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R E S O L V E:
I – Autorizar a servidora RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA 
COELHO, Id. Funcional nº 5937269/2, ocupante do cargo de Secretária 
Adjunta de Recursos Especiais, lotada na Secretaria de Planejamento e Ad-
ministração, a viajar para São Paulo/SP, no período de 29.09 a 02.10.2021, 
para participar de reunião técnica na referida cidade.
II – Conceder, de acordo com as bases legais vigentes 3 e ½ (três e meia) 
diárias a servidora acima, que se deslocar conforme item I.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE,
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 28 DE 
SETEMBRO DE 2021. 
SHIRLEY SANTOS ARAÚJO
Diretora de Administração e Finanças
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EDITAL NO 02 / SEPLAD/AGE, DE 27 DE SETEMBRO DE 2021
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 pública a RETIFICAÇÃO ao Edital n.o 01/
SEPLAD/AGE, de 13 de setembro de 2021, que regulamenta a realização 
do concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos 
de nível médio e superior, e à formação de cadastro de reserva da AGE, 
conforme a seguir:
1) No item 7.3, alínea “b”:
ONDE SE LÊ:
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
b)  Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público http://
www.fundacaocetap.com.br) acompanhado de Laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence;
LEIA-SE:
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
b)  Entregar/enviar Laudo médico, emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses, a contar da data da publicação do presente edital, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao códi-
go correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem 
como a provável causa da deficiência, e conter a assinatura e o carimbo do 
médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina 
(CRM); ou, alternativamente, Carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence;
2) No item 9.1:
ONDE SE LÊ:
9.1) O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das Etapas deverá indicar, no Formulário Eletrônico de 
Inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar im-
preterivelmente até o dia 12 de novembro de 2021, via SEDEX ou Carta 
Registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da Fundação CETAP em Belém/PA (ver 
endereço no item 20 deste Edital) OU via upload, por meio de link especí-
fico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br 
, OU entregar, pessoalmente, no CAC da Fundação CETAP no Município de 
Belém/PA (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação de Atendi-
mento Especial acompanhada de Laudo Médico emitido com data dos últi-
mos 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do presente edital, 
todos legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). 
O Laudo Médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico 
com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). 
Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior, devidamente justificados e comprovados.
LEIA-SE
9.1)  O candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das Etapas deverá indicar, no Formulário Eletrônico de 
Inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar im-
preterivelmente até o dia 12 de novembro de 2021, via SEDEX ou Carta 
Registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da Fundação CETAP em Belém/PA (ver 
endereço no item 20 deste Edital) OU via upload, por meio de link espe-
cífico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.
br , OU entregar, pessoalmente, no CAC da Fundação CETAP no Municí-
pio de Belém/PA (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação de 
Atendimento Especial preenchida corretamente (ANEXO IV deste Edital) 
acompanhada de Laudo Médico emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses, a contar da data da publicação do presente edital, todos legíveis e 

que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). O Laudo Médico 
deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de 
sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). Após esse período, 
a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, devidamente 
justificados e comprovados.
3) No item 9.1.3:
ONDE SE LÊ:
9.1.3) A inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendi-
mento especial implicará em seu não atendimento.
LEIA-SE:
9.1.3) A inexistência de laudo médico, da Solicitação de Atendimento Espe-
cial (ANEXO IV) ou de qualquer outro documento exigido no item 9.1 deste 
Edital para qualquer solicitação de atendimento especial implicará em seu 
não atendimento.
4) Nos itens 13.1 e 13.2
ONDE SE LÊ:
13.1) A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 5 (cinco 
horas) e serão aplicadas na data provável de 16 de janeiro de 2021, no 
turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os 
cargos de nível superior.
13.2) Os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da prova 
discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.fundacao-
cetap.com.br, na data provável de 16 de novembro de 2021.
LEIA-SE 
13.1) A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 5 (cinco 
horas) e serão aplicadas na data provável de 16 de janeiro de 2022, no 
turno da manhã para os cargos de nível médio e no turno da tarde para os 
cargos de nível superior.
13.2) Os locais, datas e horários de aplicação da prova objetiva e da prova 
discursiva serão divulgados no endereço eletrônico http://www.fundacao-
cetap.com.br, na data provável de 16 de novembro de 2022.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/PA, 27 de setembro de 2021.
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEAO
Auditor-Geral do Estado do Pará
*Republicado por ter saído com incorreções no DOE 34.713 DE 
28.09.2021
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EDITAL Nº 110/2021 – SEPLAD/SEAP, 28 DE SETEMBRO DE 2021
 CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DA FICHA DE INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS
A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração – SEPLAD a Se-
cretaria de Administração Penitenciária – SEAP, no uso das atribuições le-
gais, em cumprimento à decisão proferida nos autos do Mandado de Se-
gurança nº 0802340-23.2019.8.14.0301, tornam público a CONVOCAÇÃO 
PARA ENTREGA DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS – FIC, na 
condição sub judice, do candidato HALAN PEREIRA DE SOUZA, inscrição 
5030010557, cargo de Agente Prisional – Região Carajás, conforme segue:
Art. 1º O candidato convocado poderá entregar a documentação acima 
relacionada pessoalmente ou encaminhar via SEDEX com AR (Aviso de 
Recebimento), no período de 01/10/2021 a 15/10/2021, conforme ende-
reço abaixo:
DESTINATÁRIO: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA
Rua dos Tamoios, 1592 - Batista Campos
CEP: 66033-172
Cidade: Belém/PA
Concurso Público da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado 
do Pará (SUSIPE)
FASE DE INVESTIGAÇÃO DE ANTECEDENTES PESSOAIS – SUB JUDICE
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
Art. 2º Segue em anexo o modelo da Ficha de Informações Confidenciais 
que deverá ser entregue pelo candidato convocado.
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém, 28 de setembro de 2021
HANA SAMPAIO GHASSAN
Secretária de Estado de Planejamento e Administração
JARBAS VASCONCELOS DO CARMO
Secretário de Estado de Administração Penitenciária


