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Portaria Nº3109/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
Belém-Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
cB PM Wendell rodrigues Barros; cPf: 806.685.422-68; Valor:  r$ 2.532,00.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3110/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. Ve-
rão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-
Pa; destino: São caetano de odivelas-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantida-
de de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM augusto 
cesar Miranda Pinto; cPf: 381.506.032-04; Valor: r$ 2.637,60.ordENador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de 
contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 823880
Portaria Nº3114/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; Quantida-
de de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: cB PM romulo 
da Silva de Souza; cPf: 698.184.012-04 ; Valor: r$ 2.532,00.  ordENa-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3115/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamen-
to (op. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município 
de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: 
SD PM Joyce Benites Da Silva; CPF: 969.644.482-68; Valor: R$ 759,60OR-
dENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3116/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeua-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; Quan-
tidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: Sd PM 
aureo rógerio Borges de oliveira; cPf: 891.917.812-72; Valor: r$ 759,60.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº3117/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (op. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: 
ananindeu-Pa; destino: Salvaterra-Pa; Período: 08 a 11/07/2022; Quantida-
de de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM an-
selmo Júnior Santos albuquerque; cPf: 410.166.882-53; Valor: r$ 791,28.
ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 823923
Portaria Nº3111/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento (oP. 
Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de ori-
gem: Belém-Pa; destino: Ponta de Pedras-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servido-
res: SGT PM andre luiz carvalho cardoso; cPf: 721.930.772-15; Valor: 
r$2.637,60. cB PM Jonathan Moraes dos reis; cPf: 916.568.342-00; Va-
lor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHo-
Sa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data 
de retorno.
Portaria Nº3112/22/di/dF – objetivo: reforço de Policiamento 
(oP. Verão 2022); fUNdaMENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de 
origem: Belém-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 11 a 21/07/2022; 
Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: 
cB PM Marcelle lorena figueira Noronha; cPf: 016.809.952-78; Valor: 
r$2.532,00. Sd PM Bruno alcantara de oliveira; cPf: 996.462.772-68; 
Valor: r$2.532,00. ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.

Protocolo: 823943
Portaria Nº3146/22/di/dF – objetivo: a Serviço da PMPa; fUNda-
MENTo lEGal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: 
Parauapebas-Pa; Período: 01 a 16/07/2022; Quantidade de diárias: 16 
de alimentação e 16 de pousada; Servidores: MaJ PM ilca Patrícia caldas 
cardoso; cPf: 585.878.882-34; Valor: r$5.064,32. TEN PM leonardo da 
Silva costa; cPf: 982.645.672-15; Valor: r$4.515,52. SUB TEN PM Bár-
bara Gisele de araújo furtado; cPf: 396.439.642-72; Valor: r$4.220,16. 
SGT PM Paulo Sérgio da cunha cid; cPf: 227.949.992-49; Valor: 
r$4.220,16. SGT PM Emanoel Silva do amaral; cPf: 468.276.092-00; Va-
lor: r$4.220,16. SGT PM Solange  Gavino de Siqueira; cPf: 572.758.662-
34; Valor: r$4.220,16.  ordENador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo 
BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias 
após a data de retorno.

Protocolo: 823948
GoVerNo do estado do ParÁ

PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

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

editaL Nº 149/cFP/PMPa, de 04 de JULHo de 2022.
coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da 4ª etaPa – caNdidata 

sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento a decisão judicial 
proferida nos autos da ação ordinária nº 0022500-53.2016.8.14.0028, 
tornam pública a coNVocaÇÃo da candidata Sub Judice dUaNNa da 

coNcEiÇÃo, inscrição 135396, para realização da 4ª Etapa (avaliação 
Psicológica) na forma do subitem 7.5 do Edital n.º 001/cfP/PMPa-2016, 
conforme dia, horário e local de realização citados abaixo. 
- dia: 08 de julho de 2022. 
- Horário: 8h:00min – aplicação dos Testes Psicológicos e Entrevista. 
- local: clínica Moveclin – rua das castanheiras, 1222 – Bairro Novo 
Horizonte/Marabá (entre av. Tocantins e rua rio Vermelho).
1. das informações Gerais:
1.1. Por ocasião da avaliação Psicológica a candidata deverá apresentar-
se munido de documento de identidade, foto 3x4, lápis de grafite nº 02 e 
caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta azul ou preta. 
2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do início da avaliação. 
3. Não será admitido ingresso da candidata no local de realização da 
Avaliação após o horário fixado neste edital.
4. a candidata que não comparecer no local, data e horário, relacionados 
neste edital, será eliminada do concurso, não podendo realizar sua avaliação 
em outro local, data ou horário diferentes dos já informados acima.
Belém/Pa, 04 de julho de 2022.
coroNEl QoPa JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
comandante Geral da Policia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração

GoVerNo do estado do ParÁ
PoLÍcia MiLitar do estado do ParÁ (PMPa)
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
coNcUrso PÚBLico Para adMissÃo ao cUrso de 

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

editaL Nº 150/cFP/PMPa, de 04 de JULHo de 2022.
reiNteGraÇÃo e coNVocaÇÃo Para reaLiZaÇÃo da 4ª 

etaPa – caNdidata sUB JUdice
a PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará, e a SEcrETaria dE ESTado dE 
PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, em cumprimento da decisão judicial 
proferida nos autos da ação ordinária, processo nº 0808815-63.2017.8.14.0301, 
tornam pública a rEiNTEGraÇÃo ao concurso Público para admissão ao 
curso de formação de Praças da Polícia Militar do Pará – cfP/PMPa/2016 e a 
coNVocaÇÃo para realização da 4ª Etapa (avaliação Psicológica) da candidata 
aNNE SUElEN da SilVa EPaMiNoNdaS, na condição de sub judice, conforme 
dia, horário e local de realização citados abaixo.
- dia: 21 de julho de 2022. 
- Horário: 8h:00min – aplicação dos Testes Psicológicos e Entrevista. 
- local: fundação de amparo e desenvolvimento da Pesquisa – fadESP, 
rua augusto correa s/n - cidade Universitária Profº José da Silveira Netto 
- UfPa - Guamá - Belém/Pa | cEP 66075-110.
1. das informações Gerais:
1.1. Por ocasião da avaliação Psicológica a candidata deverá apresentar-
se munido de documento de identidade, foto 3x4, lápis de grafite nº 02 e 
caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta azul ou preta. 
2. a candidata deverá chegar com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos do início da avaliação. 
3. Não será admitido ingresso da candidata no local de realização da 
Avaliação após o horário fixado neste edital.
4. a candidata que não comparecer no local, data e horário, relacionados 
neste edital, será eliminada do concurso, não podendo realizar sua avaliação 
em outro local, data ou horário diferentes dos já informados acima.
Belém/Pa, 04 de julho de 2022.
coroNEl QoPa JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior
comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planeamiento e administração

Protocolo: 823984
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aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

coNcorrÊNcia PÚBLica PreseNciaL 001/2022 – cBMPa
eXtrato de resULtado

objeto: contratação de empresa ou instituição, pessoa jurídica, especiali-
zada na prestação de serviços de planejamento, organização, realização, 
processamento e resultado final para homologação de processo seletivo 
interno com vistas ao preenchimento de vagas do quadro de oficiais (admi-
nistração e músico) para o curso de habilitação de oficiais – CHO/CBMPA, 
conforme especificações contidas no edital e seus anexos.
analisados os documentos apresentados à ocasião da sessão de habilita-
ção, 1º fase da concorrência Pública n° 001/2021, a comissão Especial de 
licitação, designada através da Portaria Nº 144, de 19 de abril de 2022, 
publicada em Boletim Geral Nº 75, de 22 de abril de 2022, 


