 
Penal Brasileiro (cPB), que todas as informações aqui prestadas são 
verdadeiras, que não omiti fato algum que impossibilite minha nomeação 
para desenvolver as atividades do cargo que pretendo assumir e que 
autorizo a realização de investigação de antecedentes Pessoais em minha 
vida pretérita para confirmar as informações prestadas e para verificar se 
possuo conduta irrepreensível e idoneidade moral inatacável, condições 
indispensáveis para o desempenho da atividade pretendida.
______, _______ de _________________________________ de 2022.

__________________________________________________________
assinatura do candidato

aNeXo V
croNoGraMa PreVisto

PUBLicaÇÃo do editaL de aBertUra atÉ 03/03/2022

iSENÇÃo da TaXa dE iNScriÇÃo daTa

Período para solicitação de isenção da Taxa de inscrição 03/03 à 07/03/2022

divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição 15/03/2022

Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 16/03 e 17/03/2022

Divulgação do deferimento definitivo da solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 22/03/2022

da SoliciTaÇÃo dE iNScriÇÃo daTa

Período para solicitação de inscrição 03/03 à 07/04/2022

Período para pagamento da taxa de inscrição 03/03 à 07/04/2022

Período para envio de laudo médico – condições para a prova 03/03 à 07/04/2022

divulgação do deferimento das inscrições 14/04/2022

Período para recurso contra o indeferimento da inscrição 18/04 e 19/04/2022

Divulgação do deferimento definitivo da inscrição 25/04/2022

da ProVa oBJETiVa daTa

divulgação do cartão de informação do candidato 09/05/2022

aPlicaÇÃo da ProVa oBJETiVa 15/05/2022

divulgação do Gabarito Preliminar e do(s) caderno(s) de questões 16/05/2022

Período para recurso contra o Gabarito Preliminar 17/05 e 18/05/2022

divulgação do edital de Pareceres dos recursos deferidos contra o Gabarito 
Preliminar, do Gabarito pós-recursos, das folhas de respostas da Prova objetiva e 

do resultado da Prova objetiva - Preliminar
10/06/2022

Período para recurso contra o resultado da Prova objetiva - Preliminar 13/06 e 14/06/2022

Divulgação do parecer do recurso e resultado definitivo da Prova Objetiva 29/06/2022

do EXaME dE aValiaÇÃo PSicolÓGica daTa

divulgação dos candidatos habilitados para a avaliação psicológica 29/06/2022

aPlicaÇÃo da aValiaÇÃo PSicolÓGica 1ª Etapa – Teste coletivo 10/07/2022

aPlicaÇÃo da aValiaÇÃo PSicolÓGica 2ª Etapa – Entrevista individual Entre os dias 11/07 à 
17/07/2022

divulgação do resultado preliminar da avaliação psicológica 01/08/2022

Período para solicitar Entrevista devolutiva e divulgação da data da devolutiva 01/08 e 02/08/2022

realização da Entrevista devolutiva 14/08/2022

Período para recurso contra o resultado da avaliação psicológica 15/08 e 16/08/22

Divulgação do parecer do recurso e resultado definitivo da avaliação psicológica 
pós-recurso 31/08/2022

do EXaME dE aValiaÇÃo dE SaÚdE daTa

divulgação da convocação dos candidatos habilitados para a avaliação de saúde 31/08/2022

aPlicaÇÃo da aValiaÇÃo dE SaÚdE Entre os dias 14/09 à 
18/09/2022

divulgação do resultado preliminar da avaliação de saúde 23/09/2022

Período para recurso contra o resultado da avaliação de saúde 26/09 e 27/09/22

Divulgação do parecer do recurso e resultado definitivo da avaliação de saúde 06/10/2022

do TESTE dE aValiaÇÃo fÍSica daTa

divulgação dos candidatos habilitados para o Teste de avaliação física 06/10/2022

aPlicaÇÃo do TESTE dE aValiaÇÃo fÍSica Entre os dias 14/10 à 
23/10/2022

divulgação do resultado preliminar do Teste de avaliação física 07/11/2022

Período para recurso contra o resultado preliminar do Teste de avaliação física 08/11 e 09/11/2022

Divulgação do parecer do recurso e resultado definitivo do Teste de Avaliação 
física 18/11/2022

da iNVESTiGaÇÃo doS aNTEcEdENTES PESSoaiS daTa

divulgação dos candidatos habilitados para a investigação Social a partir de 29/06/22

Envio dos documentos para a investigação A definir

divulgação do resultado provisório da investigação social A definir

Período para recurso contra o resultado da investigação A definir

divulgação do parecer do recurso e resultado da investigação pós-recurso até 18/11/22

do rESUlTado fiNal daTa

Divulgação do resultado preliminar e classificação dos candidatos 18/11/2022

Período para recurso contra o resultado e classificação 21/11 e 22/11/2022

Divulgação do resultado final e classificação pós-recurso 29/11/2022

o cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das 
atividades inerentes ao concurso, podendo as datas sofrerem alterações 
segundo as necessidades da comissão especial e da comissão organizadora 
do concurso.
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no site do 
instituto aocP, no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

Protocolo: 766646
..

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 008/2022-dG/Pc-Pa/diVersos
Belém-Pa, terça-feira, 22 de fevereiro de 2022.
o delegado-Geral da Polícia civil, no uso de suas atribuições, conferidas 
pelo artigo 8º da lei complementar nº 022/94;
coNSidEraNdo a mudança no quadro de servidores da assessoria de 
controle interno da Polícia civil;
coNSidEraNdo o teor do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/719008, 
oriundo da assessoria de controle interno, em que solicita a revogação da 
PorTaria Nº 219/2020-dG/Pc-Pa/diVErSoS, de 17/11/2020, bem como a 
designação e novos servidores para exercerem a função de agente Público de 
controle interno na Polícia civil do Estado do Pará,
rESolVE:
i - rEVoGar os termos da PorTaria Nº 099/2021—dG/Pc-Pa/diVErSoS, 
de 01/07/2021;
ii - dESiGNar os servidores abaixo relacionados para exercerem a função 
de agente Público de controle interno na Polícia civil do Estado do Pará:
• HERBERT RENAN SILVA DE SOUZA – Delegado de Polícia Civil;
• MAURYLENA DE AVELLAR ALÃO SANTOS – Técnica em Gestão Pública;
• LUCIVANIA ARAGÃO PRAZERES – Técnica em Gestão Pública;
• ROSE JANAINA BRAGA SALLES – Assistente Administrativo;
• KLEYANNE DUARTE ARAÚJO – Assistente Administrativo;
• MARCOS LUCIDIO MARTINS BATISTA – Assistente Administrativo;
• RAFAEL DA SILVA COSTA – assistente administrativo. 
iii – determinar às diretorias de administração e de recursos Humanos 
que adotem as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
WalTEr rESENdE dE alMEida
dElEGado-GEral
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará

Protocolo: 766064
..

POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria N°. 1689/ 2021
frEdSoN da SilVa alBUrQUErQUE 
MaTrÍcUla: 5948604 
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/11/2021 
oBJETiVo: Trazer documentos .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 766509
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Portaria N°. 1683/ 2021 
MarcElo claYToN raMoS da SilVa
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/10/2021 
oBJETiVo: auxiliar nas necropsias .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 766510
Portaria N°. 1688/ 2021 
GilSoN riBEiro MaGalHÃES
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 57190558 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/11/2021 a 06/11/2021 
oBJETiVo: Entrega material biológicos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 766508
Portaria N°. 1683/ 2021
MarcElo claYToN raMoS da SilVa 
MaTrÍcUla: 5894517 
carGo: auxiliar Técnico de Perícias
cidadE: caSTaNHal - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 14/10/2021 
oBJETiVo: auxiliar nas necropsias .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1689/ 2021
frEdSoN da SilVa alBUrQUErQUE 
MaTrÍcUla: 5948604 
carGo: Motorista
cidadE: MaraBá - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo: 04/11/2021 
oBJETiVo: Trazer documentos .
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°. 1688/ 2021
GilSoN riBEiro MaGalHÃES 
MaTrÍcUla: 59489761 
carGo: Motorista
riTEl JorGE carValHo alMEida 
MaTrÍcUla: 57190558 
carGo: assistente administrativo
cidadE: BElÉM - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo: 05/11/2021 a 06/11/2021 
oBJETiVo: Entrega material biológicos.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS

Protocolo: 766420
Portaria N°.  545/ 2021 
EMMaNUEl MarcoS doS SaNToS carPiNa
MaTrÍcUla: 57195136/1
carGo: Motorista
raiMUNdo NoNaTo do NaSciMENTo alMEida
MaTrÍcUla: 5417031/2 
carGo: Perito criminal
cidadE:  MoJÚ - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo:  24/03/2021  a  25/03/2021 
oBJETiVo: realizar pericia.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°.  687/ 2019
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS
MaTrÍcUla: 5892260 
carGo: auxiliar operacional
WalMir MoNTEiro fErrEira 
MaTrÍcUla: 5937811 
carGo: auxiliar operacional
cidadE:  SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 03 1/2 (Três e meia) PErÍodo:  02/08/2019  a  05/08/2019 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS 
Portaria N°.  1645/ 2021 
HErBaT BUGGa PErEira SarMENTo
MaTrÍcUla: 55586613/1
carGo: Gerente
JoÃo MarcElo criSTiaNo liMa oliVEira
MaTrÍcUla: 57190929/1
carGo: Motorista
WaldiNEY BraNdÃo loPES dE oliVEira
MaTrÍcUla: 5832187/1 
carGo: Perito criminal
cidadE:  ParaGoMiNaS - Pa
diáriaS: 01 1/2 (Uma e meia) PErÍodo:  21/10/2021  a  22/10/2021 
oBJETiVo: rEaliZaÇÃo  dE  MaNUTENÇÃo  da  rEdE  dE  coMPUTa-
dorES  E 
iMPrESSoraS do NÚclEo aVaNÇado dE ParaGoMiNaS..
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS 

Portaria N°.  1868/ 2021
MarcoS PaUlo UcHoa da SilVa 
MaTrÍcUla: 5914930 
carGo: Gerente
cidadE:  ParaGoMiNaS - Pa
diária: 01 (Uma) PErÍodo:  08/11/2021 
oBJETiVo: Visita Técnica.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS 

Protocolo: 766588
Portaria N°.  612/ 2019
lEaNdro HENriQUE MacEdo raMoS 
MaTrÍcUla: 5892260 
carGo: auxiliar operacional
WalMir MoNTEiro fErrEira
MaTrÍcUla: 5937811 
carGo: auxiliar operacional
cidadE:  SaliNoPÓliS - Pa
diáriaS: 04 1/2 (Quatro e meia) PErÍodo:  18/07/2019  a  22/07/2019 
oBJETiVo: operação verão.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS
Portaria N°.  1426/ 2021
HiNToN BarroS cardoSo JÚNior cic: 167.271.262-91
MaTrÍcUla: 5205255/1 
carGo: Médico legista
cidadE:  MaraBá - Pa
diária: 08 1/2 (oito e meia) PErÍodo:  01/10/2021  a  09/10/2021 
oBJETiVo: realiza Treinamento.
dr. cElSo da SilVa MaScarENHaS 

Protocolo: 766590

.

.

oUtras MatÉrias
.

HoMoLoGaÇÃo do resULtado FiNaL do Pss Nº 001/2022 
O Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, com fundamento na lei complementar Estadual nº 07/1991, altera-
da pela lei complementar Estadual nº 077/2011, lei Estadual nº 8.096/2015, 
leis Estaduais nº 6.829/2006 e nº 6.282/2000 e pelos decretos Estaduais nº 
1.230/2015 e nº 1.741/2017 e subsidiariamente pela lei Estadual nº 5.810, 
de 24 de janeiro de 1994 – regime Jurídico Único – rJU, resolve homologar o 
resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado – PSS para contratação 
temporária, tendo como classificados os seguintes candidatos:

cÓd. 1 - Perito MÉdico LeGista - aBaetetUBa.

or-
dem Nome completo data Nasci-

mento
Escolari-
dade

T. 
S

Qualifi-
cação

En-
trevis-

ta

To-
tal

01 EdUardo BiTENcoUrT diaS 20/12/1970 3 0 4 10 17
02 THaiS fEiToSa caMacHo 24/03/1990 1 0 10 4 15

03 GlEidSoN rocHa diaS 17/07/1984 3 10 1 fal-
tou 14

04 THiaGo aNdrEY dE caSTro 31/05/1990 1 0 0 8 9

05 doUGlaS darciE lEao 04/10/1985 3 2 0 fal-
tou 5

cÓd. 2 - Perito MÉdico LeGista - ParaUaPeBas.

or-
dem Nome completo data Nascimento Escolari-

dade
T. 

S
Qualifi-
cação

En-
tre-

vista

To-
tal

01 lEoNardo rodriGUES 
rESENdE 28/12/1986 1 0 0 10 11

cÓd. 3 - Perito MÉdico LeGista – MaraBÁ.

or-
dem Nome completo data Nasci-

mento
Escola-
ridade

T. 
S

Qualifi-
cação

En-
trevis-

ta

To-
tal

01 JUliaNNa araUJo da coSTa lEiTa 
SilVEira 15/06/1993 3 4 2 10 19

02 lEoNardo MaGalHaES SaNToS 03/10/1995 1 0 7 10 18
03 Marcia dUrcila SilVa dE alMEida 26/02/1974 3 3 0 10 16
04 cHriSTiaN faBiaN ScarParo 09/09/1975 3 0 0 10 13
05 SiMiao JoSE faria fErrEira 08/08/1979 3 0 0 10 13

06 GUSTaVo BarBoSa fErNaNdES 
dE SoUZa 13/01/1985 3 0 0 fal-

tou 3

07 JaNE Klicia aVEliNo SaNT aNa 12/09/1990 1 0 0 fal-
tou 1

08 MarcoS ViNiciUS BriTo dE 
oliVEira 17/03/1993 1 0 0 fal-

tou 1

09 cHrYSTiaN MENESES riBEiro 22/04/1995 1 0 0 fal-
tou 1

Belém, 25 de fevereiro de 2022.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
Perito criminal 
Diretor-Geral da Polícia Científica do Pará

Protocolo: 765965
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 660/2022-daF/cGP, de 24/02/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/202961;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de São Geraldo do araguaia no período de 07/03 
à 01/04/2022, a fim de realizar treinamento do sistema de RENAINF aos 
servidores da dMTU do referido municipio.

NoMe MatricULa

UrSUla alVES NaSciMENTo 57195462 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 663/2022-daF/cGP, de 24/02/2022.
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/209845;
r E S o l V E :
aUToriZar o pagamento de vinte e dois e meia (22 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Taliândia – 03 à 05/03/2022, Mocajuba – 06 à 
08/03/2022, cametá – 09 à 12/03/2022, abaetetuba – 13 à 18/03/2022, 
Barcarena – 19 à 22/03/2022, Moju/Belém – 23 à 25/03/2022, a fim de-
compor a equipe para realizar vistoria pedagogica como : credenciamento, 
renovação de credenciamento, sanar pendência documental nos cfc’s e 
capacitadora nos municipios acima citados.

NoMe MatricULa

JoSENilcE da SilVa PaNToJa SaNToS 1040/1

oTáVio SilVa BarBoSa 3156834/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766500
Portaria Nº 703/2022-dG/cGP, de 02/03/2022

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar a senhora EllEN BaNdEira MaUraT PraTa, para exercer o car-
go em comissão, daS-04, de assessora neste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 702/2022-dG/cGP, de 02/03/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
NoMEar a servidora Sheila de Nazare resque rosa, analista de adminis-
tração e finanças, matrícula 57173541/2, para exercer o cargo em co-
missão, daS-03, de Gerente de Execução financeira, na coordenadoria de 
Gestão orçamentária e financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 701/2022-dG/cGP, de 02/03/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – dE-
TraN/Pa, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e,
r E S o l V E:
EXoNErar, a pedido, a servidora Ângela Maria Baia da Silva, analista de 
administração e finanças, matrícula 5473829/3, do cargo em comissão, 
daS-03, de Gerente de Execução financeira, na coordenadoria de Gestão 
orçamentária e financeira deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 766627

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do coNtrato 
NÚMero do coNtrato adMiNistratiVo: 014/2021.

ParTES: departamento de Trânsito do Estado do Pará – dETraN/Pa, cNPJ/
Mf n° 04.822.060/0001-40 e a empresa GrafiSa Gráfica E EdiTora 
lTda, como inscrita no cNPJ sob o nº 03.633.502/0001-48
oBJETo: aumento de 25% do quantitativo conforme necessidade da coor-
denadoria de educação do dETraN/Pa.
fUNdaMENTo: o presente Termo aditivo tem por fundamentação legal os 
artigos 57 § 1º, inciso iV c/c art. 65, i, b da lei 8.666/93
Valor: o valor total estimado deste Termo aditivo é de r$ r$1.625.509,00 
(um milhão, seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e nove reais) equi-
valente a 25%(vinte e e cinco por cento) 
doTaÇÃo orÇaMENTária:
66.201 – departamento de Trânsito do Estado do Pará; 
função: 06 Segurança Pública; 
Subfunção: 125 122 Normatização e fiscalização; administração Geral; 
Programa: 1502 127 Segurança Pública; Manutenção da Gestão Projeto/
atividade: 8272 8338 Educação de Trânsito; operacionalização das ações 
administrativas; 
Elemento de despesa: 339030 (16 e 44) Material de consumo; 
fonte de recursos: 0261000000 recursos Próprios; 0661000000 recursos 
Próprios – Superavit 
ViGÊNcia: início: 02/03/2022 – 30/06/2022
foro: Belém
daTa dE aSSiNaTUra: 02/03/2022
ordENador rESPoNSáVEl: rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE 
SoUZa coElHo 
rENaTa MirElla frEiTaS GUiMarÃES dE SoUZa coElHo 
diretora Geral – detran/Pa

Protocolo: 766541

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 327/2022-daF/cGP, de 28/01/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/98138;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para os municípios de Barcarena – 09 à 11/02/2022, abatetu-
ba – 12 à 15/02/2022, Marabá – 16 à 18/02/2022, Parauapebas – 19 à 
22/02/2022, São félix do Xingú – 23 à 25/02/2022, redenção/Belém – 
26/02 à 02/03/2022, a fim de realizar levantamento das condições de con-
servação dos veículos lotados (duster) que encontra-se a disposição das 
cirETraNS. Bem como se os veículos encontram-se com suas revisões em 
dia, realizar levantamento das kilometragens, correção de kilometragens e 
qualquer outro procedimento que for necessário.

nome matricula
Maria leny ferreira de Sousa 57175305/2

ademir Braga da Silva 003265420/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 328/2022-daF/cGP, de 28/01/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/86299;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze (14) diárias aos servidores abai-
xo especificados, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de Salinópolis nos períodos 04/02 à 07/02/2022, 11/02 à 
14/02/2022, 18/02 à 21/02/2022, 25/02 à 28/02/2022, a fim de auxiliar 
nos serviços administrativos a serem realizados na barreira de Salinópolis.

nome matricula
cristovam rodrigues corrêa 5961958/1
fernanda Jatene Ewerton 5884004/3

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 329/2022-daF/cGP, de 31/01/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/97061;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a ser-
vidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de Be-
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lém para o município de Xinguara - 31/01 à 25/02/2022, a fim de realizar 
atendimento de processos de veículos e retaguarda no referido município.

nome matricula
carla adriana costa de almeida 57196215/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 333/2022-daF/cGP, de 31/01/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/75195;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o mu-
nicípio de Breves no período de 28/01 à 14/02/2022, a fim de acompanhar 
a equipe de fiscalização de trânsito para apoio administrativo realizando 
atividades correlatas a sua área de atuação.

nome matricula
antony Ulisses Maia lisboa 3262537/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 334/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/102825;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para os municí-
pios de Santarém – 10/02 e 11/02/2022, oriximiná – 12/02 e 13/02/2022, 
Óbidos – 14/02 à 16/02/2022, alenquer – 17/02 à 18/02/2022, Monte 
alegre – 19/02 à 21/02/2022, almeirim – 22/02 e 23/02/2022, Santarém/
Belém – 24/02 à 26/02/2022, a fim de orientar, habilitar, instrumentalizar 
avaliar servidores e formar multiplicadores para o processo de avaliação de 
desempenho conforme lei 7.796/14.

nome matricula
carmen Sílvia dias Jatene 55586760 /2

Elpídio araújo da costa Júnior 55590002 /2
Ângela do Socorro coutinho Monteiro 57193225 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 335/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/76867;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o 
município de Bragança no período de 07/02 à 04/03/2022, a fim de realizar 
atendimento e retaguarda de habilitação, no referido municipio.

nome matricula
alan Nascimento Valente 55588464/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 337/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/109199;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para os mu-
nicípios de Eldorado dos carajás – 10 à 17/02/2022, curionópolis/Belém 
– 18 à 25/02/2022, a fim de realizar serviços de levantamento de campo, 
armazenamento e estoques as reais necessidades de cada cirETraN aci-
ma mencionada.

nome matricula
Edmundo lopes de Sousa 3264106/1

ozinaldo do Nascimento azulay 3266249/1
otacilio Vale de aquino 57229560/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 338/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.

coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/106498;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o mu-
nicípio de Abaetetuba no período de 15/02 à 04/03/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de transito bem como controle de fluxo de veículos no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula
Gerson Gomes Santiago 57192440 /2

Moisés de albuquerque Pereira 57203792 /2
Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1

José ribamar do Nascimento 57201705 /1
antonio rafael rodrigues Queiroz 57227951 /1

francisco antonio da Silva 57198620 /1
lyndon chrysler de almeida 5816874 /2

Marco antonio Pinheiro Paciência 57195024 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 339/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/106717;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezesseis e meia (16 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o mu-
nicípio de Redenção no período de 16/02 à 04/03/2022, a fim de realizar 
ações de fiscalização de transito bem como controle de fluxo de veículos no 
referido municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo.

nome matricula

Eudo Mamede da costa Junior 57212965 /2

Kelly Maia Santana 57228950 /1

andré dos reis Piquet 57198260 /1

ivan luis da conceição Jaster 57198279 /1

rosivaldo oliveira de Sousa 57193604 /2

celso luis dos Santos Matos 57200270 /1

Ellen Monteiro Barros 57232978 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 340/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/106919;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quinze e meia (15 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o município 
de Tucurí no período de 16/02 à 03/03/2022, a fim de realizar ações de 
fiscalização de transito bem como controle de fluxo de veículos no referido 
municipio, bem como desenvolver ações determinadas pela dTo, em espe-
cial para atender ofício nº 000985/2020-PGE-PcTa3, em anexo.

nome matricula

lailton Santos do Nascimento 57200227 /1

Sandro félix Brasil 57205274 /1

Jofre costa e cunha 54191302 /2

Marivaldo lima de araujo 5820588 /1

aullo cezar alves de azevedo Maia 57198588 /1

raul Braga da costa 57217498 /2

rosemar flávio Marques franco Junior 57226823 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 341/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/102065;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos servi-
dores abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o municí-
pio de Santa Bárbara do Pará - 15/02 à 04/03/2022, a fim de realizar ações 
de fiscalização de transito no referido municipio, bem como desenvolver 
ações determinadas pela dTo.
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nome matricula
fábio Máximo da Silva 57211773 /2

orivaldo rodrigues dos Santos 57228929 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 342/2022-daF/cGP, de 01/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/101467;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatro e meia (04 e 1/2) diárias aos servido-
res abaixo especificados, referente ao Município de Belém para o município 
de Benevides no período de 10 à 14/02/2022, a fim de realizar ações de 
fiscalização de transito no referido municipio, bem como desenvolver ações 
determinadas pela DTO, em especial para atender o Oficio nº 1134/2017-
MP/PJB-4º PJ, em anexo.

nome matricula
Gilvan rabelo Normandes 57193929 /2

Marcela alexopulos Santa rosa 57228982 /1
raimundo daniel Santos da Silva 57200355 /1

Sandra Paula dos remédios cunha de oliveira 57202190 /1
Sônia Maria lima da costa 57200228 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 349/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/49196;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao 
servidor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município 
de castanhal para o município de Paragominas no período de 14/02 à 
11/03/2022, a fim de realizar atendimento de habilitação na CIRETRAN do 
referido municipio.

nome matricula
Marcelo Jardel da Silva Macedo 57196225/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 352/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/89011;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de quatorze e meia (14 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para os municípios de Bonito – 07 à 10/02/2022, Tracauateua – 11 
à 13/02/2022, Bragança – 14 à 17/02/2022, augusto corrêa/Belém – 18 à 
21/02/2022, a fim de realizar levantamento para projeto de sinalização nos 
municipios acima citados pertencentes aos lotes da região de integração 
do rio caeté, referente ao contrato administrativo nº 042/2020.

nome matricula

Valdinar costa Vieira Junior 57189952 /1

raimundo Euclides de carvalho 3262219 /1

Marcelo Pinto da costa Mendes 57189949 /1

Warlenton Nazareno de Melo Brito 80845570 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 353/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/34078;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias a 
servidora abaixo especificada, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de altamira no período de 07/02 à 04/03/2022, a 
fim de realizar atendimento de veículo, na CIRETRAN do referido municipio.

nome matricula
ana Sueli Quadros da rosa 3268438/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 354/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/87036;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e uma e meia (21 e 1/2) diárias aos 
servidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município 
de Belém para o município de igarapé-Miri – 07 à 14/02/2022, São do-
mingos do araguaia – 15 à 18/02/2022, Ulianópolis – 19 à 22/02/2022, 
Viseu/Belém – 23 à 28/02/2022, a fim de realizar serviços de manutenção 
corretiva de urgência nos circuitos eletricos dos aparelhos de refrigeração, 
iluminação e tomadas elétrica dos prédios da cirETraNs acima citadas.

nome matricula
itaí augusto figueira de Sousa 57196684 /1
iranildo fernandes de oliveira 3261700 /1

Paulo Prestes campos 3261468 /1
cláudio anderson de Souza Wassally 57175313 /2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 355/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/54114;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezoito e meia (18 e 1/2) diárias ao servidor 
abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Belém para 
o município de São Miguel do Guamá no período de 07/02 à 25/02/2022, 
a fim de realizar serviços de atendimento de habilitação e treinamento de 
funcionários junto a cirETraN do referido municipio.

nome matricula
fábio farag Muniz 57188807/1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 357/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/68150;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de vinte e cinco e meia (25 e 1/2) diárias ao servi-
dor abaixo especificado, referente ao deslocamento do Município de Santarém 
para o município de Monte Alegre no período de 14/02 à 11/03/2022, a fim de 
realizar vistoria de veículo na cirETraN do referido municipio.

nome matricula
david furtado fernandes 5857430/2

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 358/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/115366;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Santarém para o município de Mojuí dos campos no período de 14/02 à 
03/03/2022, a fim de desempenhar suas atividades funcionias em opera-
ção de fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO.

nome matricula
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660 /1

derivaldo Gonzaga alves 57201632 /1
Jean da Silva e Silva 57201709 /1

José carlos de Souza Nascimento 57230623 /1
rodolfo campos Sales 57201770 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Portaria Nº 359/2022-daF/cGP, de 02/02/2022
o diretor administrativo e financeiro do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará- dETraN-Pa, usando das atribuições que lhe foram 
delegadas pela PorTaria Nº 3057/2020-dG/cGP.
coNSidEraNdo a solicitação de concessão de diária constante no Proces-
so nº 2022/115417;
r E S o l V E : 
aUToriZar o pagamento de dezessete e meia (17 e 1/2) diárias aos ser-
vidores abaixo especificados, referente ao deslocamento do Município de 
Belém para o município de Acará no período de 15/02 à 04/03/2022, a fim 
de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito, 
acompanhar os trabalhos de empresa que realiza a pesagem de veículos 
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de carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados, por ocasião de 
uma das Pontes da alça Viária, bem como cumprir cronograma de ações 
estabelecidas pela dTo.

nome matricula
luciano azevedo Nascimento 57214954 /1

Sandro da Silva Soares 57194202 /3
João dhiogo Pinheiro e Souza 57230579 /1

lUiZ PaUlo MElo BraGa
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 766540
Portaria Nº 705/2022-dG/cGP, de 02/03/2022

a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – 
dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
NoMEar o servidor aNdrÉ TEiXEira da SilVa, assistente 
administrativo, matrícula 54197169/2, para exercer o cargo em 
comissão, daS-03, de Gerente de Posto avançado, na diretoria de 
Habilitação de condutores e registro de Veículos deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Portaria Nº 704/2022-dG/cGP, de 02/03/2022
a diretora Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará – 
dETraN/Pa, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
r E S o l V E:
EXoNErar a senhora ViViaNa ViNHaS coSTa SoUZa, do cargo 
em comissão, daS-03, de Gerente de Posto avançado, da diretoria de 
Habilitação de condutores e registro de Veículos deste departamento.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/03/2022.
rENaTa MirElla frEiTaS G. dE SoUSa coElHo
diretora Geral

Protocolo: 766639
..

secretaria de estado 
de cULtUra

.

errata

errata da publicação da Portaria Nº 076, de 23.02.2022, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº34878 , de 02.03.2022, que cedeu a servidora 
Marcia aSSUNÇÃo PErEira, matrícula nº 5074142-2, ocupante do cargo 
de Técnico de Planejamento, à fUNdaÇÃo carloS GoMES - fcG.
onde se lê:  
i - cEdEr, a servidora Marcia aSSUNÇÃo PErEira , matrícula nº 
5074142-2, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento, à fUNdaÇÃo 
carloS GoMES - fcG, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, a contar de 
01.03.2022, podendo ser prorrogado, com ônus para o Órgão cessionário.
ii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Leia-se:        
i - cEdEr, a servidora Marcia aSSUNÇÃo PErEira , matrícula nº 
5074142-2, ocupante do cargo de Técnico de Planejamento, à fUNdaÇÃo 
carloS GoMES - fcG, pelo prazo de até 04 (quatro) anos, a contar de 
01.03.2022, podendo ser prorrogado, com ônus para o Órgão cessionário.
ii – retroagindo seus efeitos a 01.03.2022.

Protocolo: 766511
errata de Portaria Nº 056/2022 de 14.02.2022, 

PUBLicada eM 16.02.2022 No doe Nº 34.866.
onde se lê: Período: 17.02.2022
Leia-se: Período: 17 a 18.02.2022
onde se lê: ½  ( meia diária)
Leia-se: 1 e ½ ( uma e meia diárias)

Protocolo: 766637
..

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

Portaria

Portaria N°. 033/2022 - FcG de 25.02.2022
a Superintendente da fundação carlos Gomes, usando de suas atribuições 
legais, conferidas pelo art. 6° da lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996 e pelo 
art. 145 da lei nº. 5.810 de 24 de janeiro de 1994.
coNSidEraNdo o decreto de 14.01.2019, publicado no doE nº. 33.781 
de 15.01.2019;
coNSidEraNdo a instauração do Pad, através da PorTaria Nº. 
149/2020-fcG, de 04.12.2020, publicada no doE nº. 34.427 de 

07.12.2020 e nº. 056/2021-fcG, de 07.06.2021, publicada no doE nº. 
34.637 de 13.07.2021;
coNSidEraNdo os termos da correspondência interna nº. 018/2022-
Pad, de 22/02/2022; subscrito pela Presidente da comissão, por meio 
do qual solicita prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos do 
Processo administrativo disciplinar;
rESolVE:
ProrroGar, de acordo com o disposto no art. 208 da lei Estadual nº. 5.810 
de 1994, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 
comissão de Processo administrativo disciplinar, de que trata a PorTaria Nº. 
056/2021-fcG, de 07.06.2021, publicada no doE nº. 34.637 de 13.07.2021.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente da fcG

Protocolo: 766570

secretaria de estado 
de coMUNicaÇÃo

.

..

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 067/2022 – FUNteLPa
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1° - dESiGNar o (a) servidor (a) laís cruz lourenço, matrícula fun-
cional nº. 5961700/1 e o (a) servidor (a) daniela lins alfaro Godinho, 
matrícula funcional nº. 5957032/1 para atuar como fiscal e suplente de 
fiscal do Contrato 017/2019, PROCESSO N. º 2019/507091 firmado entre 
a fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa e a empresa NorTE 
TUriSMo, inscrita no cNPJ n° 05.570.254/0001-69, para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS dE aGENdaMENTo dE ViaGENS.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 02 de março de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 766536
Portaria N° 068/2022 – FUNteLPa

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) laís cruz lourenço, matrícula funcio-
nal nº. 5961700/1 para atuar como fiscal do Contrato 038/2020, PROCES-
SO N. º 2020/456889 firmado entre a Fundação Paraense de Radiodifusão 
– fUNTElPa e a empresa fSa SolUÇÕES – fraNK SiNaTra dE aZEVEdo 
MoNTEiro, inscrita no cNPJ n° 34.008.992/0001-15, para PrESTaÇÃo dE 
SErViÇoS coNTiNUadoS dE TElEViSÃo a caBo Por aSSiNaTUra coM 
acESSo a SiNaiS diGiTal E acESSo a SiNaiS EM alTa dEfiNiÇÃo Hd.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 02 de março de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 766537
Portaria N° 069/2022 – FUNteLPa

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o (a) servidor (a) laís cruz lourenço, matrícula funcional 
nº. 5961700/1 e o (a) servidor (a) Maria de Nazaré oliveira athayde, matrícula 
funcional nº. 7994320/1 para atuar como fiscal e suplente de fiscal do Contrato 
023/2020, PROCESSO N. º 2020/158202 firmado entre a Fundação Paraense de 
radiodifusão – fUNTElPa e a empresa JalES rodriGUES SociEdadE iNdiVi-
dUal dE adVocacia, inscrita no cNPJ n° 33.365.825/0001-69, para coNTra-
TaÇÃo dE SErViÇo dE aSSESSoria E coNSUlToria JUrÍdica.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 02 de março de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 766538
Portaria N° 070/2022 – FUNteLPa

o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão - fUNTElPa, no uso 
de suas atribuições legais, de conformidade com o art. 67, caput, da lei n. 
8.666/93, rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o(a) servidor(a) daniela lins alfaro Godinho, matrícu-
la funcional nº.5957032/1 para atuar como fiscal do Contrato 015/2021, 
PROCESSO N.º 2021/215868 firmado entre a Fundação Paraense de Radio-
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difusão – fUNTElPa e a empresa Midia cENTEr ProdUTora SErViÇoS 
E PordUÇÃo MUSical ciNEMaToGráfica E EVENToS EirEli, inscrita no 
cNPJ n° 07.072.916/0001-04, para coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcia-
liZada Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇo coNTNUadoS dE JorNaliSMo, 
ProdUÇÃo E MaNUTENÇÃo TÉcNica Para aTENdEr dEMaNdaS aS di-
rEToriaS da fUNTElPa.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, podendo 
ser revogada a qualquer tempo a critério da autoridade competente.
Belém, 02 de março de 2022.
Hilbert Hil carreira do Nascimento
Presidente da fUNTElPa

Protocolo: 766539

secretaria de estado 
de edUcaÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 36/ 2022 - GaBsaeN/saeN
a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do Sistema de organização Modular de 
Ensino - SoME, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc;
coNSidEraNdo a política de expansão do ensino no Município de JUrU-
Ti, jurisdicionado pela 7ª Unidade regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino Médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2021/1416030.
 rESolVE
art. 1º - autorizar a implantação do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModU-
lar dE ENSiNo a partir do ano de 2022, na comunidade ParaNá dE doNa 
roSa, para funcionar nas dependências da EMEif JoSÉ TaNcrEdi JÚ-
Nior, situada na comunidade Paraná de dona rosa, município de Juruti.
art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEM Professora Zenita 
freitas de Matos (situada no município de Juruti), a qual expedirá, assinará 
e arquivará os documentos dos alunos a que se refere o artigo anterior, 
conforme o que dispõe a resolução nº 813, de 11 de dezembro de 2000, 
do cEE (conselho Estadual de Educação).
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a Secretaria adjunta 
de Ensino (SaEN) em conjunto com a coordenação Estadual do SoME e 
7ª UrE/Juruti, providenciarão junto à codES (coordenação de descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor.
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
regina lucia de Sousa Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 766118
Portaria Nº 33/2022 - GaBsaeN/saeN

a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo o Termo de cooperação Técnica nº 002/2018 MP/Pa cele-
brado entre Ministério Público do Estado do Pará – MP/Pa e o Governo do 
Estado do Pará, por meio da Secretaria Estadual de Educação – SEdUc;
coNSidEraNdo o 2º Termo aditivo ao Termo de cooperação publicado no 
Diário Oficial do Estado do Pará, nº 34.502 página 66 de 26 de fevereiro 
de 2021.
rESolVE
art.1º - designar, sob a presidência do primeiro, os abaixo relacionados 
para comporem a comissão que desenvolverá as atribuições expressas na 
cláusula Segunda do Termo de cooperação Técnica nº 002/2018, cujo o 
objeto é estabelecer a cooperação entre os signatários para a concessão 
de estágio não obrigatório, de caráter pedagógico, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Pará, aos alunos que estejam cursando qualquer série 
do ensino médio em escolas públicas estaduais.
- Giovana do Socorro dos Santos costa - Mat. n. 5947258-2
- claudia Nazaré Martins da costa - Mat. n. 57214088 
- Hilda carolina de Souza cunha - Mat. n. 57210150-1
- John charles corrêa Torres - Mat. n. 57193360-1
- Maria Helena Barbosa Moraes - Mat. n. 57214266-1
art. 2º- Esta comissão desenvolverá suas atribuições observando o prazo 
estabelecido no 2º Termo aditivo ao Termo de cooperação n. 002/2018- 
MP/Pa, cuja vigência é até 25/02/2023.
art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24.02.2022.
regina lúcia de Sousa Pantoja
Secretaria adjunta de Ensino

Protocolo: 766121

Portaria N° 34/2022 - GaB/saeN
a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN);
coNSidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do Sistema de organização Modular de 
Ensino - SoME, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc;
coNSidEraNdo a política de expansão do ensino no Município de JUrU-
Ti, jurisdicionado pela 7ª Unidade regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino Médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2021/1416082.
rESolVE
art. 1º - autorizar a implantação do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModU-
lar dE ENSiNo a partir do ano de 2022, na comunidade do Valha-me 
deus, para funcionar nas dependências da EMEif Hana rocha Bruce, situ-
ada na comunidade do Valha-me deus, zona rural do município de Juruti.
art. 2º- a matrícula de alunos será efetivada na EEEM Professora Zenita 
freitas de Matos (situada no município de Juruti), a qual expedirá, assinará 
e arquivará os documentos dos alunos a que se refere o artigo anterior, 
conforme o que dispõe a resolução nº 813, de 11 de dezembro de 2000, 
do cEE (conselho Estadual de Educação);
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a Secretaria adjunta 
de Ensino (SaEN) em conjunto com a coordenação Estadual do SoME e 
7ªUrE/Óbidos, providenciarão junto à codES (coordenação de descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor;
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 23 de fevereiro de 2022.
regina lúcia de Sousa Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 766122
Portaria Nº 37/2022 - GaBsaeN/saeN

a Secretária adjunta de Ensino, no uso de suas atribuições legais e;
coNSidEraNdo o que preconiza a lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e Bases da Educação Nacional (ldBN;
coNSidEraNdo a lei nº 7.806, de 29 de abril de 2014, que dispõe sobre a 
regulamentação e o funcionamento do Sistema de organização Modular de 
Ensino - SoME, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação - SEdUc;
coNSidEraNdo a política de expansão do ensino no Município de ÓBi-
doS, jurisdicionado pela 7ª Unidade regional de Educação, que apresenta 
demanda apta para ingressar no Ensino Médio, conforme a conclusão do 
Processo nº 2021/1219861.
rESolVE
art. 1º - autorizar a implantação do SiSTEMa dE orGaNiZaÇÃo ModU-
lar dE ENSiNo a partir do ano de 2022, na comunidade cruzeirão, para 
funcionar nas dependências da Escola Municipal de Educação infantil e 
Ensino fundamental São Judas Tadeu, situada na comunidade Saubão.
art. 2º- a matrícula dos alunos será efetivada na EEEM São José (situada no 
município de Óbidos), a qual expedirá, assinará e arquivará os documentos dos 
alunos a que se refere o artigo anterior, conforme o que dispõe a resolução nº 
813, de 11 de dezembro de 2000, do cEE (conselho Estadual de Educação);
art. 3º - Para atender ao que dispõe o artigo anterior a Secretaria adjunta 
de Ensino (SaEN) em conjunto com a coordenação Estadual do SoME e 
7ª UrE/Óbidos, providenciarão junto à codES (coordenação de descen-
tralização), a lotação do quadro de servidores de acordo com a formação 
de turmas registradas pela direção da Unidade de Ensino, como dispõe a 
instrução Normativa em vigor;
art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Belém, 24 de fevereiro de 2022.
regina lúcia de Souza Pantoja
Secretária adjunta de Ensino

Protocolo: 766125

aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria Nº.:001007/2022 de 02/03/2022

autorizar o afastamento no período de 02/03/2022 a 31/03/2022, da 
servidora rEGiNa lUcia dE SoUZa PaNToJa, matricula 194182/3, 
Professor classe ii, lotada na diretoria de Ensino, nesta Secretária, 
para gozo (30) dias de férias residuais interrompidas pela Portaria nº 
00304/2022-SaGEP, de 14/01/2022, publicada no Diário Oficial do Estado  
de 25/01/2022.

Portaria Nº.:000960/2022 de 24/02/2022
Nome:roSENildo PErEira flor 
Matrícula:57197360/1Período:01/04/22 à 30/04/22Exercício:2021
Unidade:EE.cornelio de Barros/Belém

Portaria Nº.:000961/2022 de 24/02/2022
Nome:Maria ValdiNa MoraES doS SaNToS 
Matrícula:5539749/2Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.rui Barbosa/Belém

Portaria Nº.:000922/2022 de 24/02/2022
Nome:faBio riBEiro riBEiro 
Matrícula:80845009/1Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2021
Unidade:EE.Prof.Jose alves Maia/Belém
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Portaria Nº.:923/2022 de 24/02/2022
Nome:Maria GorETTi dE caSTro rodriGUES 
Matrícula:528218/1Período:17/05/22 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EE.Prof.Jose alves Maia/Belém

Portaria Nº.:00924/2022 de 24/02/2022
Nome:ESTEr oliVEira doS SaNToS 
Matrícula:5942023/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Paracury ii/icoaraci

Portaria Nº.:000925/2022 de 24/02/2022
Nome:HEloiSa da SilVa SaNTa BriGida 
Matrícula:57209884/1Período:09/05/22 à 22/06/22Exercício:2020
Unidade:EE.ruth Passarinho/Belém

Portaria Nº.:000926/2022 de 24/02/2022
Nome:Marcia aNdrEia aGUiar da SilVa riBEiro 
Matrícula:57201508/2Período:03/05/22 à 16/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. raimundo Vera cruz/ananindeua

Portaria Nº.:927/2022 de 24/02/2022
Nome:roSiNEidE dE NaZarE SilVa dE aBrEU 
Matrícula:5941935/1Período:09/05/22 à 07/06/22Exercício:2022
Unidade:UT. Yolanda Martins/Belém

Portaria Nº.:000928/2022 de 24/02/2022
Nome:aNToNio carloS dE frEiTaS GoMES 
Matrícula:448885/1Período:10/05/22 à 08/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Prof. Jorge lopes  raposo/icoaraci

Portaria Nº.:000929/2022 de 24/02/2022
Nome:ViViaN cordEiro corrEa 
Matrícula:5897130/1Período:16/05/22 à 14/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.lar de Maria/Belém

Portaria Nº.:000930/2022 de 24/02/2022
Nome:Maria dE NaZarE fariaS dE SoUZa 
Matrícula:5395607/3Período:18/05/22 à 16/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Paraense/ananindeua

Portaria Nº.:000940/2022 de 24/02/2022
Nome:PaUlo GUilHErME doS SaNToS 
Matrícula:525979/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. camilo Salgado/Belém

Portaria Nº.:000939/2022 de 24/02/2022
Nome:oScar aUGUSTo liMa da coSTa 
Matrícula:379212/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. camilo Salgado/Belém

Portaria Nº.:000938/2022 de 24/02/2022
Nome:GraÇa JoENildE PicaNÇo  da coSTa 
Matrícula:5273765/2Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Paracury ii/icoaraci

Portaria Nº.:000937/2022 de 24/02/2022
Nome:caSSia EliaNa liMa cardoSo 
Matrícula:5889707/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Paracury ii/icoaraci

Portaria Nº.:000936/2022 de 24/02/2022
Nome:Maria iraildE TriNdadE da crUZ 
Matrícula:5490090/1Período:15/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. João renato franco/Belém

Portaria Nº.:000935/2022 de 24/02/2022
Nome:SilVaNa do Socorro EVaNoVicTH doS SaNToS 
Matrícula:57220119/1Período:16/06/22 à 30/07/22Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. João renato franco/Belém

Portaria Nº.:000947/2022 de 24/02/2022
Nome:Marcio WilliaN MoNTEiro 
Matrícula:8400828/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. Panorama XXi/Belém

Portaria Nº.:000946/2022 de 24/02/2022
Nome: HEloiSa da SilVa SaNTa BriGida
Matrícula:57209884/1Período:23/06/22 à 06/08/22Exercício:2021
Unidade:EE.ruth Passarinho/Belém

Portaria Nº.:000945/2022 de 24/02/2022
Nome:PaTricia liMa PErEira 
Matrícula:5152836/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.rainha dos corações/Belém

Portaria Nº.:000944/2022 de 24/02/2022
Nome:SUZETE fErNaNdES dE aNdradE 
Matrícula:57215873/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. João XXiii/ananindeua

Portaria Nº.:000943/2022 de 24/02/2022
Nome:JoSiaNE da SilVa oliVEira 
Matrícula:5889346/1Período:17/06/22 à 31/07/22Exercício:2022
Unidade:EE.rui Barata/ananindeua

Portaria Nº.:000942/2022 de 24/02/2022
Nome:lEila do Socorro aNdradE coSTa 
Matrícula:5057736/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:UT.Yolanda Martins/Belém

Portaria Nº.:000941/2022 de 24/02/2022
Nome:aMaNda rodriGUES BaTiSTa 
Matrícula:57212815/1Período:15/06/22 à 14/07/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. camilo Salgado/Belém

Portaria Nº.:000934/2022 de 24/02/2022
Nome:MicHEllE dE SoUSa SaNTa roSa 
Matrícula:5899787/1Período:01/06/22 à 15/07/22Exercício:2021
Unidade:EEEf. raimundo Vera cruz/ananindeua

Portaria Nº.:000933/2022 de 24/02/2022
Nome:HElEN laiSE NaSciMENTo doS SaNToS 
Matrícula:5954580/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. raimundo Vera cruz/ananindeua

Portaria Nº.:000932/2022 de 24/02/2022
Nome:Maria da coNSolaÇÃo cardoSo da rocHa 
Matrícula:344494/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Parense/ananindeua

Portaria Nº.:000931/2022 de 24/02/2022
Nome:JaSSoN roNaldo liMa da lUZ 
Matrícula:5694590/2Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Parense/ananindeua

Portaria Nº.:027/2022 de 21/02/2022
Nome:GlaUcio MarTiNS riBEiro 
Matrícula:5824524/2Período:16/05/22 à 29/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Mª Benta oliveira de Souza/redenção

Portaria Nº.:029/2022 de 21/02/2022
Nome:JaiUToN alVES MaraNHÃo da SilVa 
Matrícula:57213129/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Braulia Gurjão/conc. do araguaia

Portaria Nº.:015/2022 de 27/01/2022
Nome:Maria dE TriNdadE SoUSa NaBiÇa 
Matrícula:57234056/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2019
Unidade:EEEfM. rui barbosa/Tucurui

Portaria Nº.:013/2022 de 25/01/2022
Nome:Maria dE faTiMa SilVa dE BriTo 
Matrícula:449709/1Período:30/05/22 à 28/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.dep. raimundo ribeiro Nonato/Tucurui

Portaria Nº.:019/2022 de 04/02/2022
Nome:MarcoS SilVa fErrEira 
Matrícula:57212726/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade: 16ª UrE/Tucurui

Portaria Nº.:023/2022 de 21/02/2022
Nome:adriaNa fErrEira da SilVa 
Matrícula:57213772/1Período02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.anunciada chaves/Goianésia

Portaria Nº.:810/2021 de 09/11/2021
Nome:aNiZia fErrEira dE aQUiNo 
Matrícula:228044/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. rio Tapajós/Santarém

Portaria Nº.:823/2021 de 09/11/2021
Nome:roNald dE oliVEira MariNHo 
Matrícula:57214876/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. rio Tapajós/Santarém

Portaria Nº.:811/2021 de 09/11/2021
Nome:Marcia roBErTa crUZ da MoTa 
Matrícula:57211318/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. rio Tapajós/Santarém

Portaria Nº.:813/2021 de 09/11/2021
Nome:EliaNa coNcEiÇÃo dE SoUSa 
Matrícula:5948346/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. São falipe/Santarém

Portaria Nº.:814/2021 de 09/11/2021
Nome:rEdriKia WilciaNE fErrEira aGUiar 
Matrícula:57211085/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2021
Unidade:EE. São José/Santarém

Portaria Nº.:818/2021 de 09/11/2021
Nome:EliZaNGEla BarBoSa frEiTaS 
Matrícula:57214910/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. Terezinha de J. rodrigues/Santarém

Portaria Nº.:816/2021 de 09/11/2021
Nome:roSaNGEla Maria MoraES SilVa 
Matrícula:57217139/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:Erc. São francisco/Santarém

Portaria Nº.:815/2021 de 09/11/2021
Nome:ENia MariSE MariNHo HoYoS 
Matrícula:5545030/3Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:Erc. São francisco/Santarém
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Portaria Nº.:817/2021 de 09/11/2021
Nome:aNToNio irlEaNiSoN coSTa aPoliNário 
Matrícula:57214964/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. Terezinha de J. rodrigues/Santarém

Portaria Nº.:819/2021 de 09/11/2021
Nome:ZiUNETE fErrEira BarroS 
Matrícula:57211283/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Prof. Terezinha de J. rodrigues/Santarém

Portaria Nº.:804/2021 de 09/11/2021
Nome:aNa PaUla fiGUEira riBEiro 
Matrícula:57214986/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. almirante Soares dutra/Santarém

Portaria Nº.:809/2021 de 09/11/2021
Nome:Maria iVaNildE aUZiEr 
Matrícula:273074/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Placido de castro/Santarém

Portaria Nº.:808/2021 de 09/11/2021
Nome:Márcia alVES PErEira 
Matrícula:5889617/1Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EE. Placido de castro/Santarém

Portaria Nº.:807/2021 de 09/11/2021
Nome:GilSoN da SilVa dE SoUZa 
Matrícula:5948285/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Pedro alves cabral/Santarém

Portaria Nº.:806/2021 de 09/11/2021
Nome:MarcElo JUNior doS SaNToS 
Matrícula:57215057/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. Julia Passarinho/Santarém

Portaria Nº.:805/2021 de 09/11/2021
Nome:aNa lUcia coElHo da SilVa 
Matrícula:5948082/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. frei othomar/Santarém

Portaria Nº.:803/2021 de 09/11/2021
Nome:Maria roSiNETE doS SaNToS caSTro 
Matrícula:57211278/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EE. almirante Soares dutra/Santarém

Portaria Nº.:207/2022 de 10/01/2022
Nome:clEa Maria lEal coiMBra 
Matrícula:6011403/2Período:01/05/22 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf. Jupiter Maia/curuça

Portaria Nº.:888/2022 de 13/01/2022
Nome:Maria da coNcEiÇÃo MoNTEiro dE aZEVEdo 
Matrícula:5900125/1Período:10/05/22 à 23/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mª das Merces de oliveira conor/castanhal

Portaria Nº.:889/2022 de 13/01/2022
Nome:raiMUNda do Socorro da coSTa BaSToS 
Matrícula:5889428/1Período:04/05/22 à 17/09/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mª das Merces de oliveira conor/castanhal

Portaria Nº.:875/2022 de 12/01/2022
Nome:EldENir dE faTiMa rodriGUES doS SaNToS 
Matrícula:6305458/1Período:01/04/22 à 15/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mª das Merces de oliveira conor/castanhal

Portaria Nº.:317/2022 de 24/01/2022
Nome:oliNda fariaS da SilVa 
Matrícula:240966/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.frei Miguel de Bulhões/S.Miguel do Guamá

Portaria Nº.:229/2022 de 10/01/2022
Nome:SUEli MoNTEiro dUarTE 
Matrícula:5475813/1Período:01/05/22 à 14/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof. antonio Marçal/inhangapi

Portaria Nº.:342/2022 de 26/01/2022
Nome:JocilENE BENEdiTa doS SaNToS 
Matrícula:57212999/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.Vicente Sodre de araujo/S.domingos do capim

Portaria Nº.:338/2022 de 26/01/2022
Nome:alESSaNdra loPES da SilVa 
Matrícula:57217530/1Período:26/05/22 à 24/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEf.Prof.Vicente Sodre de araujo/S.domingos do capim

Portaria Nº.:395/2022 de 09/02/2022
Nome:Maria iZaBEl do NaSciMENTo 
Matrícula:5942854/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.frei Miguel de Bulhões/S.Miguel do Guamá

Portaria Nº.:015/2022 de 23/02/2022
Nome:flaVio aUGUSTo TENÓEio TorrES 
Matrícula:5950854/1Período:04/04/22 à 03/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.dom Pedro i/Porto de Moz

Portaria Nº.:013/2022 de 22/02/2022
Nome:ilMa SoarES QUEiroZ 
Matrícula:482072/1Período:02/05/22 à 16/05/22Exercício:2021
Unidade:EEEM.Prof, dairce Pedrosa Torres/altamira

Portaria Nº.:053/2022 de 17/01/2022
Nome:EdilaN VaScoNcEloS dE JESUS 
Matrícula:57215236/1Período:02/05/22 à 31/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM. Manoel da Vera cruz/curralinho

Portaria Nº.:081/2022 de 07/02/2022
Nome:raiMUNdo dE SoUZa XaViEr 
Matrícula:232661/1Período:17/05/22 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre

Portaria Nº.:082/2022 de 07/02/2022
Nome:JaNaiNa oMara SilVa dE MoUra 
Matrícula:8083530/1Período:09/05/22 à 22/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.leopoldina Guerreiro/afuá

Portaria Nº.:083/2022 de 07/02/2022
Nome:dorValiNa GoMES MoNTEiro 
Matrícula:5899938/1Período:23/05/22 à 06/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.leopoldina Guerreiro/afuá

Portaria Nº.:080/2022 de 07/02/2022
Nome:lEila Maria NoGUEira carValHo 
Matrícula:778087/1Período:09/05/22 à 07/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre

Portaria Nº.:079/2022 de 07/02/2022
Nome:JoSÉ Maria loPES daNTaS 
Matrícula:232629/1Período:09/05/22 à 07/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Julião Bertoldo de castro/Bagre

Portaria Nº.:078/2022 de 02/02/2022
Nome:Maria ZUlEidE GaMa da SilVa
Matrícula:545627/1Período:17/06/22 à 15/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Mª Elizete fona Nunes/Breves

Portaria Nº.077/2022 de 02/02/2022
Nome:oNEidE acioli dE alMEida 
Matrícula:8083532/1Período:17/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:13ª UrE/Breves

Portaria Nº.:089/2022 de 11/02/2022
Nome:carMEM alicE doS SaNToS MENdoNÇa
Matrícula:6032443/2 Período:02/05/22 à 15/06/22Exercício:2020
Unidade:EEEM.Marcilio dias/Gurupa

Portaria Nº.:085/2022 de 08/02/2022
Nome:JoÃo dE JESUS dE SoUSa BarroS 
Matrícula:5261872Período:09/05/22 à 22/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Paulinho de Brito/Portel

Portaria Nº.:876/2022 de 12/01/2022
Nome:ElENicE da SilVa TEiXEira 
Matrícula:57217533/1Período:25/05/22 à 23/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Mª das Merces de oliveira conor/castanhal

Portaria Nº.:090/2022 de 11/02/2022
Nome:MarGarETHE da crUZ BaNdEira
Matrícula:571032/1Período:17/05/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Santo agostinho/Breves

Portaria Nº.:032/2022 de 27/01/2022
Nome:clEUTo fErrEira SilVa 
Matrícula:57210382/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Mª do Soc.Jacob/itaituba

Portaria Nº.:033/2022 de 27/01/2022
Nome:aNaMar coSTa crUZ 
Matrícula:5900002/1Período:15/06/22 à 29/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Mª do Soc.Jacob/itaituba

Portaria Nº.:042/2022 de 27/01/2022
Nome:Maria JoSÉ NEVES SaNToS
Matrícula:57210372/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Prof.Mª do Soc.Jacob/itaituba

Portaria Nº.:059/2022 de 27/01/2022
Nome:ViViaNa cHaVES MEira 
Matrícula:57211565/1Período:01/05/22 à 30/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Gov; Eurico Valle/ruropolis

Portaria Nº.:083/2022 de 27/01/2022
Nome:Maria JoSÉ dE araUJo coSTa
Matrícula:667633/1Período:06/06/22 à 30/07/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Maranata/itaituba
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Portaria Nº.:095/2022 de 28/01/2022
Nome:JadEllaNY SoUZa da SilVa
Matrícula:57212703/1Período:04/04/22 à 03/05/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Pres. Tamcredo Neves/Placas

Portaria Nº.:108/2022 de 22/01/2022
Nome:faTiMa MESQUiTa da SilVa fErNaNdES
Matrícula:57215812/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Mª das Graças Escocio cerqueira-Sede/itaitiba

Portaria Nº.:112/2022 de 22/01/2022
Nome:JoENE SoUSa SilVa
Matrícula:57210348/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEfM.Prof.Mª das Graças Escocio cerqueira-Sede/itaitiba

Portaria Nº.:180/2022 de 27/01/2022
Nome:BrENda NaTalia MoiTa doS SaNToS
Matrícula:57214272/1Período:01/06/22 à 30/06/22Exercício:2022
Unidade:EEEM.Bendito correa de Souza -anexo i/itaitiba

Protocolo: 766640

.

.

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

Portaria Nº 196/2022-GaB/Pres BeLÉM, 23 de FeVereiro de 2022. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021 a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o 
memorando nº 04/cSPad4 de 21.02.2022, despachos da aSPad de 
21.02.2022 e do Presidente da faSEPa de 22.02.2022; r E S o l V E:art. 1º. 
ProrroGar com base no art. 201, a apuração da Sindicância n° 06/2022 
(Processo n° 2018/571353) legitimada pela PorTaria Nº 077/2022-GaB/
PrES de 24.01.2022, publicada no doE nº 34.844 de 26.01.2022, por mais 
30 dias (trinta) dias a contar de 25.02.2022. art. 2º. Esta Portaria entra 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa/
Presidente da faSEPa.

Protocolo: 766047
Portaria Nº 210/2022-GaB/Pres.BeLÉM, 23 de FeVereiro de 2022.o 
PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
Memorando nº 770/2019-SEc/adM-UaSE-Benevides de 04/09/2019, o 
Parecer Jurídico nº 298/2019-ProJUr de 18/09/2019, os despachos do 
Presidente da faSEPa de 19/09/2019, da coordenadora da aSPad e do 
Presidente da faSEPa de 21/02/2022;r E S o l V E:art. 1º. dETErMiNar, 
com fulcro no art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia nº 09/2022 
(Processo nº 2019/436350), a fim de apurar suposta irregularidade 
funcional praticada por ex-servidor desta fundação;art. 2º. dESiGNar, 
com base no art. 205, que as servidoras Maria irUNdiNa GUiMarÃES 
doS rEiS alVES, matrícula nº 57200288/1, fraNciMar SoarES fraNco, 
matrícula nº 3198901/1 e claUdETE da SilVa NEPoMUcENo, matrícula 
nº 54194959/1, todas lotadas neste Órgão, que sob a Presidência da 
primeira, procedam à apuração do fato suscitado;art. 3º. coNcEdEr, 
com base no parágrafo único do art. 201, o prazo de 30 (trinta) dias para 
que a comissão Processante conclua a supracitada apuração e apresente 
relatório conclusivo;art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-SE 
ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.Presidente da faSEPa.

Protocolo: 766027

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 003/2022
Processo n° 2021/1330577
objeto: a contratação de empresa atinente ao fornecimento parcelado de 
GáS liQUEfEiTo dE PETrÓlEo (GlP), acondicionado em botijões de 13kg 
(P13), para atender as  necessidades  das  Unidades  operacionais  da  faSE-
Pa  de Belém  e  região  Metropolitana,  Marabá  e  Santarém conforme espe-
cificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I.
Entrega do edital: Junto aos sites www.compraspara.pa.gov.br (http://www.
compraspara.pa.gov.br/); www.fasepa.pa.gov.br (http://www.fasepa.pa.gov.
br/) e www.gov.br/compras (http://www.gov.br/compras) (UaSG 925609)
local de abertura: Junto ao site www.gov.br/compras (http://www.gov.br/
compras) (UaSG 925609)
data de abertura: 16 de março de 2022, às 10h00min (Horário de Brasília).
Pregoeiro Oficial: Antônio Claudio Rodrigues Alves
ordenador de despesas: luiz celso da Silva

Protocolo: 766087

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 190 de 17 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
210 (duzentos e dez) dias de licença Prêmio, servidor afoNSo 
aUriNo coNcEiÇÃo araUJo, matrícula nº. 3253198/1, cargo 
aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo, triênio 26.06.1986/1989 complemento; 
26.06.1995/1998; 26.06.2002/2005 e 26.06.2005/2008, período 
04.11.2021 à 01.06.2022.
Portaria Nº 201 de 21 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria aUrEa do NaSciMENTo 
fEliX, matrícula nº. 3224376/2, cargo aSSiSTENTE Social, triênio 
2007/2010 complemento, período 01.02.2022 à 02.03.2022.
Portaria Nº 202 de 21 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora dircE Maria fariaS dE 
liMa, matrícula nº. 54196842/1, cargo aSSiSTENTE Social, triênio 
2012/2015 complemento, período 15.03.2022 à 13.04.2022.
Portaria Nº 203 de 21 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria raiMUNda 
rodriGUES coElHo, matrícula nº. 54189475/1, cargo MoNiTor, triênio 
11.04.2017/2020, período 18.03.2022 à 16.04.2022.
Portaria Nº 205 de 22 de FeVereiro de 2022-rESolVE:coNcEdEr, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora rEGiNa fErNaNdES 
MoNTEiro, matrícula nº. 5686423/1, cargo PEdaGoGo, triênio 
26.04.2016/2019, período 14.04.2022 à 13.05.2022.
Portaria Nº 206 de 22 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora lElia PESSoa oliVEira, 
matrícula nº. 3202640/1, cargo aSSiSTENTE Social, triênio 
19.01.2008/2011, período 11.04.2022 à 10.05.2022.
Portaria Nº 207 de 22 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio a servidora MarlEM caValcaNTE 
SEaBra, matrícula nº. 57174963/1, cargo MoNiTor, triênio 09.08. 
2013/2016, período 01.04.2022 à 30.04.2022.
Portaria Nº 208 de 22 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora NEUZa PErEira da SilVa, 
matrícula nº. 3192253/1, cargo TEc. EM coNTaBilidadE, triênio 
01.09.2005/2008 complemento, período de 06.06.2022 à 05.07.2022.
Portaria Nº 209 de 22 de FeVereiro de 2022-rESolVE:conceder, 
30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora iSaNildE Maria fErrEira, 
matrícula nº. 3219119/1, cargo Técnico em assuntos Educacionais, triênio 
2015/2018 complemento, período 01.06.2022 a 30.06.2022.

Portaria Nº 189 de 17 de FeVereiro de 2022-rESolVE:
I - EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral 
– GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 15.02.2022.
Servidor: carloS alBErTo VilHENa do NaSciMENTo, matricula nº 
3191893/1, ocupante do cargo de aUX. dE arTificE.
II - CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo 
integral – GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 
15.02.2022.
Servidor: aNToNio dE frEiTaS liMa, matricula nº 5849535/2, ocupante 
do cargo de MoNiTor, lotado no centro Socioeducativo do Baixo amazo-
nas - cSEBa.
Portaria Nº 197/22 de 21 de FeVereiro de 2022-rESolVE:

I - EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral 
– GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 21.01.2022.
Servidor: ElZa Maria SaNToS NaSciMENTo, matricula nº 3222055/1, 
ocupante do cargo de MoNiTor.
II - CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo Inte-
gral – GTi, o percentual de 30% (trinta por cento), a partir de 21.01.2022.
Servidor: PEdro PaUlo coElHo dE alMEida, matricula nº 3206459/2, 
ocupante do cargo de PSicoloGo.
Portaria Nº 198/22 de 21 de FeVereiro de 2022-rESolVE:

I - EXCLUIR do servidor abaixo relacionado, a Gratificação de Tempo Integral 
– GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 31.12.2021.
Servidor: KlEidSoN lUZ do roSario, matricula nº 5907593/2, ocupante 
do cargo de MoNiTor.
II - CONCEDER ao servidor abaixo relacionado à Gratificação de Tempo Inte-
gral – GTi, o percentual de 50% (cinquenta por cento), a partir de 03.01.2022.
Servidor: alEX SaNdro aUGUSTo PaiVa da coSTa, matricula nº 
5943734/2, ocupante do cargo de MoNiTor.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 766143

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria N° 017/2022–GGa/ sedeMe   
BeLÉM, 01 de MarÇo de 2022.

a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo adMiNiSTraTiVa dE ESTado dE 
dESENVolViMENTo EcoNÔMico, MiNEraÇÃo E ENErGia – SEdEME, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto datado de 
07/04/2021, publicado no doE Nº 34.545 de 08/04/2021;



74  diário oficial Nº 34.879 Quinta-feira, 03 DE MARÇO DE 2022

i. conceder suprimento de fundos ao servidor BrUNo MEdEiroS PoMPEU, 
identidade funcional nº 5948369/1, ocupante do cargo de Gerente, porta-
dor da carteira de identidade nº 3780428, SSP/Pa e inscrito no cPf/Mf sob 
o nº 787.555.062-91;
ii. o valor do suprimento corresponde a r$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) 
e destina-se a atender despesas de pequeno vulto;
iii. a despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos 
próprios do Estado e terá a seguinte Classificação Orçamentária;
24101.22.122.1297.8338 – 33.90.30 – r$ 800,00 (oitocentos reais) – Ma-
terial de consumo.
24101.22.122.1297.8338 – 33.90.39 – r$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos 
reais) – outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.
o valor referido no item ii vincula-se aos seguintes prazos:
• Aplicação no período de 19 (dezenove) dias contados da data de emissão 
da ordem bancária; e
• Prestação de Contas de 04 (quatro) dias após a data final do prazo de aplicação.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
aNadElia diViNa SaNToS
Secretária adjunta de Gestão administrativa

Protocolo: 766586

diÁria
.

Portaria N° 74/2022 – BeLÉM, de 01 de MarÇo de 2022
Nome: Erica liMa MarQUES/ Matricula: 5964417/1/ cargo: Técnica em 
Gestão de desenvolvimento Sustentável/ origem: Belém-Pa/destino: itaitu-
ba-Pa/ Período: 08/03/2022 a 18/03/2022/ diárias:10,5 (dez e meia) / obje-
tivo: apoiar o desenvolvimento do polo de Mineração responsável do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Portaria N° 75/2022 – BeLÉM, de 01 de MarÇo de 2022
Nome: BrUNa roBErTa MarTiNS GUiMarÃES/ Matricula: 5905946/6/ 
cargo: coordenadora/ origem: Belém-Pa/destino: itaituba-Pa/ Período: 
08/03/2022 a 18/03/2022/ diárias:10,5 (dez e meia) / objetivo: apoiar o 
desenvolvimento do polo de Mineração responsável do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Portaria N° 76/2022 – BeLÉM, de 01 de MarÇo de 2022
Nome: BrUNo MEdEiroS PoMPEU/ Matricula: 5948369/1/ cargo: Ge-
rente/ origem: Belém-Pa/destino: itaituba-Pa/ Período: 08/03/2022 a 
18/03/2022/ diárias:10,5 (dez e meia) / objetivo: apoiar o desenvolvi-
mento do polo de Mineração responsável do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Portaria N° 77/2022 – BeLÉM, de 01 de MarÇo de 2022
Nome: KEila SaNdra liMa TEiXEira MoNTEiro/ Matricula: 55587536/1/ 
cargo: Geóloga - Técnica em Gestão ambiental/ origem: Belém-Pa/des-
tino: itaituba-Pa/ Período: 08/03/2022 a 18/03/2022/ diárias:10,5 (dez e 
meia) / objetivo: apoiar o desenvolvimento do polo de Mineração respon-
sável do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Portaria N° 78/2022 – BeLÉM, de 01 de MarÇo de 2022
Nome: aldENor SaNTaNa PEGado NETTo/ Matricula: 5913756/3/ cargo: 
coordenador/ origem: Belém-Pa/destino: Nova ipixuna, Jacundá, Goiané-
sia do Pará, Tucuruí e Tailândia-Pa/ Período: 07/03/2022 a 12/03/2022/ 
diárias:5,5 (cinco e meia) / objetivo: realizar reuniões com as Prefeituras 
para entenderem o Programa de inclusão Socioeconômico – PiS, além de 
recebermos demandas do município.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 766475
..

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PARÁ

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria Nº 032/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/226111,rESolVE:
diSPENSar o empregado aUGUSTo cESar SilVa da aNUNciaÇÃo filHo, 
matrícula 5904066/5, do cargo em comissão de Gerente de atendimento 
a Novos Negócios, a contar de 07.03.2022, constando o dia 06.03.2022 
como último dia trabalhado, elogiando o referido colaborador pelos servi-
ços prestados à companhia com seriedade, dedicação e comprometimento.
registre- se, publique-se e cumpra- se.Belém, 25 de fevereiro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 766533

Portaria Nº 033/2022 – rH/daF
o Presidente da companhia de desenvolvimento Econômico do Pará – co-
dEc, no uso das atribuições legais que lhe confere o Estatuto e,
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2022/229523,rESolVE:
diSPENSar o empregado JoSÉ aliPio daiBES dE SoUSa, matrícula 
5895298/3, do cargo em comissão de Gerente de Execução e Gestão de 
Projetos, a contar de 07.03.2022, constando o dia 06.03.2022 como último 
dia trabalhado, elogiando o referido colaborador pelos serviços prestados à 
companhia com seriedade, dedicação e comprometimento.
registre- se, publique-se e cumpra- se.Belém, 25 de fevereiro de 2021.
lUTfala dE caSTro BiTar-Presidente

Protocolo: 766535

.

.

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo 
e oBras PÚBLicas

.

.

.

coNVÊNio
.

eXtrato do coNVÊNio Nº 33/2022
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de aurora do Pará – cNPJ 83.267.989/0001-21
objeto: construção da Praça do Km 75, na comunidade Vila fátima, no 
município de aurora do Pará, neste estado.
Vigência: 03/03/2022 a 30/08/2022
Valor Global: r$ 413.292,85
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101 04.811.1499.7659 444042 0101/0301
07101 15.811.1499.7659 444042 0301
Nota de Empenho: 2022NE00259
- PrEfEiTUra dE aUrora do Pará:1301 15.451.0122.1076  449051 
foro: Belém
daTa da aSSiNaTUra: 02/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Vanessa Gusmão Miranda
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 766597
eXtrato do coNVÊNio Nº 22/2022

Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – cNPJ 
03.137.985/0001-90
Prefeitura Municipal de aurora do Pará – cNPJ 83.267.989/0001-21
objeto: Pavimentação e recapeamento de Vias, no nunicipio de aurora do 
Pará, neste estado.
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023
Valor Global: r$ 5.006.430,99
dotação orçamentária:
-SEdoP: 07101.15.451.1489.7645 444042 0101/0301  
Nota de Empenho: 2022NE00257
-PrEfEiTUra dE aUrora do Pará: 1301 15.451.0123.1093 449051
foro: Belém
data da assinatura: 02/03/2022
responsável pela Entidade recebedora dos recursos:
Vanessa Gusmão Miranda
ordenador responsável:
Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 766618

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 0158/2022, de 25 de FeVereiro de 2022.
o SEcrETário adJUNTo dE GESTÃo dE dESENVolViMENTo UrBaNo, 
no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto/ccG, de 
07/02/2019, publicado no doE nº. 33.800, do dia 08/02/2019 e as que lhe 
foram delegadas pela PorTaria Nº. 071/2019, de 14/02/2019, publicada 
no doE nº 33.807 de 19/02/2019,
coNSidEraNdo o art. 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;
coNSidEraNdo os termos do Processo nº. 2022/237612, de 25/02/2022, 
e ainda os termos do Memorando nº 08/2022, de 25/02/2022 - coPad/
SEdoP.
r E S o l V E:
i - iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, as férias do servidor 
HErSoN SiMEi QUEiroZ dE MoraES, matrícula nº. 57176011/1, ocupante 
do cargo de coordenador, concedidas através da PorTaria Nº. 008/2022, 
de 04/01/2022, publicada no doE nº. 34.882, de 06/01/2022, a contar 
de 14/02/2022, referente ao período aquisitivo 2021/2022, restando um 
saldo de 17 (dezessete) dias para ser gozado em outro momento oportuno.
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ii – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a 14/02/2022.
registre-se, Publique-se e cumpra-se;
Valdir ParrY acaTaUaSSU
Secretário adjunto de Gestão de desenvolvimento Urbano.

Protocolo: 766578

.

.

secretaria de estado 
de esPorte e LaZer

.

.

.

errata
.

errata do 2º termo aditivo, nº 023/2020 – seeL, Protocolo nº 766335, 
publicada no doE nº 34.878 de 02 de Março de 2022, a qual altera o pe-
ríodo de vigência.
onde se lê: Por mais 2 (dois) meses.
Leia-se: Por mais 12 (doze) meses.
02 de Março de 2022
NiVaN SETUBal NoroNHa
Secretário de Estado de Esporte e lazer

Protocolo: 766543

.

.

secretaria de estado 
de tUrisMo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 110/GePs/setUr de 25 de FeVereiro de 2022
desiGNaÇÃo de coMissÃo orGaNiZadora

coNSidEraNdo os termos do processo 2021/677533; coNSidEraNdo o 
propósito de reconhecer publicamente e premiar Trabalhos de conclusão 
de curso produzidos por estudantes de graduação e pós-graduação lato e 
stricto sensu, em Turismo no ano letivo de 2021 das instituições de Ensino 
Superior do Estado do Pará; coNSidEraNdo que o processo de premiação 
será coordenado pela diretoria de Políticas para o Turismo – dPoT, especi-
ficamente por meio da Coordenação de Estudos, Pesquisas, Estatísticas e 
informação – cEPi, da Secretaria de Estado de Turismo do Pará – SETUr/
Pa; rESolVE: i – dESiGNar os servidores abaixo descritos para compo-
rem a coMiSSÃo orGaNiZadora – lYra Maia:

 Nome Matrícula Lotação

1 adMilSoN alcaNTara da SilVa 54188981/2 cEPi – diretoria de Políticas Públicas para o Turismo – Secre-
taria de Estado de Turismo Pa 

2 clEBEr GoMES da SilVa 54195605/2 cEPi – diretoria de Políticas Públicas para o Turismo – Secre-
taria de Estado de Turismo Pa 

3 clÉlia roSElY coSTa coroa 2013584/2 cEPi – diretoria de Políticas Públicas para o Turismo – Secre-
taria de Estado de Turismo Pa 

4 dalVa Maria loBaTo loBo 2013614/1 cEPi/diretoria de Políticas Públicas para o Turismo/Secreta-
ria de Estado de Turismo Pa 

5 JorGE aGra BarBoSa 54190604/2 cEPi/diretoria de Políticas Públicas para o Turismo/Secreta-
ria de Estado de Turismo Pa 

ii – os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 766547

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

QUarto terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 003/2018

ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE TUriSMo – SETUr, cNPJ/Mf nº 
15.488.858/0001-14B, MillENNiUM EVENToS E SErVicoS lTda, cNPJ/
Mf sob o n.º 03.861.383/0001-80
oBJETo: Prorrogação da vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses
ViGÊNcia: 01/03/2022 a 01/03/2023
funcional programática: 23.695.1498.7658; Pi:2070007658c; 
23.363.1501.7662; Pi:1010007662c; 23.122.1297.8338; 
Pi:4120008338c; 23.695.1498.8379; Pi:2070008379c; 
23.695.1498.8383; Pi:2070008383c; 23.363.1501.8507; 
Pi:1010008507c; 23.695.1498.8790; Pi:2070008790c; 
23.695.1498.8791; Pi:2070008791c 23.695.1498.8792; Pi:2070008792c; 
23.695.1498.8793; Pi:2070008793c; 23.128.1508.8887; 
Pi:4120008887c;

Natureza de despesa: 339033 
fonte de recurso: 01010000000
daTa da aSSiNaTUra: 25/02/2022
ordENador rESPoNSáVEl: aNdrÉ orENGEl diaS, Secretário de Estado 
de Turismo

Protocolo: 766531

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 111/GePs/setUr de 25 de FeVereiro de 2022
desiGNaÇÃo de BaNca aVaLiadora

coNSidEraNdo os termos do processo 2021/677533; coNSidEraNdo o 
propósito de reconhecer publicamente e premiar Trabalhos de conclusão de 
curso produzidos por estudantes de graduação e pós-graduação lato e stricto 
sensu, em Turismo no ano letivo de 2021 das instituições de Ensino Superior 
do Estado do Pará; coNSidEraNdo que a SETUr designará Banca avaliado-
ra, para análise do mérito, composta por 6 (seis) membros, por categoria, a 
ser constituída por pessoas com atuação e experiência profissional na área do 
turismo, os quais selecionarão os 3 (três) melhores trabalhos de cada cate-
goria (selecionados com base nos critérios especificados no anexo II do Edital 
nº (01/2022); rESolVE: i – dESiGNar os servidores abaixo descritos para 
comporem a BaNca aValiadora – lYra Maia:

 Nome cPF instituição
1 riTa dE cáSSia ariZa da crUZ 123.137.968-50 Universidade de São Paulo – USP 
2 roBErTo PaUlo BiBaS fialHo 190.387.802-06 Universidade do Estado do Pará – UEPa 
3 Maria GorETTi da coSTa TaVarES 189.699.762-72 UfPa - facUldadE dE GEoGrafia 
4 TErEZa JacQUEliNE rodriGUES 207.604.262-87 Secretaria de Estado de Turismo do Pará-SETUr
5 Márcia SUEli caSTElo BraNco BaSToS 246.967.732-72 Secretaria de Estado de Turismo do Pará-SETUr
6 carloS alBErTo MarQUES fiGUEira 260.058.082-49 Secretaria de Estado de Turismo do Pará-SETUr

ii– os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 766549
..

deFeNsoria PÚBLica
.

Portaria
.

ato Nº 20, de 21 de FeVereiro de 2022.
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções conferidas pelo art. 8°, Viii e XXVii, da lei complementar n° 54, de 
7 de fevereiro de 2006; considerando o que consta no Processo adminis-
trativo Eletrônico nº 2022/215781; 
resolve:
i – Nomear dENilSoN da SilVa rodriGUES, c.P.f. nº 603.509.972-68, 
para exercer o cargo em comissão de SEcrETário dE NÚclEo METroPo-
liTaNo, código GEP-daS-011.2, a contar de 23.02.2022.
ii – Nomear HElio da SilVa SaNToS JUNior, c.P.f. nº 819.673.572-34, 
para exercer o cargo em comissão de SEcrETário dE NÚclEo do iNTE-
rior, código GEP-daS-011.2, a contar de 23.02.2022.
iii – Nomear EliToN rafaEl liMa doS SaNToS, c.P.f. nº 007.814.312-
80, para exercer o cargo em comissão de SEcrETário dE NÚclEo do 
iNTErior, código GEP-daS-011.2, a contar de 23.02.2022.
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 766022

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 015/2022/GaB/dPG, 
de 23 de FeVereiro de 2022.

aUtoriZaÇÃo Para crÉdito coM redUÇÃo 
o dEfENSor PÚBlico-GEral do ESTado do Pará, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 8º, da lei complementar N º 054, de 07 de fe-
vereiro de 2006; considerando o disposto no art. 47, §3°, da lei nº 9.292, 
de 19 de julho de 2021 c/c o art. 6º, V, §2°. da lei orçamentária anual de 
11 de janeiro de 2022, para o exercício de 2022; rESolVE:
art. fica autorizada a suplementação no valor de r$800.000,00 (oitocen-
tos mil reais) para atender à programação do orçamento conforme o pla-
no de trabalho vigente da defensoria Pública do Estado, na forma abaixo 
discriminada:

Codificação Progra-
mática Fonte Natureza de 

despesa UG Plano interno Valor – r$ 1,00

03.091.1492.8730 0101 339014 30101 1050008730c 800.000,00
ToTal 800.000,00

art. 2º os recursos necessários à viabilização da suplementação menciona-
da no art. 1º da presente Portaria correrão por conta da anulação parcial 
das dotações consignadas no orçamento vigente da defensoria Pública.
art. 3º consideram-se recursos para o atendimento do disposto no artigo 
anterior da presente Portaria, desde que não comprometidos, os estabe-
lecidos no inciso iii, § 1º, do art. 43, da lei federal Nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, conforme discriminação a seguir:
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Codificação Progra-
mática Fonte Natureza de 

despesa UG Plano interno Valor – r$ 1,00

03 091 1492 8633 0101 339039 300101 1050008633c  600.000,00
03 091 1492 8633 0101 339014 300101 1050008633c  200.000,00

ToTal 800.000,00

art. 4º Esta Portaria entra em vigor a contar do dia 23 de fevereiro de 2022
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lÉdo
defensor Público-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 766113

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 013, de 21 de FeVereiro de 2022, 
publicada no d.o.E. Nº 34.875, de 24.02.2022, Protocolo 765212;
oNde se LÊ: “PorTaria Nº 013/2022/daf/dPG”;
Leia-se: “PorTaria Nº 1569/2021/daf”;
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício

Protocolo: 766117
errata da Portaria Nº 039/2020 - dPG, de 18.02.2020, publicada 
no d.o.E. Nº 34.130, de 28.02.2020, Protocolo: 527462;
oNde se LÊ: “... nos termos do art. 112, § 4º da lei Estadual nº 5.810/94...”;
Leia-se: “... nos termos do art. 323, da constituição Estadual...”.
MÔNica PalHETa fUrTado BElÉM diaS
defensora Pública-Geral do Estado do Pará, em exercício.

Protocolo: 766204

.

.

coNtrato
.

coNtrato 013/2022
ata srP Nº 06/2022

PreGÃo eLetrÔNico srP 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli, inscrita no 
cNPJ: 07.679.989/0001-50.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de toners/cartuchos 
novos, originais ou compatíveis, para atender as necessidades da defenso-
ria Publica do Estado do Pará, conforme condições e exigências constantes 
nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do PREGÃO 
ElETrÔNico SrP Nº 001/2022-dPE/Pa, e executado de forma indireta.
daTa aSSiNaTUra: 23/02/2022. Vigência: o contrato referente ao iTEM 
11 (aquisição de toners, cartuchos e unidades de imagem), portanto, ma-
terial de consumo, terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo a administração optar pela prorrogação, 
quando comprovada a vantajosidade.
Valor: Global de r$ 6.000,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária. Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273595.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da 
coNTraTada: rUBENS Moia fUrTado. cPf: 373.956.022-34. ENdErE-
Ço da coNTraTada: Travessa angustura, nº 2813, Bairro: Marco, cEP: 
66063-240, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 766172
coNtrato 014/2022
ata srP Nº 06/2022

PreGÃo eLetrÔNico srP 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa Tc coMÉrcio dE SErViÇoS E TEcNoloGia EirEli, inscrita no 
cNPJ: 07.679.989/0001-50.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa especia-
lizada em serviço de recarga de cartuchos de tinta e recarga de cartucho de 
toner com troca de chip, pó e cilindro, para atender as necessidades da defen-
soria Publica do Estado do Pará, conforme condições e exigências constantes 
nas especificações do Termo de Referência – Anexo I do Edital do PREGÃO 
ElETrÔNico SrP Nº 001/2022-dPE/Pa, e executado de forma indireta.
daTa aSSiNaTUra: 23/02/2022. Vigência: o contrato referente ao GrU-
Po 04 (serviço de recarga) terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir 
da data de assinatura do contrato, permitida a prorrogação por iguais e 
sucessivos períodos, ate o limite de 60 meses, se assim entender a admi-
nistração, quando comprovada a vantajosidade da prorrogação.
Valor: Global de r$ 364.673,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária. Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273595.
 foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da 
coNTraTada: rUBENS Moia fUrTado. cPf: 373.956.022-34. ENdErE-
Ço da coNTraTada: Travessa angustura, nº 2813, Bairro: Marco, cEP: 
66063-240, Belém/Pa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 766176

coNtrato 012/2022
ata srP Nº 05/2022

PreGÃo eLetrÔNico srP 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa iNforSHoP SUPriMENToS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
56.215.999/0013-84.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de toners/cartuchos 
novos, originais ou compatíveis, unidades de imagem originais e compa-
tíveis, para atender as necessidades da defensoria Publica do Estado do 
Pará, conforme condições e exigências constantes nas especificações do 
Termo de referência – anexo i do Edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
001/2022-dPE/Pa, e executado de forma indireta.
daTa aSSiNaTUra: 23/02/2022. Vigência: o contrato referente ao GrUPo 
02 (aquisição de toners, cartuchos e unidades de imagem), portanto, ma-
terial de consumo, terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo a administração optar pela prorrogação, 
quando comprovada a vantajosidade.
Valor: Global de r$ 290.377,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária. Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273595.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da 
coNTraTada: lUiZ GoNZaGa crUZ NETo. cPf: 896.825.308-06. ENdE-
rEÇo da coNTraTada: aV: acesso rodoviário, S/N – Quadra. 11 –Módulo 
01, 02, e 03 Quadra 12, Módulo 01 -parte Galpões 05, 06, 07, 08 e 09 
Terminal intermodal da Serra – cEP: 29.161- 376 - cidade: Serra /ES. or-
dENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Público 
Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 766157
coNtrato 012/2022
ata srP Nº 05/2022

PreGÃo eLetrÔNico srP 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa iNforSHoP SUPriMENToS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº. 
56.215.999/0013-84.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de toners/cartuchos 
novos, originais ou compatíveis, unidades de imagem originais e compa-
tíveis, para atender as necessidades da defensoria Publica do Estado do 
Pará, conforme condições e exigências constantes nas especificações do 
Termo de referência – anexo i do Edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
001/2022-dPE/Pa, e executado de forma indireta.
daTa aSSiNaTUra: 23/02/2022. Vigência: o contrato referente ao GrUPo 
03 (aquisição de toners, cartuchos e unidades de imagem), portanto, ma-
terial de consumo, terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo a administração optar pela prorrogação, 
quando comprovada a vantajosidade.
Valor: Global de r$ 290.377,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária. Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273595.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coNTra-
Tada: lUiZ GoNZaGa crUZ NETo. cPf: 896.825.308-06. ENdErEÇo da coN-
TraTada: aV: acesso rodoviário, S/N – Quadra. 11 –Módulo 01, 02, e 03 Quadra 
12, Módulo 01 -parte Galpões 05, 06, 07, 08 e 09 Terminal intermodal da Serra 
– cEP: 29.161- 376 - cidade: Serra /ES. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro 
GoNÇalVES lEdo – defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 766158
coNtrato 010/2022
ata srP Nº 03/2022

PreGÃo eLetrÔNico srP 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa V. c. da rocHa diSTriBUidora-ME, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº. 05.808.979/0001-42.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de toners/cartuchos 
novos, originais ou compatíveis, unidades de imagem originais e compa-
tíveis, para atender as necessidades da defensoria Publica do Estado do 
Pará, conforme condições e exigências constantes nas especificações do 
Termo de referência – anexo i do Edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
001/2022-dPE/Pa, e executado de forma indireta.
daTa aSSiNaTUra: 23/02/2022. Vigência: o contrato referente ao GrUPo 
01 (aquisição de toners, cartuchos e unidades de imagem), portanto, ma-
terial de consumo, terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo a administração optar pela prorrogação, 
quando comprovada a vantajosidade.
Valor: Global de r$ r$ 53.950,00.
doTaÇÃo orÇaMENTária. Programa/Projeto/atividade: 
03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 339030. fonte: 0101. Plano in-
terno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273595.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da coN-
TraTada: VaNESSa corrEa da rocHa. cPf: 295.979.838-42. ENdErEÇo 
da coNTraTada: rua antônio olímpio, nº 32, Vila aurora, cEP: 15014-410, 
São José do rio Preto – SP. ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇal-
VES lEdo – defensor Público Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 766115
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coNtrato 011/2022
ata srPNº 04/2022

PreGÃo eLetrÔNico srP 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
ParTES: defensoria Pública do Pará (cNPJ/Mf Nº 34.639.526/0001-38) e 
a empresa SUPriPriME SUPriMENToS dE iNforMáTica EirEli, inscrita 
no cNPJ/Mf sob o nº. 43.299.151/0001-03.
oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de toners/cartuchos 
novos, originais ou compatíveis, unidades de imagem originais e compa-
tíveis, para atender as necessidades da defensoria Publica do Estado do 
Pará, conforme condições e exigências constantes nas especificações do 
Termo de referência – anexo i do Edital do PrEGÃo ElETrÔNico SrP Nº 
001/2022-dPE/Pa, e executado de forma indireta.
daTa aSSiNaTUra: 23/02/2022. Vigência: o contrato referente ao GrUPo 
02 (aquisição de toners, cartuchos e unidades de imagem), portanto, ma-
terial de consumo, terá a vigência de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do contrato, podendo a administração optar pela prorrogação, 
quando comprovada a vantajosidade.
Valor: Global de r$ r$ 34.700,00. doTaÇÃo orÇaMENTária. Programa/
Projeto/atividade: 03.122.1447.8458. Natureza de despesa: 339030. fon-
te: 0101. Plano interno (Pi): 1050008458c. Gp Pará: 273595.
foro: Justiça Estadual do Pará – comarca de Belém. rESPoNSáVEl da 
coNTraTada: Va NESSa corrEa da rocHa. cPf: 025.817.199-58. EN-
dErEÇo da coNTraTada: rUa Kiri, 546. ParQUE rESidENcial QUEBEc 
/ MariNGá - ParaNa.
ordENador: JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo – defensor Pú-
blico Geral. cPf/Mf Nº: 833.315.652-53.

Protocolo: 766132

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 061/2022 - da, 25/02/2022.
Nome: Paulo afonso de lima lhamas, mat. 28770, cargo auxiliar Técnico.
recurso(s):
Programa de Trabalho: 03.091.1492.8730
fonte do recurso: 0101
Natureza da despesa: 3339030 – r$   2.000,00
Natureza da despesa: 3339036 – r$   2.000,00
Natureza da despesa: 3339039 – r$   1.000,00
Prazo para aplicação: 60 dias              
Prazo para prestação de contas: 15 dias
ordenadora: Mônica Palheta furtado Belém dias

Protocolo: 766085

diÁria
.

Portaria 054/2022 - da,23/02/2022. conceder 2 + 1\2, diária(s) ao 
defensor caio faVEro fErrEira, matrícula 57234658, cargo coordE-
Nador, objetivo ViSiTa ao SiSTEMa PENiTENciário fEdEral do ES-
Tado do cEará. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 
266/2021, para deslocar-se de BElEM a forTalEZa, período 26/01/2022 
a 28/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 765968
Portaria 055/2022 - da,23/02/2022. conceder 4 + 1\2, 4 + 1\2, di-
ária(s) ao defensor Márcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, obje-
tivo rEaliZaÇÃo dE iTiNErÂNcia fundamento legal lei nº 5810/94 e 
resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElÉM a MoJU, perío-
do 07/02/2022 a 11/02/2022, 21/02/2022 a 25/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 765986
Portaria 056/2022 - da,23/02/2022. conceder 4 + 1\2, diária(s) 
ao defensor Márcio da SilVa crUZ, matrícula 55588733, objetivo rEa-
liZaÇÃo dE iTiNErÂNcia fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução 
cSdP 266/2021, para deslocar-se de BElEM a ViGia, período 14/02/2022 
a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 765991
Portaria 057/2022 - da,23/02/2022. conceder 03 + 1\2, diária(s) 
ao defensor cESar aUGUSTo aSSad, matrícula 3084698, objetivo Par-
TiciPar do liii rEUNiÃo ordiNária do cNcG EM BraSÍlia /df, Vi-
SiTa dE iNSPEÇÃo ao EScriTÓrio da rEPrESENTaÇÃo da dPE/Pa EM 
BraSÍlia PErÍodo 16/02 ViSiTa corrEicioNal 17 E 18/02 rEUNiÃo 
cNcG. fundamento legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para 
deslocar-se de BElEM a BraSÍlia, período 15/02/2022 a 18/02/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 765995
Portaria 053/2022 - da,23/02/2022. conceder 1 + 1\2, diária(s) 
aos Servidores TaTiaNa MacHado PiNTo MaciEl, matrícula 57205343, 
cargo aSSESSora JUrÍdica dE dEfENSoria, fEliPE KaUE NoroNHa 
MarQUES, matrícula 5957241, cargo SEcrETario dE NÚclEo do iN-

TErior, objetivo ParTiciPar EM rEUNiÃo coM a coMUNidadE QUi-
loMBola No MUNiciPio do acará Para aliNHaMENTo da loGÍSTica, 
iNfraESTrUTUra E ParTiciPaÇÃo daS lidEraNÇaS QUiloMBolaS EM 
EVENTo a SEr rEaliZado No dia 24/02/22 - i ENcoNTro dE oUVido-
riaS EXTErNaS: dEfENSorES E dEfENSoraS dE dirEiToS HUMaNoS 
Na aMaZÔNia E 1ª rEUNiÃo ordiNária do coNSElHo NacioNal dE 
oUVidoriaS dE dEfENSoriaS PÚBlicaS do aNo dE 2022. fundamento 
legal lei nº 5810/94 e resolução cSdP 266/2021, para deslocar-se de BE-
lEM a acará, período 18/01/2022 a 19/01/2022.
Subdefensora Pública-Geral - ordenadora de despesas: Mônica Palheta 
furtado Belém dias

Protocolo: 765964

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 003/2022
PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-dPe

Processo N.º 2021/1315746
aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
dois, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei com-
plementar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Esta-
dual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 
de 13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob 
o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nes-
ta cidade de Belém, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElETrÔNico SrP – 001/2021 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
oBJETo: a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possí-
vel contratação entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empre-
sa(s) vencedora(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico 
SrP – 001/2022 - dPE, cujo objeto é a aquisição de toners/cartuchos no-
vos, originais ou compatíveis, unidades de imagem originais, para atender 
as necessidades da defensoria Publica do Estado do Pará, conforme con-
dições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, 
anexo i do edital.
EMPrESa: V. c. da rocHa diSTriBUidora – ME
ENdErEÇo: rua antônio olímpio, nº 32, Vila aurora, cEP: 15014-410, São 
José do rio Preto – SP, telefone (17) 3363-2308, e-mail: vcrdistribuicao@
gmail.com.
cNPJ Nº: 05.808.979/0001-42.
dados Bancários: Banco do Brasil (001) agência: 2502-X c/c 27443-7.
rESPoNSáVEl lEGal: VaNESSa corrEa da rocHa
QUalificaÇÃo: brasileira, residente e domiciliada em São José do rio 
Preto/SP, portadora do rG Nº 33.322.218-0-SSP/SP e do cPf/Mf nº 
295.979.838-42.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   
 

iteM
 

GrUPo 01
 

QUaNt
VaLor

UNitÁrio

1 Toner modelo MlT d209l cor preta – compatibilidade com a impressora Samsung 
ScX-4828fN – mínimo 2.000 pag. 150 r$ 40,00

2 Toner modelo MlT d205l cor preta – compatibilidade com a impressora Samsung 
ScX-4833fd – mínimo 2.000 pag. 200 r$ 53,00

3 Toner modelo MlT d101S cor preta – compatibilidade com a impressora Samsung. 
ScX-3405W - mínimo 2.000 pag. 50 r$ 45,00

4 Toner modelo d6555a cor preta – compatibilidade com a impressora Samsung ScX- 
6555NX - mínimo 2.000 pag. 100 r$ 110,00

5 Toner modelo d4200a, cor preta – compatibilidade com a impressora Samsung ScX- 
4200 - – mínimo 2.000 pag. 50 r$ 80,00

6 Toner modelo MlT d204l, cor preta – compatibilidade com a impressora Samsung 
ProXpress M3375fd - – mínimo 5.000 pag. 300 r$ 48,00

18 Unidade de imagem para a impressora Samsung Proxpress M3375fd – compatível 150 r$ 38,00

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 766034
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 004/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
dois, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei com-
plementar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Esta-
dual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 
de 13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob 
o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nes-
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ta cidade de Belém, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contrata-
ção entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) vencedo-
ra(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 
- dPE, cujo objeto é a aquisição de toners/cartuchos novos, originais ou com-
patíveis, unidades de imagem originais e compatíveis, para atender as neces-
sidades da defensoria Publica do Estado do Pará, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital.
EMPrESa: SUPriPriME SUPriMENToS dE iNforMáTica EirEli
ENdErEÇo: rUa Kiri, 546. ParQUE rESidENcial QUEBEc / MariNGá - Para-
Na, e-mail: supriprime01.atendimento@gmail.com. Telefone: (44) 999009034
cNPJ Nº: 43.299.151/0001-03. dados Bancários: SaNTaNdEr 033 aG 
0163 c/corrente 130151483.
rESPoNSáVEl lEGal: aNdrE MarcEliNo dE oliVEira. QUalificaÇÃo: 
brasileiro, residente e domiciliado em Maringá/Pr, portador do rG Nº 
6.484.002-9 SSP/Pr e do cPf/Mf nº 025.817.199-58.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   

iteM GrUPo 02 QUaNt VaLor UNitÁrio

7 Toner modelo cE 278a, cor preta – compatibilidade com a impresso-
ra HP laserJet P160 dN - – mínimo 2.000 pag. 50 r$ 22.00

8 Toner modelo Q2612a/12a, cor preta – compatibilidade com a 
impressora HP laserJet M1005 MfP – mínimo 2.000 pag. 100 r$ 22.00

9 Toner modelo cB436a/36a cor preta – compatibilidade com a 
impressora HP laserJet M1120 MfP – mínimo 2.000 pag. 200 r$ 22.00

10 Toner modelo cf258a/58a, cor preta – compatibilidade com a 
impressora HP laserJet Pro MfP M428fdw – mínimo 3.000 pag. 300 r$ 90.00

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 766044
eXtrato ata de reGistro de PreÇos Nº 005/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
dois, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei com-
plementar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Esta-
dual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 
de 13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob 
o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nes-
ta cidade de Belém, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contrata-
ção entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) vencedo-
ra(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 
- dPE, cujo objeto é a aquisição de toners/cartuchos novos, originais ou com-
patíveis, unidades de imagem originais e compatíveis, para atender as neces-
sidades da defensoria Publica do Estado do Pará, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   
iteM  GrUPo 03  QUaNt VaLor UNitÁrio

 
12

Toner modelo 60f2H00 – compatibilidade com a impressora lexmark 
MX611de –mínimo 5.000 págs. original do fabricante da impressora.

 
200

 
r$ 310,00

 
13

cartucho de toner preto 78c4XK0 – original – compatibilidade com a 
impressora lexmark cS521dn – mínimo 8.500 pag original do fabricante 

da impressora.

 
50

 
r$ 467,53

 

 
14

cartucho     de         toner amarelo 78c4XY0 –original       – compatibili-
dade com a impressora lexmark cS521dn – mínimo 5.000 pag. original 

do fabricante da impressora.

 
50

 
r$ 554,55

 

 
15

cartucho de toner ciano 78c4Xc0 – original – compatibilidade com a im-
pressora lexmark cS521dn – mínimo 5.000 pag. original do fabricante 

da impressora.

 
50

 
r$ 554,55

 

 
16

cartucho de toner magenta 78c4XM0 – original – compatibilidade 
com a impressora lexmark cS521dn – mínimo 5.000 pag. original do 

fabricante da impressora.

 
50

 
r$ 554,55

 

 
17

Unidade de imagem para impressora lexmark cS521dn - original do 
fabricante da impressora. 50 r$ 1.512,99

 

19 Unidade de imagem para a impressora lexmark MX611de original do 
fabricante da impressora.

 
150

r$ 307,79
 

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 766054
ata de reGistro de PreÇos Nº 006/2022

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-dPe
Processo N.º 2021/1315746
aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 
dois, a dEfENSoria PÚBlica do ESTado do Pará, criada pela lei com-
plementar Estadual nº. 13/93 e reorganizada pela lei complementar Esta-
dual 054/2006 de 07 de fevereiro de 2006 e lei complementar 091/2014 
de 13 de janeiro de 2014, inscrita no cNPJ sob o nº. 34.639.526/0001-38, 
situada na rua Padre Prudêncio nº. 154 em Belém/Pa, por seu defensor 
Público Geral, dr. JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo, brasileiro, 
portador da carteira de identidade n° 4844095 Pc/Pa, inscrito no cPf sob 
o n° 833.315.652-53, matrícula n° 57193641, residente e domiciliado nes-
ta cidade de Belém, no uso de suas competências e nos termos da lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da lei nº 10.520/2002, decreto 
nº10.024/2019 e o decreto nº7.982/2013, suas alterações posteriores, lei 
Estadual nº 6.474/2002, decreto Estadual nº991/2020 e demais normas 
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no PRE-
GÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 - dPE, rESolVE registrar o(s) preço(s) 
ofertado pela(s) empresa(s) relacionada(s) de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s), conforme informações a seguir:
a presente ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contrata-
ção entre a defensoria Pública do Estado do Pará e a(s) empresa(s) vencedo-
ra(s) do certame licitatório referente PrEGÃo ElETrÔNico SrP – 001/2022 
- dPE, cujo objeto é a aquisição de toners/cartuchos novos, originais ou com-
patíveis, unidades de imagem originais e compatíveis e para contratação de 
empresa especializada em serviço de recarga de cartuchos de tinta e recarga 
de cartucho de toner com troca de chip, pó e cilindro, para atender as neces-
sidades da defensoria Publica do Estado do Pará, conforme condições, quan-
tidades e exigências estabelecidas no termo de referência, anexo i do edital.
EMPrESa: Tc coMErcio dE SErVicoS E TEcNoloGia EirEli
ENdErEÇo Trav. angustura 2813 – marco cEP: 66.093-040 / Belém/Pa, te-
lefone (91) 3366-5107/5108, e-mail:      licitacoes3@tccopiadoras.com.br.
cNPJ Nº: 07.679.989/0001-50.
dados Bancários: BaNPara agencia:025: conta corrente 301933-0.
rESPoNSáVEl lEGal: rUBENS Moia fUrTado
QUalificaÇÃo: brasileiro, casado, Sócio proprietário, tecnólogo em processa-
mento de dados, portador da carteira de identidade nº 1546982 SSP/Pa, inscrito 
no cPf sob o nº 373.956.022-34, residente e domiciliado nesta cidade.

 QUaNtitatiVo totaL da ata srP   

iteM  GrUPo 04 e iteM 11  QUaNt VaLor UNitÁrio

11 Toner modelo 106r02778 cor preta – compatibilidade com a impres-
sora Xerox Workcentre 3225 – mínimo 2.000 pag. 100 r$ 60,00

20 rEcarGa Toner modelo MlT d209l cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora Samsung ScX-4828fN 700 r$ 28,56

21 rEcarGa Toner modelo MlT d205l cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora Samsung ScX-4833fd 1.000  

r$ 40,00

22 rEcarGa Toner modelo MlT d101S cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora Samsung ScX-3405W 100  

r$ 15,00

23 rEcarGa Toner  modelo   d6555a   cor   preta   –   remanufaturado   
– compatibilidade com a impressora Samsung ScX-6555NX 150  

r$ 70,00

24 rEcarGa Toner modelo d4200a, cor preta – remanufaturado – com-
patibilidade com a impressora Samsung ScX-4200 100  

r$ 22,96

25 rEcarGa Toner modelo MlT d204l, cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora Samsung ProXpress M3375fd 1.500  

r$ 30,20

26 rEcarGa Toner modelo cE 278a, cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora HP laserJet P160 dN 100  

r$ 15,00

27 rEcarGa Toner modelo Q2612a/12a, cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora HP laserJet M1005 MfP 800  

r$ 15,00

28 rEcarGa Toner modelo cB436a/36a cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora HP laserJet M1120 MfP 800  

r$ 15,00

29 rEcarGa Toner modelo cf258a/58a, cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora HP laserJet Pro MfP M428fdw 1.000  

r$ 63,56

30 Kit Refil de tinta para impressora Epson L3150 cores preto, amarelo, 
ciano e magenta. 150 r$ 7,50

31 rEcarGa Toner modelo 106r02778 cor preta – remanufaturado – 
compatibilidade com a impressora Xerox Workcentre 3225 300  

r$ 33,00

32 rEcarGa Toner modelo 60f2H00 – remanufaturado – compatibilida-
de com a impressora lexmark MX611de. 1.000 r$ 145,00

Belém/Pa, 23 de fevereiro de 2022.
defensoria Pública do Estado do Pará
JoÃo PaUlo carNEiro GoNÇalVES lEdo
defensor Público Geral

Protocolo: 766062
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JUdiciÁrio
.

.

.

triBUNaL de JUstiÇa 
do estado do ParÁ

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato da disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 001/2022 – tJPa // o 
TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará, neste ato representado por 
sua Secretária de administração, dEBora MoraES GoMES, designada pela 
PorTaria Nº. 450/2021-GP de 1º de fevereiro de 2021, publicada no diário 
de Justiça do dia 02 fevereiro de 2021, no uso de suas atribuições, resolve 
homologar em favor da empresa em favor da empresa lUiS arNaldo 
ViEira da SilVa, inscrita no cNPJ/Mf sob o n°. 13.375.095/0001-70, 
telefone (91) 3243-6141/ 98819-1390, e-mail: luis.arnaldo2014@gmail.
com , com endereço no conjunto império amazônico, n° 307, bairro 
Souza, cidade de Belém, Estado do Pará, cEP: 66.613-080,  a dispensa 
de licitação, fundamentada no artigo 24, V da lei n° 8.666/93 e suas 
alterações posteriores para a contratação e serviço especializado na 
manutenção preventiva e corretiva de estantes deslizantes, com eventual 
fornecimento de quaisquer materiais necessários para a execução dos 
serviços, conforme e condições, quantidades e exigências estabelecidas 
nos autos do processo Pa-Pro-2020/02160// Belém/Pa, 25 de fevereiro 
de 2022.// responsável pela assinatura: dÉBora MoraES GoMES - 
Secretária de administração 

Protocolo: 766423

.

.

terMo aditiVo a coNVÊNio
.

extrato do 2º termo aditivo ao acordo de cooperação técnica nº 
007/2016-tJ-Pa// Partes: Tribunal de Justiça do Estado do Pará e o Mu-
nicípio de São domingos do araguaia// cNPJ/Mf n° 83.211.391/0001-10// 
objeto do convênio: o presente objeto é a cessão de servidores para a re-
alização de ações conjuntas voltadas para o desenvolvimento das ativida-
des necessárias à modernização da Justiça no Município, por mais 3 (três) 
anos.// objeto do aditivo: prorrogação de vigência em mais 03 anos// Vi-
gência do aditivo: início em 02/03/2022 e término em 01/03/2025// data 
da assinatura: 25/02/2022 // responsável pela assinatura: célia regina de 
lima Pinheiro – desembargadora Presidente do TJPa.

Protocolo: 765982
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

.

.

MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas do estado do ParÁ

.

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria N° 035/2022/MPc/Pa
o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento da servidora carolina Martins Victer, datado 
de 25/02/2022 (Protocolo nº 2022/236721), pelo qual solicita sua exoneração 
do cargo em comissão que ocupa a partir de 1º de março de 2022,
coNSidEraNdo, o art. 60, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), bem 
como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988,
rESolVE:
Exonerar, a pedido, a contar de 1º/03/2020, a servidora caroliNa Mar-
TiNS VicTEr do cargo em comissão de Secretária.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766476
Portaria N° 036/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento do servidor Gabriel Pontes dos Santos, 
datado de 25/02/2022 (Protocolo nº 2022/236885), pelo qual solicita sua 
exoneração do cargo que ocupa a partir de 1º de março de 2022,

coNSidEraNdo, o art. 60, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), bem 
como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988,
rESolVE:
Exonerar, a pedido, a contar de 1º/03/2020, o servidor GaBriEl PoNTES 
doS SaNToS do cargo em comissão de chefe de Gabinete.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766477
Portaria N° 037/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento do servidor daniel Paes ribeiro Júnior, 
datado de 25/02/2022 (Protocolo nº 2022/237151), pelo qual solicita sua 
exoneração do cargo que ocupa a partir de 1º de março de 2022,
coNSidEraNdo, o art. 60, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), bem 
como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988,
rESolVE:
Exonerar, a pedido, a contar de 1º/03/2020, o servidor daNiEl PaES ri-
BEiro JÚNior do cargo em comissão de chefe de Gabinete.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766478
Portaria N° 038/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento do servidor Bruno antony dantas de Veiga 
cabral, datado de 24/02/2022 (Protocolo nº 2022/236186), pelo qual solicita 
sua exoneração do cargo que ocupa a partir de 1º de março de 2022,
coNSidEraNdo, o art. 60, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), bem 
como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988,
rESolVE:
Exonerar, a pedido, a contar de 1º/03/2020, o servidor BrUNo aNToNY daN-
TaS dE VEiGa caBral do cargo em comissão de assessor de Procuradoria.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766479
Portaria N° 039/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento do servidor caio anderson da Silva dan-
tas, datado de 25/02/2022 (Protocolo nº 2022/236462), pelo qual solicita 
sua exoneração do cargo que ocupa a partir de 1º de março de 2022,
coNSidEraNdo, o art. 60, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), bem 
como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988,
rESolVE:
Exonerar, a pedido, a contar de 1º/03/2020, o servidor caio aNdErSoN 
da SilVa daNTaS do cargo em comissão de assessor de Procuradoria.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766480
Portaria N° 040/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo o requerimento da servidora Bárbara Pinheiro amanajás, data-
do de 24/02/2022 (Protocolo nº 2022/235691), pelo qual solicita sua exoneração 
do cargo em comissão que ocupa a partir de 1º de março de 2022,
coNSidEraNdo, o art. 60, ii, da lei Estadual nº 5.810/94 (rJU/Pa), bem 
como o art. 37, II, in fine, da Constituição Federal de 1988,
rESolVE:
Exonerar, a pedido, a contar de 1º/03/2020, a servidora BárBara PiNHEi-
ro aMaNaJáS do cargo em comissão de assessor de Procuradoria.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766481
Portaria N° 041/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a vacância do cargo em comissão de Secretário, decor-
rente da exoneração da servidora carolina Martins Victer, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição 
federal e no art. 13 da lei Estadual nº 8.596/2018,
rESolVE:
Nomear caio aNdErSoN da SilVa daNTaS para exercer o cargo em co-
missão de Secretário a partir de 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766482
Portaria N° 042/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a vacância do cargo em comissão de chefe de Gabinete, 
decorrente da exoneração do servidor Gabriel Pontes dos Santos, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição 
federal e no art. 13 da lei Estadual nº 8.596/2018,
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rESolVE:
Nomear a servidora caroliNa MarTiNS VicTEr, matrícula n° 200135, ocu-
pante do cargo efetivo de analista Ministerial - Especialidade: Tecnologia da 
informação, para exercer o cargo em comissão de chefe de Gabinete, com 
lotação na 3ª Procuradoria de contas, a partir de 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766483
Portaria N° 043/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a vacância do cargo em comissão de chefe de Gabinete, 
decorrente da exoneração do servidor daniel Paes ribeiro Junior, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição 
federal e no art. 13 da lei Estadual nº 8.596/2018,
rESolVE:
Nomear BrUNo aNToNY daNTaS da VEiGa caBral para exercer o cargo 
em comissão de chefe de Gabinete, com lotação na Procuradoria-Geral de 
contas, a partir de 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766484
Portaria N° 044/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a vacância do cargo em comissão de assessor de Procu-
radoria, decorrente da exoneração do servidor Bruno antony dantas da 
Veiga cabral, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição 
federal e no art. 13 da lei Estadual nº 8.596/2018,
rESolVE:
Nomear GaBriEl PoNTES doS SaNToS para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Procuradoria, com lotação na 3ª Procuradoria de contas, a 
partir de 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766485
Portaria N° 045/2022/MPc/Pa

o Procurador-Geral de contas, no uso de suas atribuições legais,
coNSidEraNdo a vacância do cargo em comissão de assessor de Procura-
doria, decorrente da exoneração da servidora Bárbara Pinheiro amanajás, e
CONSIDERANDO o disposto no art. 37, inciso II (in fine), da Constituição 
federal e no art. 13 da lei Estadual nº 8.596/2018,
rESolVE:
Nomear daNiEl PaES riBEiro JÚNior para exercer o cargo em comissão 
de assessor de Procuradoria, com lotação na 3ª Procuradoria de contas, a 
partir de 1º de março de 2022.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 1º de março 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
Procurador-Geral de contas

Protocolo: 766486

Portaria N° 046/2022/MPc/Pa
Redefine o Quadro de Organização Estrutural dos órgãos e serviços de 
apoio técnico e administrativo do Ministério Público de contas do Estado do 
Pará e dá outras providências.
o Procurador-Geral de contas do Estado do Pará, no uso de suas atribui-
ções legais,
coNSidEraNdo que o atual Quadro de organização Estrutural dos órgãos 
e serviços de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de contas 
do Estado do Pará - MPC/PA definido na Portaria n° 082/2017/MPC/PA, com 
as alterações introduzidas pela Portaria nº 065/2018/MPc/Pa e Portaria nº 
85/2020/MPc/Pa, remonta há cinco anos;
coNSidEraNdo a necessidade de constante aprimoramento e adequação 
da organização administrativa do Ministério Público de contas para atendi-
mento das demandas correntes;
coNSidEraNdo que, nos termos do art. 12 da lei complementar nº 09, 
de 27/01/1992 (lei orgânica do Ministério Público de contas), compete, 
ao Procurador-Geral de contas, supervisionar e dirigir os serviços do Minis-
tério Público de contas;
coNSidEraNdo o disposto no art. 46, da resolução n. 01/2020, que ou-
torgou, ao Procurador-Geral de Contas, a incumbência de definir a orga-
nização e o funcionamento dos órgãos e serviços de apoio técnico e ad-
ministrativo;
coNSidEraNdo que as alterações realizadas na estrutura administrativa, 
por meio do presente ato administrativo, não implicam em aumento de 
despesa;

rESolVE:
Art. 1º Redefinir o Quadro de Organização Estrutural dos órgãos e serviços 
de apoio técnico e administrativo do Ministério Público de contas, nos ter-
mos do organograma constante do anexo único desta Portaria.
caPÍtULo i
disPosiÇÕes Gerais
art. 2º os órgãos e serviços de apoio técnico e administrativo passam a 
estruturar-se e organizar-se da seguinte forma:
i – secretaria;
ii – departamentos;
iii – seções;
iV – Unidades administrativas.
§1º - À Secretaria compete, sob a supervisão e subordinação hierárquica 
ao Procurador-Geral de contas, coordenar e conduzir os esforços do órgão 
em direção às finalidades públicas que o ordenamento jurídico lhe reser-
vou, bem como liderar e gerir conflitos dos órgãos a ela vinculados por 
força da estrutura organizacional.
§2° - os departamentos são setores vinculados à Secretaria, aos quais com-
pete a organização dos fluxos e rotinas de trabalho adstritas às suas esferas 
de atribuições e gerenciamento do quadro de servidores neles lotados.
§3º - Às Seções compete a execução das atividades especializadas e vin-
culadas aos departamentos onde localizadas.
§4º - Às Unidades administrativas compete a realização de atividades es-
pecíficas, sendo alocadas nos Departamentos, Seções ou diretamente vin-
culadas à Procuradoria-Geral de contas.
caPÍtULo ii
da secretaria
art. 3º ao Secretário do Ministério Público de contas compete:
i – auxiliar o Procurador-Geral de contas no planejamento, na organização, 
na direção e no controle das atividades administrativas;
ii – planejar, organizar, dirigir e supervisionar as atividades relativas à sua 
área de atuação;
iii – promover o inter-relacionamento dos departamentos que integram 
a Secretaria;
IV – dirimir conflitos de atribuição e relacionais entre os Departamentos 
integrantes da Secretaria;
V – produzir diagnósticos, estudos e relatórios de avaliação da gestão com 
vistas a instrumentalizar a atuação administrativa do Procurador-Geral de 
contas e dos órgãos de administração Superior do órgão;
Vi – zelar pela boa ordem dos serviços da Secretaria e harmonia do clima 
organizacional;
Vii – interagir com as Procuradorias de contas atendendo as demandas da 
atividade finalística do órgão;
Viii – fazer publicar os atos administrativos;
iX – expedir, por determinação do Procurador-Geral de contas, certidões 
e instruções de serviço;
X - ordenar, por delegação do Procurador-Geral de contas, a execução de despesas;
Xi – prestar informações ao Procurador-Geral de contas e demais membros;
Xii – executar por delegação outros serviços compatíveis ou decorrentes 
de sua função, determinados pelo Procurador-Geral de contas.
caPÍtULo iii
dos dePartaMeNtos
art. 4º São atribuições comuns aos departamentos:
i – planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades relativas à sua área 
de atuação, promovendo e colaborando com o devido mapeamento de flu-
xos e processos internos;
ii – zelar pelas diretrizes e metas estabelecidas pela Procuradoria-Geral 
de contas;
iii – elaborar os estudos preliminares, gerenciamento de risco e termo de 
referência ou projeto básico, referentes às suas contratações;
iV – prestar informações inerentes às atividades desenvolvidas;
V – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
seção i
do departamento de Finanças e orçamento
art. 5° ao departamento de finanças e orçamento compete:
i – coordenar, orientar, supervisionar e executar as atividades relaciona-
das ao planejamento orçamentário e financeiro do Ministério Público de 
contas;
ii – auxiliar, sob o ponto de vista técnico, a Gestão financeira do órgão;
iii – interagir junto aos órgãos competentes nos assuntos de natureza 
orçamentária e financeira;
iV – apresentar a programação orçamentária ao Procurador-Geral de con-
tas para aprovação;
V – supervisionar a descentralização dos recursos orçamentários e finan-
ceiros consignados no orçamento;
Vi – realizar e manter a organização contábil do Ministério Público de contas;
Viii - promover a liberação das dotações orçamentárias e créditos adicio-
nais junto aos órgãos competentes;
iX - executar todas as etapas da despesa por meio dos sistemas contábeis 
pertinentes.
Parágrafo único. a Seção de controle orçamentário e financeiro, em conjunto 
com o departamento de inovação e Planejamento, é o setor responsável pelo:
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i - monitoramento do Plano Plurianual - PPa;
II - aprimoramento do controle orçamentário e financeiro do Ministério 
Público de contas; 
III - elaboração de estudos em matéria orçamentária e financeira.
seção ii
do departamento de inovação e Planejamento
art. 6º ao departamento de inovação e Planejamento compete:
i – criar e difundir a cultura de planejamento como ferramenta de gestão e 
de melhoria contínua dos processos de trabalho do órgão;
ii – fomentar a inovação nos processos de trabalho do órgão;
iii – incorporar todos os segmentos do Ministério Público de contas na 
construção dos objetivos e metas institucionais e no acompanhamento dos 
resultados alcançados;
iV – alinhar e acompanhar o planejamento, nas suas diversas frentes, de 
forma sistemática, através de um eficaz controle dos processos e projetos, 
com vista à tomada de decisão;
iV – coordenar a elaboração e a revisão dos instrumentos de planejamento 
conforme normativos específicos;
V – apoiar o departamento de finanças nas atividades relacionadas ao 
planejamento e gestão orçamentária e financeira do órgão;
Vi – dar suporte técnico à tomada de decisão da Procuradoria-Geral de contas.
seção iii
do departamento de aquisições e convênios
art. 7º ao departamento de aquisições, contratos e convênios compete:
i – organizar, gerenciar e executar as atividades relacionadas às licitações, dis-
pensas, inexigibilidades e e gestão dos convênios e contratos administrativos;
ii – formalizar, acompanhar, e providenciar os cadastros de fornecedores, 
assim como as publicações dos atos administrativos, em consonância com 
a modalidade de disputa;
iii– acompanhar os prazos de vigência contratuais e conveniais;
iV – consultar a Procuradoria-Geral de contas quanto às prorrogações de ajustes;
V – receber e registrar as solicitações de reajuste e reequilíbrio econômico 
financeiro dos contratos;
Vi – analisar e instruir os procedimentos administrativos de aditamento e 
de rescisão contratual, manifestando-se ao fim da instrução;
Vii – esclarecer dúvidas suscitadas quanto a cláusulas contratuais;
Viii - manter atualizado arquivo e site institucional com as informações 
referentes a todos os procedimentos licitatórios, contratos e convênios fir-
mados pelo Ministério Público de contas, com indicação de prazos de vi-
gência de cada um deles e os dados cadastrais das empresas contratadas;
iX - acompanhar o processamento das informações relativas a prorroga-
ção, repactuação, revisão, reajuste de preço, acréscimo, supressão, por 
meio de termos aditivos ou apostilamentos;
X – auxiliar os demais departamentos na elaboração do planejamento das 
contratações;
XI – orientar os fiscais de contrato no desempenho de suas funções;
Xii – receber e processar as demandas de órgãos externos, quando for 
solicitada a adesão às atas de registro de preço;
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º. a Seção de Gestão de contratos e convênios é setor responsável 
pela elaboração de minutas e formalização de contratos, aditivos, apostilas 
e outros instrumentos similares, acompanhamento e controle dos prazos 
contratuais e dos convênios, bem como análise das vantagens econômicas 
das renovações contratuais.
§2º. a Seção de aquisições é setor responsável pela elaboração dos editais 
de licitações e execução de todos os demais atos vinculados aos processos 
licitatórios, procedimentos necessários às dispensas de licitação e inexigi-
bilidade, bem como pela condução das cotações eletrônicas, pesquisas de 
mercado e confecção das atas de registro de preços, apoiando e atuando 
de forma integrada às demais áreas do departamento.
seção iV
do departamento de tecnologia da Informação e Telecomunicações
art. 8º ao departamento de Tecnologia da informação e Telecomunicações compete:
i – planejar, organizar, dirigir e elaborar as práticas e soluções de tecnologia 
da informação e comunicação no âmbito do Ministério Público de contas;
ii – adotar e implementar as melhores práticas voltadas para a segurança 
da informação;
iii – desenvolver e garantir a qualidade dos sistemas informatizados pró-
prios que subsidiam as áreas meio e fim;
iV – gerenciar a aquisição e manutenção dos sistemas e equipamentos de 
informática e de comunicação;
V – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º. a Seção de desenvolvimento é setor responsável pela execução, ma-
nutenção e desenvolvimento dos sistemas informatizados próprios.
§2º. a Seção de infraestrutura é setor responsável pelo acionamento e 
supervisão do suporte técnico dos sistemas adquiridos e equipamentos de 
informática utilizados no órgão.
seção V
da secretaria Processual
art. 9º a Secretaria Processual é setor departamental que tem como competências:
i – planejar, organizar, distribuir e executar as atividades de tramitação dos 
processos finalísticos no âmbito do Ministério Público de Contas;

ii – elaborar relatórios, compilação de dados estatísticos e demais informa-
ções pertinentes à área de atuação;
III – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
seção Vi
do departamento administrativo
art. 10. ao departamento administrativo compete:
i – planejar, organizar, dirigir e monitorar as atividades de apoio administrativo;
ii – gerenciar e planejar a aquisição de materiais de consumo e permanen-
tes, atendendo a critérios de padronização e sustentabilidade previamente 
definidos pelo Procurador-Geral de Contas;
iii – gerenciar e organizar os registros patrimoniais e contábeis dos bens 
móveis e imóveis;
IV – gerenciar e organizar os insumos e materiais de expediente, gráficos 
e demais suprimentos;
V – supervisionar os serviços gerais de limpeza e conservação, copeiragem 
e outros de natureza similar;
Vi – gerenciar a frota de veículos e os serviços de transporte;
Vii – gerenciar, planejar a contratação, supervisionar e executar os servi-
ços de manutenção predial, segurança e outros de natureza similar;
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º a Seção de logística, Manutenção e Segurança é setor responsável 
pela execução das atividades relacionadas à manutenção predial e equipa-
mentos, segurança e apoio logístico.
§2º a Seção de Material e Patrimônio é setor responsável pela execução 
das atividades de manutenção, acondicionamento e níveis de consumo dos 
materiais disponíveis no almoxarifado e atendimento de requisições, assim 
como os materiais permanentes, propondo, quando cabível, o desfazimen-
to, em observância aos critérios legais, de padronização e sustentabilidade. 
seção Vii
do departamento de Gestão de Pessoas
art. 11. ao departamento de Gestão de Pessoas compete;
i – planejar, organizar, monitorar e executar as atividades relacionadas a:
a) admissão, exoneração, cadastro funcional, lotação e movimentação de 
membros e servidores;
b) concessão de vantagens e direitos de membros e servidores, ativos, 
inativos e pensionistas;
c) remuneração de membros, servidores e estagiários;
d) execução e operacionalização de folha de pagamento.
ii – apresentar à Procuradoria-Geral de contas os resultados e informações 
pertinentes à Gestão de Pessoas;
iii – instruir processos administrativos relacionados à gestão de pessoas;
iV – publicar relatórios e atos administrativos;
V – promover clima organizacional favorável à melhora do desempenho 
dos servidores;
Vi – fomentar a valorização das pessoas, estímulo ao trabalho em equipe 
e à aprendizagem organizacional;
Vii – elaborar estudas e promover melhorias da política de recursos humanos;
Viii - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
Parágrafo único. a Seção de cadastro e controle de Pessoal é setor res-
ponsável pela execução das atividades relacionadas ao registro e atuali-
zação dos sistemas informatizados, arquivos e documentos referentes a 
membros, servidores e estagiários com informações de competência do 
departamento.
seção Viii
do departamento de comunicação institucional
art. 12. ao departamento de comunicação institucional compete:
i - propor, coordenar, implementar e acompanhar as políticas e diretrizes 
relativas à comunicação institucional do Ministério Público de contas junto 
aos diversos públicos de interesse do órgão;
ii - planejar, coordenar e executar ações voltadas ao desenvolvimento e 
ampliação das relações institucionais do Ministério Público de contas;
iii - divulgar junto aos Poderes, órgãos, entidades da administração públi-
ca e outros públicos de interesse as atividades e os resultados da atuação 
do Ministério Público de contas;
iV - planejar, coordenar e executar campanhas de comunicação para for-
talecimento da imagem institucional do órgão, bem como para dar suporte 
às atividades fim e meio do Ministério Público de Contas;
V - planejar, organizar e executar serviços técnicos de jornalismo, assesso-
ria de imprensa, relacionamento com a mídia, treinamento midiático para 
o público interno, geração de clipping e produção de conteúdo; 
VI - coletar briefing, planejar e criar materiais gráficos, bem como escrever 
e revisar as redações publicitárias;
Vii - zelar pela correta aplicação da identidade visual, verbal e sonora do 
Ministério Público de contas em produtos e/ou campanhas de comunicação 
produzidos internamente ou por terceiros;
Viii - planejar, coordenar e viabilizar a execução de eventos institucionais 
internos e externos, bem como dar suporte à participação de membros e 
servidores em sessões, solenidades e recepções oficiais, de acordo com as 
normas protocolares;
iX - prestar assessoramento em eventos e atividades externas de repre-
sentação e capacitação em que esteja presente o Procurador-Geral de con-
tas, outro membro ou servidor designado; 
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X - monitorar conteúdos ligados a matérias de interesse do Ministério 
Público de contas em especial aqueles vinculados ao órgãos e entidades 
públicas do Estado, e acompanhar proposições tramitadas no âmbito da 
assembleia legislativa, gerando relatório circunstanciado a membros e 
servidores do Parquet de contas; 
Xi - acompanhar, no âmbito do Ministério Público de contas, a tramitação 
de processos e expedientes originários de chefes de Poder, dirigentes de 
órgãos e entidades da administração pública; 
Xii - prestar apoio às unidades do Ministério Público de contas no relaciona-
mento com os demais Poderes, órgãos e entidades da administração pública;
Xiii - desenvolver trabalhos técnicos, estudos e pesquisas que forem de-
terminados pelo Procurador-Geral de contas;
XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade.
§1º a Seção de Jornalismo e Publicidade é a unidade responsável por:
i - realizar a gestão dos canais de comunicação institucional do órgão 
(como intranet, site e redes sociais digitais) com os seus diversos públicos 
de interesse; 
ii - coordenar as ações de jornalismo (apuração de fatos, redação e revi-
são de notícias, reportagens, entrevistas, sugestões de pautas, release e 
assessoramento de imprensa); 
iii - realizar publicações jornalísticas nas diversas mídias (digitais e tra-
dicionais); coordenar as ações de publicidade do órgão (produção gráfica, 
audiovisual e redação publicitária); 
iV - realizar a publicação de peças publicitárias nas diversas mídias (digi-
tais e tradicionais); monitorar e aprovar a aplicação e uso da marca Mi-
nistério Público de contas nos diversos canais de comunicação, internos e 
externos -  do órgão e/ou de outras instituições; 
V - realizar registros audiovisuais e fotográficos de atividades realizadas 
pelo Ministério Público de contas ou com a sua participação; produzir e 
divulgar comunicados e campanhas internas. 
§2º a Seção de cerimonial e relações institucionais é a unidade responsável por:
i - manter atualizado banco de dados com informações de contato das 
autoridades civis e militares com as quais o Ministério Público de contas 
mantém relações institucionais e protocolares; 
ii - elaborar e expedir correspondências de cortesia em nome do órgão, 
bem como responder aquelas recebidas pela instituição; 
iii - supervisionar e dar apoio técnico, operacional, logístico e de infraes-
trutura à organização dos eventos institucionais; 
iV - recepcionar e acompanhar autoridades em visita ao Ministério Público 
de contas; 
V - acompanhar a agenda institucional do Procurador-Geral de contas para assesso-
ramento protocolar junto aos compromissos assumidos e convites recebidos; 
Vi - realizar a gestão do uso dos espaços físicos para reuniões e eventos do 
Ministério Público de contas; 
Vii - coordenar a produção de brindes institucionais, convites, placas e insígnias; 
Viii - divulgar para membros e/ou servidores informações geradas por 
instituições congêneres e órgãos jurisdicionados, ou oriundas de publica-
ções legais e proposições legislativas relacionadas a matérias de interesse 
do órgão.
caPÍtULo iV
do GaBiNete do ProcUrador-GeraL de coNtas
art. 13. o Gabinete do Procurador-Geral de contas é unidade administrati-
va de apoio subordinada diretamente ao Procurador-Geral de contas e tem 
por finalidade prestar-lhe assessoramento técnico e administrativo.
caPÍtULo V
do coNtroLe iNterNo
art. 14. o controle interno é órgão auxiliar, vinculado diretamente à Procu-
radoria-Geral de Contas, que tem por finalidade assegurar a eficiência, efi-
cácia e efetividade da gestão administrativa, orçamentária, financeira e pa-
trimonial do Ministério Público de contas, cujas atribuições serão definidas 
em normativo próprio, expedido pelo colégio de Procuradores de contas.
caPÍtULo Vi 
da assessoria JUrÍdica
art. 15. a assessoria Jurídica é unidade administrativa vinculada direta-
mente à Procuradoria-Geral de Contas, tendo por finalidade assessorar e 
prestar assistência técnica jurídica ao Procurador-Geral de contas e aos 
órgãos auxiliares do Ministério Público de contas, competindo-lhe:
i - exarar parecer jurídico sobre as questões/procedimentos que lhe forem 
submetidos;
ii - examinar minutas de edital, contratos, convênios, acordos, ajustes ou 
instrumentos similares, na forma da legislação específica;
iii - exarar, quando solicitado, parecer sobre impugnações ou recursos 
interpostos em processo administrativo, inclusive os relativos a procedi-
mentos licitatórios; e
iV - promover a elaboração e revisão de minutas de atos normativos, bem 
como a realização de estudos sobre questões jurídicas, quando solicitado 
pelo Procurador-Geral de contas.

caPÍtULo Vii
das atiVidades de cHeFia e assessoraMeNto
Art. 16. Às chefias de departamentos compete:
i - Planejar, organizar, dirigir, controlar, coordenar, orientar, supervisionar, 
acompanhar e avaliar as ações e atividades necessárias ao exercício das 
competências do departamento;
ii - Promover a adequada organização interna das competências e ativida-
des do departamento, observadas as disposições legais e regulamentares;
iii - Promover a adequada distribuição e encaminhamento dos recursos, 
trabalhos, atividades, documentos e expedientes do departamento;
iV - acompanhar o cumprimento de metas e avaliar os resultados do departamento;
V - assistir ao superior hierárquico em assuntos inerentes à competência 
da sua área de atuação;
Vi - receber, transmitir, cumprir e fazer cumprir as disposições legais e 
regulamentares e as decisões do Procurador-Geral de contas;
Vii - Manter reuniões periódicas com os servidores do departamento para 
analisar o andamento dos trabalhos e acertar medidas adequadas à sua 
melhoria;
Viii - apresentar relatório das atividades desenvolvidas pelo departamento;
iX - indicar seu substituto eventual para designação pela autoridade competente;
X - Exercer outras atribuições determinadas por superior hierárquico, ato 
ou regulamento, visando a assegurar o cumprimento das políticas e dire-
trizes do Ministério Público de contas no âmbito de sua área de atuação.
Art. 17. Ao servidor formalmente designado para chefiar ou responder por 
determinada seção ou unidade administrativa, competem, no que couber, 
as atividades dispostas no artigo anterior, no âmbito da seção ou unidade 
administrativa.
art. 18. aos departamentos serão designados um chefe de departamento 
e um chefe adjunto de departamento.
§1º Não havendo servidor formalmente designado, o chefe adjunto de 
Departamento será responsável pela chefia das Seções e Unidades Admi-
nistrativas vinculadas ao seu departamento.
§2º compete ao chefe adjunto de departamento, em cumulação com suas 
atribuições originárias, substituir o chefe de departamento em suas au-
sências e impedimentos.
art. 19. as atividades de assessoramento serão escalonadas em 3 (três) 
níveis, cujas atribuições são: 
i – assessoramento Nível i: prestar assessoria, coletando e emitindo infor-
mações e operacionalizando ações previamente definidas, além de realizar 
outras tarefas conforme determinação superior;
ii – assessoramento Nível ii: prestar assessoria, realizando estudos e pes-
quisas, coletando, preparando e analisando dados técnicos, estatísticos e/
ou científicos, propondo as mudanças que julgar necessárias para o aper-
feiçoamento do fluxo de trabalho, além de realizar outras tarefas conforme 
determinação superior;
iii – assessoramento Nível iii: prestar assessoria, desenvolvendo ativi-
dades de planejamento, organização, avaliação, controle e orientação, 
emitindo pareceres, informações, relatórios e outras manifestações para 
subsidiar a tomada de decisões, além de realizar outras tarefas conforme 
determinação superior.
caPÍtULo Viii
das FUNÇÕes de coNFiaNÇa
Art. 20. As funções de confiança previstas na Lei Estadual nº 8.596, de 
11 de janeiro de 2018, destinadas às atividades de chefia e de assessora-
mento junto aos órgãos auxiliares e de execução do Ministério Público de 
contas, serão atribuídas exclusivamente a servidores efetivos do Ministério 
Público de contas ou, ainda, de outros órgãos públicos, independentemen-
te da esfera ou poder, que estejam cedidos à instituição e não ocupem 
cargo em comissão.
Art. 21. Aos servidores expressamente designados para exercer as chefias 
de departamentos, será atribuída, preferencialmente, a função fc-3, ou 
cargo em comissão.
art. 22. Será atribuída, preferencialmente, a função fc-2 aos servidores 
expressamente designados como chefe de departamento adjunto.
art. 23. aos servidores formalmente designados para exercer as atividades 
de assessoramento nível i, ii e iii descritas no art. 18 desta portaria serão 
atribuídas, respectivamente, as funções de confiança FC-1, FC-2 e FC-3.
caPÍtULo iX
das disPosiÇÕes FiNais
art. 24. Em razão da necessidade do serviço, os servidores poderão ser for-
malmente designados a prestar suporte, temporária ou permanentemente, 
a setores diversos de sua lotação originária.
art. 25. revoga-se a Portaria n. 082/2017.
art. 26. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém/Pa, 1º de março de 2022.
PaTricK BEZErra MESQUiTa
ProcUrador-GEral dE coNTaS
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..

MiNistÉrio PÚBLico 
do estado do ParÁ

.

coNtrato
.

Nº. do coNtrato: 036/2022-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 029/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa 
diaMoNd SErVicoS dE liMPEZa E Mao dE oBra EirEli - cNPJ nº 
08.538.011/0001-31
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento 
de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos 
imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o iTEM 11 – 
dEParTaMENTo MÉdico odoNTolÓGico
data da assinatura: 25/02/2022.
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023
Valor Global: r$ 87.968,88 (oitenta e sete mil, novecentos e sessenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos).
dotação orçamentária:
fUNcioNal ProGraMáTica: 12101.03.091.1494. 8758 - Promoção e de-
fesa dos direitos constitucionais
NaTUrEZa da dESPESa: 339037 – locação de mão-de-obra
fonte: 0101 – recursos ordinários
fonte: 0301 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 766247
NÚM. do coNtrato: 030/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: dispensa de licitação n. 045/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa 
coMPUSErVicE EMPrEENdiMENToS lTda.
objeto: Prestação de serviço de acesso à internet para a Promotoria de 
Justiça de afuá/Pa.
data da assinatura: 24/02/2022.
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023.

Portaria N° XX/2022/MPc/Pa

aNeXo

Protocolo: 766638

Valor global: r$ 13.628,40 (treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e 
quarenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758; Elemento de 
despesa: 3390-40; fonte: 0101. fonte: 0301
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 765948
Nº. do coNtrato: 035/2022-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico n.º 002/2022-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa G.B. 
Seron Soluções em Segurança ME - cNPJ nº 27.016.788/0001-80
objeto: aquisição de fechaduras eletrônicas para controle de acesso
data da assinatura: 25/02/2022.
Vigência: 03/03/2022 a 03/07/2022    
Valor Global: r$ 14.250,00 (Quatorze mil duzentas e cinquenta reais)
dotação orçamentária:
classificação: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção e defesa dos direitos constitucionais
Elemento: 4490-52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
fonte: 0101 – recursos ordinários e 0301 – recursos ordinários
foro: Belém.
ordenador responsável: dr. cESar NadEr BEcHara MaTTar JUNior – 
Procurador Geral de Justiça

Protocolo: 765956
NÚM. do coNtrato: Nº 034/2022-MPPa

adesão nº: adesão nº: 001/2022-MP/Pa à ata de registro de Preços nº 
015/2021/TJPa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº. 021/TJPa/2021.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa V. 
o. BEGoT EPP (cNPJ/Mf nº. 20.982.705/0001-69)
objeto: aquisição de água Mineral Natural Sem Gás Envasada em Garrafão 
de 20 (vinte) litros.
data da assinatura: 24/02/2022.
Vigência: 03/03/2022 a 03/03/2023.
Valor global r$ 117.750,00 (cento e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais).
dotação orçamentária: funcional programática: 12101.03.122.1494.8760 
- Governança e Gestão; Natureza da despesa: 339030 – Material de con-
sumo; fonte: 0101 - recursos ordinários e 0301 - recursos ordinários.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 765959
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo

resULtado de LicitaÇÃo ParciaL
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resultado 
da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação do 
Pregão Eletrônico nº. 029/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por lote, no 
tipo menor preço, que tem como objeto a contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços continuados de limpeza e conservação- À vista da habilita-
ção, foram declaradas vencedoras as empresas com o seguinte valor:
19.234.161/0001-78 - officE coMErcio E SErVicoS EirEli- ToTal r$ 49.699,68
iTEM 12 – Valor Total r$ r$ 49.699,68
Valor Parcial do certame: r$ 49.699,68  
Belém (Pa), 25 de fevereiro de 2022
rafael rodrigues de Souza
Pregoeiro

Protocolo: 765963

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

Nº da iNeXiGiBiLidade: 003/2022-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa SofTPlaN Pla-
NEJaMENTo E SiSTEMaS lTda (cNPJ: 82.845.322/0001-04).
objeto: aquisição do licenciamento permanente do sistema SaJ MP (Siste-
ma de automação da Justiça para Ministérios Públicos).
Valor Total: r$ 9.832.890,00 (nove milhões, oitocentos e trinta e dois mil, 
oitocentos e noventa reais).
fundamento legal: art. 25, i, da lei federal 8.666/93 c/c inciso ii e iii do 
art. 26 da lei 6.666/93
data da assinatura: 25/02/2022
Dotação Orçamentária: Classificação: 12101.03.091.1494.8758 - Promo-
ção e defesa dos direitos constitucionais; Elemento: 339040 – Serv. de 
Tecno. da infor. e comum – Pessoa Jurídica; fonte: 0101 – recursos ordi-
nários e 0301 – Recursos Ordinários (superávit financeiro).
ordenador responsável: Procurador-Geral de Justiça, dr. cESar BEcHara 
NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 766213

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 006/2022-MP/Pa
oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para a aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS 
dE SoNoriZaÇÃo 
HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo nº 056/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº. 006/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por 
item, no tipo menor preço e, diante do julgamento do Pregoeiro, homologo 
o resultado do certame mencionado a favor das empresas abaixo, para 
todos os efeitos previstos em lei:
09.087.468/0001-30 - TEcNo TradE coMErcio E SErVicoS dE EQUiPa-
MENToS - ToTal r$ 17.940,00
iTEM 01 – Valor Total .... r$ 17.940,00
22.172.252/0001-30 – BoHrEr EQUiPaMENToS dE aUdio E VidEo EirE-
li- ToTal r$ 77.804,00
iTEM 02 – Valor Total r$ 77.804,00
Valor Parcial do certame: r$ 95.744,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 766228
PreGÃo eLetrÔNico Nº 005/2022-MP/Pa

oBJETo: rEGiSTro dE PrEÇoS Para forNEciMENTo dE PaiNÉiS EM 
forMa dE caiXa coM aPlicaÇÃo dE adESiVo lEiToSo E iMPrESSÃo 
foToGráfica
TErMo dE HoMoloGaÇÃo
Tendo em vista o que consta do Processo administrativo nº 070/2021-SGJ-
Ta (Protocolo nº 7552/2021) que ensejou o Pregão Eletrônico nº. 005/2022-
MP/Pa, empreitada por preço global, no tipo menor preço e, diante do 
julgamento do Pregoeira designada pela PorTaria Nº. 0385/2022-MP/
PGJ, homologo o resultado do certame mencionado a favor da empresa 
abaixo, para todos os efeitos previstos em lei:
cNPJ 21.600.386/0001-42 - lUXNorTE iNdUSTria, coMErcio E SErVi-
coS lTda - ToTal r$19.740,00
item 01 – Valor Total: r$ 19.740,00
Valor Total do certame: r$ 19.740,00
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 766159

PreGÃo eLetrÔNico Nº 029/2021-MP/Pa
oBJETo: coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para a PrESTaÇÃo dE SErViÇoS
coNTiNUadoS dE liMPEZa E coNSErVaÇÃo:
HoMoloGaÇÃo Parcial
Tendo em vista o que consta do Processo nº 056/2021-SGJ-Ta que ensejou 
o Pregão Eletrônico nº.
029/2021-MP/Pa, empreitada por preço global por lote, no tipo menor pre-
ço e, diante do julgamento
do Pregoeiro, homologo o resultado do certame mencionado a favor das 
empresas abaixo, para todos
os efeitos previstos em lei:
19.234.161/0001-78 - officE coMErcio E SErVicoS EirEli- ToTal r$ 
49.699,68
iTEM 12 – Valor Total r$ r$ 49.699,68
Valor Parcial do certame: r$ 49.699,68
Encaminhe-se os autos à atividade de licitações para as providências pertinentes.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
Procurador-Geral de Justiça

Protocolo: 766086

aPostiLaMeNto
.

NÚM. do coNtrato: 167/2021-MP/Pa
Núm. do apostilamento: 001
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa GarTNEr do 
BraSil SErViÇoS dE PESQUiSaS lTda (cNPJ 02.593.165/0001-40).
data de assinatura: 25/02/2022.
objeto do contrato: executar serviços técnicos especializados de pesquisa 
e aconselhamento imparcial em Tecnologia da informação, na forma de 
assinaturas para acesso a bases de conhecimentos, bem como serviços 
complementares de apoio à consulta, interpretação e aplicação das infor-
mações contidas nas referidas bases.
objeto da apostila:  inclusão do fonte dos recursos financeiros.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior, Pro-
curador-Geral de Justiça.

Protocolo: 766144

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 0751/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a roBErTa dE SaNTaNa Gaia, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.2373, lotada na Promotoria de Justiça 
de canaã dos carajás, a importância de r$ 3.000,00 (três mil reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 17/2 até 
18/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-30 - Material de consumo - r$ 2.500,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 500,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 23 de fevereiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Portaria Nº 0752/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a GErSoN rodriGUES cardoSo, aUXiliar dE 
adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1279, lotado na Promotoria de Justiça 
de Magalhães Barata, a importância de r$ 600,00 (seiscentos reais), para 
ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 31/1 até 
1º/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-30 - Material de consumo - r$ 600,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 23 de fevereiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro
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Portaria Nº 0753/2022-MP/PGJ
o dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro, usando das atribuições que 
lhe foram delegadas por meio da PorTaria Nº 074/2015-MP/PGJ,
r E S o l V E: coNcEdEr a MaNUEl dE JESUS VilariNHo MoNTEiro, 
aUXiliar dE adMiNiSTraÇÃo, Matrícula n.º 999.1347, lotado na Pro-
motoria de Justiça de Tailândia, a importância de r$ 1.560,00 (hum mil, 
quinhentos e sessenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Paga-
mento, período de aplicação 18/2 até 19/4/2022, conforme abaixo:
ProGraMa dE TraBalHo 12101.03.091.1494.8758
Promoção e defesa dos direitos constitucionais.
foNTE dE rEcUrSoS 0301000000
NaTUrEZa da dESPESa           
3390-30 - Material de consumo - r$ 560,00
3390-39 - o.S. Terceiros - P. Jurídica - r$ 1.000,00
oBS: a prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subse-
quentes, após o término do período de aplicação.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
BElÉM, 23 de fevereiro de 2022.
Marcio roBErTo SilVa MENEZES
dirETor do dEParTaMENTo fiNaNcEiro

Protocolo: 766154

oUtras MatÉrias

Portaria Nº 0050/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, licença por Motivo de doença 
em Pessoa da família, com fulcro nos artigos 85 a 87 da lei nº 5.810/1994:
• ADRIANO MAIA CORREA - Período: 18 a 19/01/2022 - GEDOC 
nº 103028/2022
• ADRIANO MAIA CORREA – Período: 21/01/2022 – GEDOC nº 103029/2022 
• CINTIA DE SOUZA GOULART - Período: 19/01 a 17/02/2022 - GEDOC nº 
102221/2022
• ERICK LEONARDO FIGUEIRA MONTEIRO - Período: 19/01 a 01/02/2022 
- GEdoc nº 103439/2022
• FLÁVIA REGINA TEIXEIRa cardoSo - Período: 21/01/2022 - GEdoc 
nº 102650/2022
• LUCIANA JORGE MORAES SILVA - Período: 17 a 21/01/2022 - GEDOC 
nº 101890/2022 
• MARCIA MARIA MORAES DA COSTA - Período: 20 a 21/01/2022 - GEDOC 
nº 103500/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 07 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0051/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado licença paternidade, com fulcro 
no artigo 91, da lei nº 5.810/1994: 
• MARCUS AURÉLIO DE SIQUEIRA SAMPAIO – Período: 25/01 a 13/02/2022 
– GEdoc nº 103503/2022
• PEDRO PAULO DIAS SILVA - Período: 23/01 a 11/02/2022 - GEDOC nº 
103581/2022 
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
 Belém, 07 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0052/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor abaixo relacionado, licença falecimento, com ful-
cro no artigo 72, iii, da lei nº 5.810/94:
• MARCIA HELENA VALE DE OLIVEIRA - 28/01 a 04/02/2022 - GEDOC nº 
104208/2022
• WALDIR SANTOS BRITO JUNIOR - 17 a 24/01/2022 - GEDOC nº 
103085/2022
 SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa. 
 Belém, 07 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0054/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo discriminados licença para tratamento de 
saúde, com fulcro nos artigos 81 a 84 da lei nº 5.810/1994:
• ADAUTO FERREIRA DE AZEVEDO NETO - Período: 18 a 24/01/2022 - GE-
doc nº 102390/2022
• ALESSANDRA GOMES DE SENA PANTOJA - Período: 19 a 21/01/2022 - 
GEdoc nº 102868/2022
• ALEXANDRE AUGUSTO FERRAZ BEZERRA - Período: 14/01/2022 - GE-
doc nº 102040/2022
• ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA - Período: 20 a 21/02/2022 - GEDOC 
nº 102582/2022
• ALEXANDRE THEO DE ALMEIDA CRUZ - Período: 25 a 31/01/2022 - GE-
doc nº 103218/2022
• ALEXANDRE THEO DE ALMEIDA CRUZ - Período: 19 a 25/01/2022 - GE-
doc nº 102430/2022
• ALINE BOHADANA PONTES DIAS – Período: 25 a 31/01/2022 – GEDOC 
nº 103348/2022
• ALINE DOS SANTOS PRAIA – Período: 19 a 25/01/2022 – GEDOC nº 
102304/2022
• ALINE MISUE FUKUSHIMA MURAKAMI – Período: 24/01/2022 – GEDOC 
nº 103484/2022
• ALINE MISUE FUKUSHIMA MURAKAMI - Período: 25 a 28/01/2022 - GE-
doc nº 103490/2022
• ALINE MISUE FUKUSHIMA MURAKAMI - Período: 17 a 21/01/2022 - GE-
doc nº 102197/2022
• ALYNE FURTADO FRAZÃO - Período: 20 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
102690/2022
• ALLEN KENTO ARIMOTo - Período: 23 a 29/01/2022 - GEdoc nº 
103316/2022
• ALZIRA PINTO FREiTaS - Período: 18/01 a 01/02/2022 - GEdoc nº 
101963/2022
• AMANDA MORAES DA CUNHA - Período: 18 a 29/01/2022 - GEDOC nº 
102246/2022
• AMANDA MORAES DA CUNHA - Período: 17 a 23/01/2022 - GEDOC nº 
102071/2022
• ANA LUIZA NUNES MARINHO DE ARAÚJO  - Período: 17 a 19/01/2022 - 
GEdoc nº 102665/2022
• ANA PAULA REIS MIRANDA - Período: 24/01/2022 - GEDOC nº 
103217/2022
• ANA PAULA SALAME CHAVES - Período: 24 a 28/01/2022 - GEDOC nº 
103164/2022
• ANDERSON LUIZ LIMA DOS SANTOS - Período: 13 a 18/01/2022 - GE-
doc nº 102551/2022
• ANDRÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO – Período: 18/01/2022 – GEDOC nº 
102270/2022
• ANDREA MARILIA DEMETRIO GAIA VIEIRA - Período: 19 a 23/01/2022 - 
GEdoc nº 102395/2022
• ANDREIA CALDAS DOS SANTOS - Período: 11 a 13/01/2022 - GEDOC nº 
102200/2022
• ANGELO NAZARENO COSTA BARBOSA – Período: 21/01/2022 – GEDOC 
nº 103492/2022
• ANLYD SERIO FRANÇA JUNIOR - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 
103246/2022
• ANTONIO CARLOS DANTAS BOUTH – Período: 20 a 21/01/2022 – GEDOC 
nº 104064/2022
• ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA AMARAL - Período: 21 a 28/01/2022 - 
GEdoc nº 102797/2022
• AMYNTOR GASTÃO PINTO VIRGOLINO BASTOS - Período: 18 a 
24/01/2022 - GEdoc nº 102235/2022
• AURILENE LEÃO DIAS – Período: 20/01/2022 – GEDOC nº 102952/2022
• BRUNO FIGUEIREDO PANTOJA DE MIRANDA - Período: 19 a 21/01/2022 
- GEdoc nº 102620/2022
• BRUNO TRAVASSOS DA ROSA BRAGA - Período: 24 a 28/01/2022 - GE-
doc nº 103209/2022
• CAMILA CRISTINE MAGNO BRABO - Período: 17 a 23/01/2022 - GEDOC 
nº 102409/2022
• CAMILA SARAIVA MARTINS - Período: 20 a 27/01/2022 - GEDOC nº 
102770/2022
• CAMILA THIERS MACHADO - Período: 17 a 19/01/2022 - GEDOC nº 
102575/2022
• CAMYLLE CRISTINE RODRIGUES GONÇALVES - Período: 17 a 19/01/2022 
- GEdoc nº 102118/2022
• CARLA LUCIANA GURJÃO DE ARAUJO FREIRE - Período: 18 a 22/01/2022 
- GEdoc nº 102251/2022
• CARLOS ALBERTO DA MATA VELOSO – Período: 21 a 27/01/2022 – GE-
doc nº 102970/2022
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• CARLOS ALBERTO PINHEIRO DE OLIVEIRA - Período: 21/01/2022 - GE-
doc nº 103134/2022
• CAROLINA SALGADO SOUZA - Período: 19 a 25/01/2022 - GEDOC nº 
102405/2022
• CÉLIO ROBERTO AGUIar da SilVa – Período: 26 a 30/01/2022 – GEdoc 
nº 103558/2022
• CLAUDIA TEIXEIRA SÁ AYAN – Período: 18 a 24/01/2022 – GEDOC nº 
102426/2022
• CLEIDE DO SOCORRO DA SILVA AMARAL - Período: 19 a 20/01/2022 - 
GEdoc nº 102994/2022
• CLEIDE DO SOCORRO DA SILVA AMARAL - Período: 25 a 31/01/2022 - 
GEdoc nº 103466/2022
• CRISTIANO DE CASTRO NOBRE – Período: 20/01/2022 – GEDOC nº 
102913/2022
• CRISTINA XAVIER DE CASTRO - Período: 21 a 27/01/2022 - GEDOC nº 
102806/2022
• CRISTINA XAVIER DE CASTRO - Período: 18 a 22/01/2022 - GEDOC nº 
102408/2022
• DANIEL FERNANDES RODRIGUES - Período: 24 a 28/01/2022 - GEDOC 
nº 103501/2022
• DANIELE BARBOSA DE OLIVEIRA - Período: 20/01/2022 - GEDOC nº 
103009/2022
• DANIELLE SANTOS DA CUNHA CARDOSO - Período: 19 a 25/01/2022 - 
GEdoc nº 102455/2022
• DENISE CRESPO SOARES - Período: 19/01/2022 - GEDOC nº 103023/2022
• DENNIS RENNAN DE ARAUJO SAMPAIO - Período: 10 a 14/01/2022 - GE-
doc nº 102528/2022
• DENISE EVANGELISTA PELOSO DA SILVA – Período: 17 a 23/01/2022 – 
GEdoc nº 102218/2022
• DIRCELIA PEREIRA HAGE – Período: 24 a 30/01/2022 – GEDOC nº 
102975/2022
• DIRCELIA PEREIRA HAGE - Período: 21/01/2022 - GEDOC nº 102909/2022
• EDER ALVES MOREIRA DE ALMEIDA - Período: 24/01/2022 - GEDOC nº 
103320/2022
• EDMILSON CARVALHO DE MORAES – Período: 24 a 26/01/2022 – GEDOC 
nº 102918/2022
• EDNALVA ROSA DOS SANTOS - Período: 17 a 23/01/2022 - GEDOC nº 
102103/2022
• ELLEN DA COSTA VAZ – Período: 25 a 29/01/2022 – GEDOC nº 
104089/2022
• EMANUEL TADEU COUTINHO MACHADO  - Período: 26/01 a 01/02/2022 
- GEdoc nº 103506/2022
• EUCLIDES CARVALHO SILVA JUNIOR - Período: 17 a 21/01/2022 - GE-
doc nº 102618/2022
• EVELLYN DOS SANTOS RODRIGUES DO VALE - Período: 19 a 25/01/2022 
- GEdoc nº 103193/2022
• EWERTON ALEXANDRE CABRAL MEREIROS - Período: 19 a 21/01/2022 - 
GEdoc nº 102274/2022
• FABRICIO JORGE ROSA VASCONCELOS – Período: 19 a 23/01/2022 – 
GEdoc nº 102443/2022
• FAVIA GIHANNA DA SILVA SOUSA - Período: 17 a 23/01/2022 - GEDOC 
nº 102088/2022
• FELIPE MENDONÇA DE OLIVEIRA - Período: 24 a 30/01/2022 - GEDOC 
nº 103062/2022
• FERNANDA LIMA DA CUNHA - Período: 18 a 22/01/2022 - GEDOC nº 
102434/2022
• FERNANDA GONÇALVES DE araÚJo - Período: 26/01 a 04/02/2022 - 
GEdoc nº 103579/2022
• FRANCISCO NUNES DA SILVA JUNIOR - Período: 17 a 23/01/2022 - GE-
doc nº 103384/2022
• GEORGIA HESKETH TOSCANO - Período: 11/01/2022 - GEDOC nº 
102250/2022
• GISELLE NORONHA DE PiNHo  - Período: 19 a 21/01/2022- GEdoc nº 
102919/2022
• HELLEN CRISTINA PAMPLONA CHAGAS  - Período: 17 a 21/01/2022 - 
GEdoc nº 102013/2022
• HELOISA HELENA FEIO RAMOS - Período: 17 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
102441/2022
• HERESSON JOÃO PAMPOLHA DE SIQUEIRA MENDES – Período: 19 a 
25/01/2022 – GEdoc nº 102732/2022
• HUGO SANCHES DA SILVA PICANÇO  - Período: 21 a 30/01/2022 - GE-
doc nº 102731/2022
• ISABEL JULIANA FERRAZ MARTINS - Período: 24 a 29/01/2022 - GEDOC 
nº 103073/2022
• ISABEL JULIANA FERRAZ MARTINS - Período: 19 a 22/01/2022 - GEDOC 
nº 102578/2022
• ISABELE SANTANA SANTOS - Período: 25 a 28/01/2022 - GEDOC nº 
103309/2022

• JACIREMA JENNY NUNES GOMES - Período: 19 a 25/01/2022 - GEDOC 
nº 102437/2022
• JAIME DIAS LIMA  - Período: 21 a 27/01/2022 - GEDOC nº 103015/2022
• JAMIR FREIRE CARDOSO - Período: 26/01 a 04/02/2022 - GEDOC nº 
103449/2022
• JAZIEL LEVY LEAL GOMES - Período: 17 a 19/01/2022 - GEDOC nº 
102452/2022
• JEAN MATIAS AVIS ALVAREZ - Período: 20 a 29/01/2022 - GEDOC nº 
102643/2022
• JEFFERSON ROSA COELHO - Período: 23 a 29/01/2022 - GEDOC nº 
103586/2022 
• JEREMIAS DA GRAÇA SOUZA - Período: 21/01/2022 - GEDOC nº 
102636/2022
• JHONNY DE CASTRO BACELAR - Período: 18/01/2022 - GEDOC nº 
102206/2022
• JOÃO BATISTA SILVA VASCONCELOS - Período: 24 a 28/01/2022 - GE-
doc nº 103959/2022
• JOÃO BATISTA SILVA VASCONCELOS - Período: 19 a 21/01/2022- GE-
doc nº 102833/2022
• JOSÉ RAIMUNDO SILVA VASCONCELOS - Período: 26 a 28/01/2022 - 
GEdoc nº 103342/2022
• JOSÉ TORRES BRITO CARDOSO - Período: 20 a 24/01/2022 - GEDOC nº 
102628/2022
• JUCELIO LIMA LOPES – Período: 14 a 20/01/2022 – GEDOC nº 
102174/2022
• JULIANA GOMES MARTEL – Período: 15 a 24/01/2022 – GEDOC nº 
102714/2022
• JULIO CESAR BORDALO LOPES - Período: 24 a 26/01/2022 - GEDOC nº 
103002/2022
• KEISSON AZEVEDO FARIAS - Período: 22 a 26/01/2022 - GEDOC nº 
102938/2022
• LAISE HELENA BARBOSA ARAÚJO SALES PINHEIRO – Período: 12 a 
21/01/2022 – GEdoc nº 102440/2022
• LARISSA DA SILVA LEMOS - Período: 17/01/2022 - GEDOC nº 
102281/2022
• LARISSA PAULINA SOUZA PINHEIRO - Período: 17 a 21/01/2022 - GE-
doc nº 102883/2022
• LENA CLAUDIA LOBATO DE ALEXANDRIA LYNCH - Período: 17 a 
21/01/2022 - GEdoc nº 102319/2022
• LENA VANIA MENDES ROCHA SANTOS - Período: 25 a 31/01/2022 - GE-
doc nº 103631/2022
• LENA VEIGA E SILVA ANDRADE - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 
103118/2022
• LETICIA SARAIVA MARTINS - Período: 20 a 27/01/2022 - GEDOC nº 
102782/2022
• LILA MELLO E SILVA GUIMARÃES RENDEIRO - Período: 24/01 a 
02/02/2022 - GEdoc nº 102898/2022
• LIVIA LANOA COSENZA - Período: 24 a 28/01/2022 - GEDOC nº 
103020/2022
• LORENA GODOI PAZ VALENÇA - Período: 11 a 15/01/2022 - GEDOC nº 
102019/2022
• LORENA MESQUITA SILVA VIANA - Período: 17 a 26/01/2022 - GEDOC 
nº 102275/2022
• LUANA CAMILE SEABRA GONÇALVES FEIO - Período: 22 a 28/01/2022 - 
GEdoc nº 102831/2022
• LUCIA DE FATIMA DA SILVA QUEIROZ - Período: 12 a 14/01/2022 - GE-
doc nº 102857/2022
• LUCIANA DO VALE CARDOSO DOS SANTOS - Período: 24 a 26/01/2022 
- GEdoc nº 103318/2022
• LUCIANA DO VALE CARDOSO DOS SANTOS - Período: 18 a 22/01/2022- 
GEdoc nº 102594/2022
• LUCIANA JORGE MORAES DA SILVA - Período: 17 a 23/01/2022 - GEDOC 
nº 102924/2022
• LUCIANA MEDEIROS BENTO – Período: 24/01/2022 – GEDOC nº 
103226/2022
• LUCILEO FERNANDO PESSOA MAIA – Período: 19 a 21/01/2022 – GEDOC 
nº 102332/2022
• LUCILEO FERNANDO PESSOA MAIA - Período: 24 a 26/01/2022 - GEDOC 
nº 102988/2022
• LUCIRENE MAIA DA SILVA - Período: 21/01/2022 - GEDOC nº 
103334/2022
• LUIZ ERNESTO CABRAL LIMA - Período: 24 a 25/01/2022 - GEDOC nº 
102890/2022
• LUIZA TABOSA LOUREIRO LIMA - Período: 27/01 a 02/02/2022 - GEDOC 
nº 103746/2022
• MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA SOUZA -  Período: 20 a 26/01/2022 - 
GEdoc nº 103721/2022
• MANUEL DE JESUS VILARINHO MONTEIRO – Período: 20 a 31/01/2022 
– GEdoc nº 102625/2022
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• MANUEL DE JESUS VILARINHO MONTEIRO - Período: 11 a 17/01/2022 - 
GEdoc nº 102282/2022
• MARCIA BETHANIA DE ALBUQUERQUE VINAGRE - Período: 19 a 
21/01/2022 - GEdoc nº 102884/2022
• MARCIA DAS DORES SANTOS DA CONCEIÇÃO - Período: 17 a 19/01/2022 
- GEdoc nº 102428/2022
• MARCIA DAS DORES SANTOS DA CONCEIÇÃO - Período: 20 a 23/01/2022 
- GEdoc nº 102805/2022
• MARGARIDA MARIA SANTANA DE MOURA - Período: 19 a 21/01/2022 - 
GEdoc nº 102384/2022
• MARIA DE FÁTIMA MALLET FIMA - Período: 21/01 a 04/02/2022 - GEDOC 
nº 103494/2022
• MARIA DE FÁTIMA MALLET FIMA - Período: 05 a 19/01/2022 - GEDOC 
nº 100104/2022
• MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARDOSO SILVA - Período: 18 a 
25/01/2022 - GEdoc nº 103143/2022
• MARIA ELISANGELA GONÇALVES ALVES - Período: 24 a 28/01/2022 - 
GEdoc nº 102887/2022
• MARIA ELIETE REIS ALMEIDA - Período: 19 a 25/01/2022 - GEDOC nº 
103399/2022
• MARIA ESMERALDA DE ALMEIDA - Período: 24/01 a 02/02/2022- GEDOC 
nº 103366/2022
• MARIA LUZIA COSTA FREITAS PEREIRA - Período: 17 a 23/01/2022 - 
GEdoc nº 102060/2022
• MARIA MÔNICA SASSIM RODRIGUES - Período: 21 a 27/01/2022 - GE-
doc nº 102768/2022
• MARIA ROSEMIRA LOBATO LOUREIRO - Período: 24 a 30/01/2022 - GE-
doc nº 102953/2022
• MARIA VALÉRIA NONATO - Período: 26/01 a 01/02/2022 - GEDOC nº 
103408/2022
• MARINA GUIMARÃES dE alENcar rENdEiro - Período: 23 a 29/01/2022 
- GEdoc nº 103192/2022
• MARINA TOCANTINS KABUKI - Período: 16 a 25/01/2022 - GEDOC nº 
103357/2022
• MAYARA MAIA DE ARAÚJO – Período: 18 a 23/01/2022 – GEDOC nº 
102344/2022
• MAYSA GABY MUTRAN RUSSO BENDELAK - Período: 26/01 a 01/02/2022- 
GEdoc nº 103787/2022
• MELINA MARTINHO DE MATOS - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC nº 
103332/2022
• MICHAEL JEAN CoSTa PiNTo NoGUEira - Período: 19 a 25/01/2022 - 
GEdoc nº 102423/2022
• MIGUEL DOS SANTOS ROCHA - Período: 17 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
102475/2022
• MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS ANJOS - Período: 10 a 11/01/2022 
- GEdoc nº 102228/2022
• MONICA FABIOLA CAVALCANTE DOS ANJOS - Período: 12 a 14/01/2022 
- GEdoc nº 102231/2022
• NARA DO SOCORRO FREITAS QUARESMA - Período: 19 a 23/01/2022 - 
GEdoc nº 102764/2022
• NARA DO SOCORro frEiTaS QUarESMa - Período: 24 a 25/01/2022 - 
GEdoc nº 103297/2022
• NAZARETH SIMONES VIEIRA DOS SANTOS  - Período: 24/01 a 
02/02/2022 - GEdoc nº 103030/2022
• NELMA REGINA DA SILVA AMARO COSTA - Período: 24 a 30/01/2022 - 
GEdoc nº 103006/2022
• NEMEZIO FERREIRA DOS SANTOS - Período: 17 a 23/01/2022 - GEDOC 
nº 102930/2022
• NESTOR ORLANDO MILEO FILHO - Período: 20 a 21/01/2022 - GEdoc 
nº 102457/2022
• NICOLAU CANTHE PANDOLFO - Período: 18 a 24/01/2022 - GEDOC nº 
103463/2022
• NIELLY CRISTINE DE CARVALHO ROMEIRO ALMEIDA - Período: 17 a 
24/01/2022 - GEdoc nº 102453/2022
• NILMA ELANE DE CARVALHO CORREA DA SILVA - Período: 18/01/2022 - 
GEdoc nº 102288/2022
• PAULO ANDRÉ SEAWRIGHT COELHO – Período: 26/01 a 01/02/2022 – 
GEdoc nº 103391/2022
• PAULO JOSÉ ANDRADE DE LIMA - Período: 14 a 16/01/2022 - GEDOC nº 
102934/2022
• PAULO JOSÉ ANDRADE DE LIMA - Período: 17 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
102949/2022
• PAULO SÉRGIO BASTOS DE ALMEIDA - Período: 17/01/2022 - GEDOC 
nº 102449/2022
• RAFAEL TEODORO CORREIA - Período: 17 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
102021/2022
• RAFAELA XABREGAS FERREIRA BRINGEL - Período: 17 a 21/01/2022 - 
GEdoc nº 102215/2022

• RAIMUNDO AFONSO RAIOL PEREIRA - Período: 19/01/2022 - GEDOC nº 
102279/2022
• RAIMUNDO TEREZINHO BORGES DIAS - Período: 19 a 25/01/2022 - GE-
doc nº 102880/2022
• RAIONILVA JOANA LEMOS PONTES - Período: 20 a 21/01/2022 - GEDOC 
nº 102870/2022
• RAISSA RENEE DE OLIVEIRA JIMENES - Período: 21 a 30/01/2022 - GE-
doc nº 102822/2022
• REBECA CUIMAR BORGES CARTAGENES - Período: 21 a 27/01/2022 - 
GEdoc nº 103300/2022
• REJANE GOMES DA SILVA ALMEIDA DE SOUZA – Período: 17 a 26/01/2022 
– GEdoc nº 102380/2022
• REINALDO OLIVEIRA DA COSTA – Período: 21 a 27/01/2022 – GEDOC 
nº 102783/2022
• RENATA DOS SANTOS FONSECA – Período: 25 a 31/01/2022 – GEDOC 
nº 103297/2022
• RENATA ELEN SOUSA GODINHO - Período: 12 a 14/01/2022 - GEDOC nº 
102166/2022
• RENATA PAES CARVALHO - Período: - GEDOC nº 102146/2022
• RENATO HENRIQUE ANDRADE TAVARES – Período: 17 a 18/01/2022 – 
GEdoc nº 102912/2022
• RICARDO GIL CASTELLO BRANCO - Período: 17 a 19/01/2022 - GEDOC 
nº 102191/2022
• RICARDO JOSE CABRAL DE CARVALHO - Período: 18 a 24/01/2022 - GE-
doc nº 102359/2022
• RIDHER NOGUEIRA SÁ - Período: 10 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
103018/2022
• ROBERTO ALEXSANDRO PINHEIRO BARROS - Período: 17 a 23/01/2022 
- GEdoc nº 102346/2022
• ROBERTO XAVIER DE SOUZA FERREIRA - Período: 12 a 14/01/2022 - 
GEdoc nº 102295/2022
• ROBERTO XAVIER DE SOUZA FERREIRA - Período: 17 a 23/01/2022 - 
GEdoc nº 102490/2022
• ROSA MARIA BASTOS FONSECA - Período: 24 a 30/01/2022 - GEDOC nº 
102974/2022
• ROSE MARY EPIFANIO DE CARVALHO - Período: 27/01 a 02/02/2022 - 
GEdoc nº 103635/2022
• ROSENIA MEDEIROS NEVES – Período: 27/01/2022 – GEDOC nº 
103864/2022
• ROSILENE COSTA MIRANDA - Período: 18 a 21/01/2022 - GEDOC nº 
102063/2022
• RUANA SAMPAIO DOS SANTOS FREITAS - Período: 20 a 29/01/2022 - 
GEdoc nº 102703/2022
• RUTH BARROS CAMPOS - Período: 17 a 18/01/2022 - GEDOC nº 
102344/2022
• SABRINA BRABO DE ARAÚJO CARVALHO - Período: 24/01/2022 - GEDOC 
nº 102910/2022
• SAMARA CRISTINA LEANDRO MAGALHÃES  - Período: 19 a 26/01/2022  - 
GEdoc nº 102396/2022
• SANDRO CASTRO ALENCAR - Período: 20/01 a 02/02/2022 - GEDOC nº 
102942/2022
• SEBASTIANA APARECIDA PEREIRA DE MOURA  - Período: 14/01/2022 - 
GEdoc nº 101840/2022
• SILVIA REGINA LEÃO DE OLIVEIRA - Período: 10 a 14/01/2022 - GEDOC 
nº 102046/2022
• SYLVIA NATALLY FERNANDES DA SILVA - Período: 22/01 a 04/02/2022- 
GEdoc nº 102808/2022
• SUELY DO SOCORRO BRAGA DE SOUSA - Período: 24/01 a 02/02/2022 
- GEdoc nº 103031/2022
• TALINE LIMA LEÃO BANDEIRA - Período: 24 a 30/01/2022 - GEDOC nº 
103072/2022
• TATIANE RODRIGUES DE VASCONCELOS  - Período: 24 a 28/01/2022 - 
GEdoc nº 103239/2022
• TATIANI MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Período: 20/01 a 
01/02/2022 - GEdoc nº 102610/2022
• TAYNARA MARTINS DA SILVA - Período: 24 a 25/01/2022 - GEDOC nº 
103365/2022
• TEREZA ALICE SANTANA DE SOUZA - Período: 25/01/2022 - GEDOC nº 
103596/2022
• THAYSE OLIVEIRA PANTOJA - Período: 19 a 25/01/2022 - GEDOC nº 
103279/2022
• TIAGO CARDOSO MARTINS – Período: 20 a 29/01/2022 – GEDOC nº 
102841/2022
• TIRZA ELEONORA DE NAZARÉ BENONE SABBA – Período: 26/01 a 
01/02/2022 – GEdoc nº 103889/2022
• VALERIA LUCIA SILVA MILÉO - Período: 24 a 28/01/2022 - GEDOC nº 
103369/2022141076/202214
• VALMIR PINHEIRO SANTANA - Período: 19/01/2022 - GEDOC nº 
102280/2022
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• VANIA SOCORRO SIQUEIRA RODRIGUES – Período: 25 a 31/01/2022 – 
GEdoc nº 103590/2022
• VERENA BARROS FREIRE COSTA - Período: 14 a 21/01/2022 - GEDOC 
nº 102712/2022
• VITOR LIRA CAVALCANTE DOS SANTOS - Período:  18 a 24/01/2022 - 
GEdoc nº 102606/2022
• WALDOMIRO OLIVEIRA MONTEIRO - Período: 25 a 31/01/2022 - GEDOC 
nº 103200/2022
• WALDOMIRO OLIVEIRA MONTEIRO - Período: 22 a 25/01/2022 - GEDOC 
nº 102816/2022
• WELLIGTON SOUSA PEDROSO - Período: 30/01 a 01/02/2022 - GEDOC 
nº 141076/2022
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
Belém, 07 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0079/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, 
r E S o l V E:
dESiGNar a servidora, VErENa BarroS frEirE coSTa, auxiliar de ad-
ministração, para exercer o cargo de provimento em comissão de diretora 
do departamento de obras e Manutenção, durante afastamento da servi-
dora titular, Márcia Maria MoraES da coSTa, no período de 31/01 a 
02/02/2022.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
Belém, 22 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0080/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018,
coNSidEraNdo os termos do requerimento protocolizado sob o no 
17209/2021, em 18/11/2021;
coNSidEraNdo o disposto no art. 93, caput, da lei Estadual no 5.810, 
de 24/1/1994; e,
coNSidEraNdo a anuência da Excelentíssima Senhora Promotora de Jus-
tiça, Socorro de Maria Pereira Gomes dos Santos, titular da 1ª Promotoria 
de Justiça de defesa das Pessoas com Deficiência, dos Idosos e de Aciden-
tes de Trabalho de Belém,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora, ElErY riBEiro PoSSaNTE BarBalHo, analista 
Jurídico, lotada no Gabinete do 1ª Promotor de Justiça de de defesa das 
Pessoas com Deficiência, dos Idosos e de Acidentes de Trabalho de Be-
lém, licença para tratar de interesses particulares, pelo período de 2 (dois) 
anos, sem remuneração, no período de 05/05/2022 a 03/05/2024.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
Belém , 22 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Portaria Nº 0083/2022-MP/sUB-ta
a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMi-
NiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria 
n.º 114/2018- MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018, 
coNSidEraNdo os termos do expediente protocolizado sob nº 1036/2022, 
em 27/01/2022;
r E S o l V E:
aUToriZar a lotação provisória da servidora, BiaNca EliSE NaSciMENTo 
fErrEira, ocupante do cargo de auxiliar de administração, na Promotoria 
de Justiça de ananindeua, a contar de 21/02/2022, até ulterior deliberação.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
Belém, 23 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 766284
Portaria Nº 0088/2022-MP/sUB-ta

a SUBProcUradora-GEral dE JUSTiÇa Para a árEa TÉcNico 
adMiNiSTraTiVa, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria Nº 820/2021-MP/PGJ de 12 de abril de 2021,
coNSidEraNdo o disposto no Parágrafo único, do art. 2º, da resolução 
nº 006/2019-cPJ, de 25 de maio de 2019, publicada no Diário Oficial do 
Estado, de 08/5/2019;
coNSidEraNdo a Escala de Plantão para os meses fevereiro e março de 
2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, 
datadas de 08 de fevereiro de 2022 e 17 de fevereiro de 2022, publicadas 
no site do Ministério Público do Estado do Pará;

coNSidEraNdo a Escala de Plantão para os meses fevereiro e março de 
2022, elaborada pela coordenadoria das Procuradorias de Justiça crimi-
nais, datadas de 28 de janeiro de 2022 e 24 de fevereiro de 2022, publica-
das no site do Ministério Público do Estado do Pará;
coNSidEraNdo o disposto no artigo 2º da PorTaria Nº 0057/2022-MP/
PGJ, de 18/01/20221;
coNSidEraNdo a necessidade de disponibilizar equipe de apoio aos se-
nhores membros do Parquet escalados para o plantão institucional do se-
gundo grau.
r E S o l V E:
art. 1º - coNVocar os servidores relacionados no anexo Único desta Por-
taria para realizarem em regime presencial o plantão institucional junto 
aos Órgãos de Execução de Segundo Grau do Ministério Público do Estado 
do Pará, no período de 26, 27, 28/02, 01/03, 03/03, 05/03 e 06/03/2022.
Art. 2º - O não atendimento injustificado da convocação para os plantões 
sujeitará o convocado à aplicação das penalidades previstas na lei Esta-
dual nº 5.810/94.

aNeXo ÚNico
escaLa de PLaNtÃo de serVidores

ProcUradoria dE JUSTiÇa cÍVEl e ProcUradoria dE JUSTiÇa criMiNal
PErÍodo:  26, 27, 28/02, 01/03, 02/03, 05/03 e 06/03/2022
Em observância a resolução nº 006/2019-cPJ, de 25 de abril de 2019, 
publicadas no Diário Oficial do Estado, de 08/5/2019, Escalas de Plantão 
para os meses fevereiro de 2022 e março de 2022, elaboradas pela coor-
denadoria das Procuradorias de Justiça cíveis, datadas de 08 de fevereiro 
de 2022 e 17 de fevereiro de 2022 e coordenadoria das Procuradorias de 
Justiça criminais, datada de 28 de janeiro de 2022 e 24 de fevereiro de 
2022, ambas publicada no site do Ministério Público do Estado do Pará e 
Portaria nº 0157/2022-MP/PGJ, de 18/01/2022.
dia 26/02/2022 (sábado) 
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
otávio augusto Soares leite Júnior (assessor da Procuradoria cível) 
Jorge augusto Jacob Pinheiro (assessor técnico especializado da Procura-
doria criminal) - (substituição em caráter excepcional, Protocolo SiP nº 
2771/2022, de 24/02/2022)
dia 27/02/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Josiane do Socorro ferreira Gomes (assessora da Procuradoria cível)
Jorge augusto Jacob Pinheiro (assessor técnico especializado da Procura-
doria criminal)   
dia 28/02/2022 (segunda-feira) – Ponto facultativo
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Graça Walini Pereira Goes (assessora da Procuradoria cível) 
Jorge augusto Jacob Pinheiro (assessor técnico especializado da Procura-
doria criminal)   
dia 01/03/2022 (terça-feira) – carnaval
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Michelly campelo dos reis (assessora técnica especializada da Procuradoria cível)  
leonardo fonseca Marruaz da Silva (assessor técnico especializado da Pro-
curadoria criminal)   
dia 02/03/2022 (quarta-feira de cinza) – Ponto facultativo
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
camilly Gouvea Proença (assessora da Procuradoria cível) 
Victor Guimarães Teixeira (assessor da Procuradoria criminal)  
dia 05/03/2022 (sábado) 
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
Josiane do Socorro ferreira Gomes (assessora da Procuradoria cível)
adriane freitas Moraes (assessora técnica especializada da Procuradoria 
criminal)  
dia 06/03/2022 (domingo)
rEPrESENTaNTE do QUadro TÉcNico-JUrÍdico
otávio augusto Soares leite Junior (assessor da Procuradoria cível) 
amanda de Nóvoa lima(assessor da Procuradoria criminal)   
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa TÉcNico-adMiNiSTraTiVa. 
Belém, 25 de fevereiro de 2022.
UBiraGilda SilVa PiMENTEl
Subprocuradora-Geral de Justiça, para a área Técnico-administrativa

Protocolo: 766405
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MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRASIL NOVO

.

 estado do ParÁ
PreFeitUra MUNiciPaL de BrasiL NoVo

MUNiciPio de BrasiL NoVo
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 007/2022-Pe
oBJeto: contratação de empresas do ramo pertinente, para a “aQUiSiÇÃo 
dE MaQUiNaS E EQUiPaMENToS Para o MUNicÍPio dE BraSil NoVo”, 
proveniente do convenio Nº 21/2021 - SEdaP, entre a Secretaria de Estado 
de desenvolvimento agropecuário e da Pesca - SEdaP e a Prefeitura Municipal 
de Brasil Novo, em atendimento ao Processo administrativo nº 031/2022. 
aBertUra: 16/03/2022, às 08:30 horas. 
LocaL da sessÃo PÚBLica: (www.licitanet.com.br). o Edital e seus ane-
xos estarão disponíveis para download na plataforma www.licitanet.com.br, 
nos portais www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações consultas) e Portal Trans-
parência do Município de Brasil Novo (https://brasilnovo.pa.gov.br). informa-
ções e retiradas no Setor de licitações localizado no Prédio da Prefeitura 
Municipal Brasil Novo, na av. castelo Branco, 821, centro-Brasil Novo-Pará.

Luciano rolim dos santos-Pregoeiro.
Protocolo: 766552

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia
eXtrato de coNtrato 
P. e N° 023/2021/srP

objeto: locação de ônibus, micro ônibus, vans e/ou similares, visando trans-
porte escolar dos alunos. contratante: PMfa/SEMEd. contratada: adserv Em-
preendimentos Eireli, cNPJ 28.166.871/0001-07. coNTraTo Nº 2022/051. 
Valor: r$ 1.236.696,37. Vigência: 24/02/2022 a 24/08/2022; contratante: 
fundo Mun. de Educação. contratada: adserv Empreendimentos Eireli, cNPJ 
28.166.871/0001-07. coNTraTo Nº 2022/052. Valor: r$ 229.137,68. Vigên-
cia: 24/02/2022 a 24/08/2022.

Protocolo: 766554

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JACUNDÁ

.

aViso de editaL de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 9/2021-014

abertura dia 16/03/2022, às 09:00: coNTraTaÇÃo dE iNSTiTUiÇÃo 
fiNaNcEira Para PrESTaÇÃo, dE forMa EXclUSiVa, doS SErViÇoS rE-
fErENTES À cENTraliZaÇÃo E ao ProcESSaMENTo dE 100% (cEM Por 
cENTo) dE crÉdiToS ProVENiENTES da folHa dE PaGaMENTo doS SEr-
VidorES MUNiciPaiS dE JacUNdá-Pa. o edital encontra-se a disposição na 
cPl das 8:00hs às 12:00 horas, Portal da Transparência Municipal e Jurisdi-
cionado do TcM-Pa.

daVi siLVa Pereira-Pregoeiro
Protocolo: 766555

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PACAJÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PacaJÁ/FUNdo MUNiciPaL de saÚde
eXtrato do seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 20210440

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico Nº 062/2021
coNTraTaNTE: fUNdo MUNiciPal dE SaÚdE
coNTraTada:  diSTriBUidora Vida lTda.
cNPJ 03.460.198/0001-84.
oBJeto: Prorrogação do contrato Nº 20210440, por mais 45 dias, a contar 
de 03/03/2022, até 18/04/2022
fUNdaMENTaÇÃo: art. 57, ii, § 2º, da lei nº 8.666/93 e suas alterações.
ViGÊNcia: 03/03/2022 a 18/04/2022

cLeide Ferreira cHaVes-Pregoeira
Protocolo: 766557

..

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RURÓPOLIS

.

PreFeitUra MUNiciPaL de rUrÓPoLis
eXtrato de terMo aditiVo

esPÉcie: 1º Termo aditivo Para acréscimo de Prazo e Supreção do Quantita-
tivo do objeto. Termo aditivo ao contrato nº 2020.006.00-PE/SEMiNfra/SrP, 
que Entre si celebram a Prefeitura Municipal de rurópolis, e a Empresa: af 
Transportes a comercio Eireli - Me, que tem por objeto a Prorrogação de Prazo 
Por Mais 12 Meses e a alteração Supressão em 4,7678571429 % do Valor do 
contrato, na forma abaixo:Termo aditivo de alteração Para e Prorrogação de 
Prazo por mais 12 Meses e a  alteração  Supressão  em 4,7678571429 % do 
Valor do contrato 2020.006.00-PE/SEMiNfra/SrP, com fundamento no art. 
57, ii c/c art. 58, inciso i c/c art. 65, inciso i, e seu § 1º, da lei nº 8.666, 
de 1993 e suas alterações, tendo em vista a justificativa contida no processo 
administrativo nº 006/2020-PE/SEMiNfra/SrP, que se regerá pelas cláusulas 
e condições seguintes: 
cláusula primeira (do objeto): constitui objeto do presente instrumento e a 
supressão em 4,7678571429 % do Valor do contrato e aditivo de prazo por 
mais 12 meses do contrato nº 2020.006.00-PE/SEMiNfra/SrP, relativo à 
contratar Empresa Especializada em coleta de lixo e resíduos domiciliares 
- distribuição, coleta e Transporte de contêiner contendo Material areno-
so, restos de construção e Poda de arvores - capina Mecânica e Manual de 
Praças e logradouros do Município e Prédios Públicos que venham a suprir 
a necessidades da Secretária Municipal de infraestrutura, com fundamento 
no art. 57, ii c/c art. 58, inciso i c/c art. 65, inciso i, e seu § 1º, da lei nº 
8.666, de 1993, para melhor adequação às finalidades de interesse público. 
Parágrafo Primeiro: o contrato ora aditado passa a ter o seguinte quantitativo 
total: r$ 3.199.800,00 (três milhões cento e noventa e nove mil e oitocentos 
reais). Parágrafo Segundo: A alteração ora firmada resultará em supressão do 
objeto contratual, no percentual de 4,7678571429 %  do valor inicial atuali-
zado do contrato, na forma do § 1º, do art. 65, da lei nº 8.666/93. cláusula 
Segunda (do Pagamento): a supressão do objeto contratual resultará na al-
teração do valor do pagamento à contratada, devendo o contratante pagar 
a quantia total de r$ 266.650,00 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos 
e cinquenta reais), em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de 
r$ 3.199.800,00 (três milhões cento e noventa e nove mil e oitocentos re-
ais), mantendo-se as demais condições de pagamento. cláusula Terceira (da 
dotação orçamentária): as despesas com a execução do presente contrato 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exer-
cício de 2022, assim classificados: 0808.15.452.0008.2.058 - Manutenção da 
coleta de lixo e limpeza Publica 33.90.39.00 - outros Serviços de Terceiro 
Pessoa Juridica. Parágrafo Único: as despesas relativas aos exercícios subse-
quentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo 
ser empenhadas no início de cada exercício. cláusula Quarta (do Prazo): Em 
razão das alterações firmadas neste Termo Aditivo, o prazo para a execução 
dos serviços será estendido, em 12 (doze) meses, com início em 02 de março 
de 2022 e término em 02 de março de 2023, conforme a solicitação de pror-
rogação de prazo. cláusula Quinta (do Valor do Termo aditivo e do contrato): 
dá-se ao termo aditivo o valor de r$ 3.360.000,00 (três milhões trezentos 
e sessenta mil reais), com a supressão no valor de r$ 160.200,00 (cento e 
sessenta mil e duzentos reais totaliza-se para o valor de r$ 3.199.800,00 
(três milhões cento e noventa e nove mil e oitocentos reais). cláusula Sexta 
(Ratificação): As partes contratantes ratificam as demais cláusulas e condi-
ções estabelecidas pelo instrumento contratual, não alteradas pelo presente 
Termo aditivo. Joselino Padilha - Prefeito Municipal.

Protocolo: 766559

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta iZaBeL do Para
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 004-2022-PMsiP

a Prefeitura Municipal de santa izabel do Pará, torna público que reali-
zará licitação  na Modalidade Pregão Eletrônico-SrP, que tem como objeto o 
registro de Preços para aquisição de combustível para atender as necessida-
des de abastecimento da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Santa 
izabel do Pará e de suas secretarias jurisdicionadas; SESSÃo PÚBlica: 15 
de março de 2022, às 10:00hs, horário de Brasília, www.comprasnet.gov.br. 
Edital disponível: Endereço eletrônico: http://www.comprasnet.gov.br (UaSG 
455288) e TcM Pa – informações e-mail: pregoeiropmsip@gmail.com.

Protocolo: 766190

.

.

ParticULares
.

cooPeratiVa dos GariMPeiros e MiNeradores 
do BrasiL - cooGaMiBra 
cNPJ 18.336.502/0001-53

Torna público junto à Secretaria Municipal de Meio ambiente - SEMMa/NP, que 
deu entrada na licença Previa, licença de instalação e licença de operação, 
para extração e beneficiamento de minério ouro, o protocolo nº 403/2022

Protocolo: 766560
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eMPresariaL
.

BeMisa HoLdiNG s.a.
cNPJ 08.720.614/0001-50

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente de água 
azul do Norte/Pa - SEMMa, em 16 de fevereiro de 2022, a licença de opera-
ção para a atividade de Pesquisa Mineral, sem lavra experimental, a ser de-
senvolvida na zona rural do referido município. foi determinado a elaboração 
de rca/Pca (relatório de controle ambiental/Plano de controle ambiental), 
que se encontra devidamente protocolado na SEMMa. Processos SEMMa nº 
001/2022.

Protocolo: 766564

a coNe coNstrUÇÕes e traNsPortes eireLi
resideNciaL ceNtraL ParK - 3ª Fase 

cNPJ 02.548.455/0001-71 
localizado na Gleba caraipé, rodovia Br 422, KM 73 de Tucuruí-Pa, torna 
público que está requerendo a SEMMa de Tucuruí a licença de instalação/
operação, para atividades de conjunto habitacional de interesse social.

Protocolo: 766579

a Geradora aLUGUeL de MQUiNas s.a.
inscrita no cNPJ: 33.845.322/0013-24 

Torna público que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio ambiente 
- SEMa de ananindeua a renovação licença de operação para a atividade de 
aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não es-
pecificados, no endereço Rod 316, nº 5000, fundos, galpão 3 e 4, km 5, Águas 
lindas, ananindeua-Pa, por meio do processo: r07120.

Protocolo: 766573

coNcessÃo de LiceNÇa PrÉVia
sNacKs ProdUtos aLiMeNtÍcios Ltda

cNPJ: 05.863.041/0001-25
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e tu-
rismo - SEMMaT / Benevides, a licença Prévia (l.P), para TorrEfaÇÃo E 
faBricaÇÃo dE ProdUToS aliMENTarES E faBricaÇÃo dE BEBidaS NÃo 
alcoÓlicaS, com o endereço rod Br 316 KM 29, S/N, bairro: luiz Gonzaga, 
através do processo n° 263/2021 e lhe foi concedida a l.P n° 001/2022.

Protocolo: 766569

cÂMara MUNiciPaL de saLVaterra
aVisos de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 001/2022-Pe/srP
a câmara Municipal de salvaterra-Pa, torna público a todos os interessa-
dos ao processo licitatório que tem como rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra 
E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MaTErial dE liMPEZa, HiGiENE E dEScarTá-
VEiS, EXPEdiENTE E GÊNEroS aliMENTÍcioS, ViSaNdo aTENdEr aS NE-
cESSidadES da cÂMara MUNiciPal dE SalVaTErra/Pa. a abertura será 
no dia 11/03/2022 as 14:30 horário de Brasília. o Edital e seus anexos estão 
disponíveis em www.portaldecompraspublicas.com.br informações e-mail: 
cmsalvaterra@hotmail.com.

Protocolo: 766571

a HiGHLiNe do BrasiL 
ii iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s.a. 
inscrita no cNPJ/MF sob o nº 27.902.165/0001-05 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e Turis-
mo de Jacareacanga (SEMaT/Jcr) a licença Prévia nº 005/2022 para ativi-
dade de Telefonia celular-Estação rádio Base-ErB, conforme o processo nº 
001/2022, situado na rua Principal, distrito de Porto rico, s/n, Margem es-
querda do rio Pacu, Zona rural, do Município de Jacareacanga/Pa (PaJcr001)

Protocolo: 766566

coNcessÃo de LiceNÇa de iNstaLaÇÃo
sNacKs ProdUtos aLiMeNtÍcios Ltda 

cNPJ: 05.863.041/0001-25 
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio ambiente e turis-
mo - SEMMaT / Benevides, a licença de instalação (l.i), para TorrEfaÇÃo E 
faBricaÇÃo dE ProdUToS aliMENTarES E faBricaÇÃo dE BEBidaS NÃo 
alcoÓlicaS, com o endereço rod Br 316 KM 29, S/N, bairro: luiz Gonzaga, 
através do processo n° 264/2021 e lhe foi concedida a l.i n° 001/2022.

Protocolo: 766568

a JUParaNÃ coMerciaL aGrÍcoLa Ltda 
cNPJ 02.219.378/0001-06

Torna público que requereu a SEMMa, através do processo n°0311001/2021, 
licença de operação (lo), para a atividade de Silos para grãos/cereal com 
beneficiamento no município de Paragominas-PA.

Protocolo: 766574

editaL de coNVocaÇÃo da asseMBLÉia GeraL 
ordiNÁria da cooPeratiVa dos MiNeradores 

GariMPeiros do ParÁ - cooMiGaPa
cNPJ: 17.831.186/0001-23 - Nire: 1540001693-4

o Presidente da cooperativa dos Mineradores Garimpeiros do Pará, 
sr. cristian elias spohr, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto 
Social, convoca seus cooperados (que para efeito de quórum são setenta e 
seis cooperados), para a assembleia Geral ordinária, que será realizada na 
Sede da cooperativa sito a av. rubi, s/nº., no distrito de Moraes de almeida, 
Município de itaituba no Estado do Pará, no dia 15 de março de 2022, às 
16:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados com direito a voto; as 17:00 horas em segunda convocação com 
a presença de maioria simples (metade mais um) dos cooperados com direito 
a voto e as 18:00 horas, em terceira e última convocação , com a presença 
de no mínimo dez cooperados com direito a voto, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
a) aprovação das contas da cooperativa, referentes ao exercício 2021, que já 
foram submetidas ao conselho fiscal;
b) discutir rateio das perdas ou rateio das sobras caso haja; 
c) Eleição e posse dos conselheiros fiscais para o Exercício 2022;         
d) discutir metas e ações da cooperativa para o ano de 2022; 
e) aprovação de processo de ingresso/adesão de novos cooperados;
f) demais assuntos de interesse da cooperativa e que sejam de competência 
da assembleia Geral ordinária.

Moraes almeida/Pa, 25 de fevereiro de 2022
cristian elias spohr-Presidente

Protocolo: 766575

i taVares da siLVa JUNior aGroiNdUstria 
coMercio de PaLMitos Ltda 
cNPJ Nº 27.954.401/0001-37 

Torna público que recebeu da SEMMa lo Nº 002/2022, válida até 01/02/2024, 
para Beneficiamento de Palmito no município de Cametá/PA.

Protocolo: 766577
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