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Belém, sem acesso a alimentação, materiais de limpeza e higiene pessoal, 
a fim de minimizar os efeitos da fome e permitir uma assepsia adequada 
aos ambientes residencial e a pessoa para evitar contaminações do coro-
navírus.
coNtrataNtE: fUNdaÇÃo ParáPaZ
coNtratada: associaÇÃo aMaZÔNica dE adMiNistraÇÃo dE talEN-
tos, inscrita no cNPJ: 15.296.726/0001-90
dotaÇÃo:
funcional Programática: 14.422.1500.8815 – (Polo de inclusão - ParaPaZ)
Elemento de Despesa: 3350-41.06 - (Contribuições/ instituições sem fins 
lucrativos)
fonte de recursos: 0101 – (recursos do tesouro)
ação: 227161
Pi: 21dEMPc0482
valor: r$ 500.000,00
data dE assiNatUra:10.12.2021
ordENador :alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros

Protocolo: 741466
Portaria Nº 285 de 10 de deZeMBro de 2021
o PrEsidENtE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais,que 
lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE No. 34.490, de 12 de 
fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei no 8.097 de 01de 
janeiro de 2015.e ainda, 
rEsolvE:
interromper por necessidade de serviço, a contar de 02/12/2021 o gozo 
de férias do servidor afoNso JosE NasciMENto dE liMa, idENtidadE 
fUNcioNal: 5953814/ 1, concedida pela Portaria Nº 235 dE 25 dE No-
vEMBro dE 2021, doE 34.747 PáG. 07.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
alBErto HENriQUE tEiXEira dE Barros
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 741581
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secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 1206/2021-daF/sePLad, de 13 de deZeMBro de 2021
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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1385668,
r E s o l v E:
forMaliZar a designação da servidora Marcia cristiNa saNtaNa 
costa, id. funcional  nº. 5208688/2, ocupante do cargo de diretora do 
sistema de Gestão de Pessoas, para responder pela secretaria adjunta 
de Gestão de Pessoas, durante o impedimento da titular tHaiNNá MaGa-
lHaEs dE alENcar viEira, id. funcional nº. 5903372/4, no período de 
09.12.2021 a 16.12.2021.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 13 dE 
dEZEMBro dE 2021.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria N°. 1207/2021-daF/sePLad, de 13 de deZeMBro de 2021
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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1395363,
r E s o l v E:
dEsiGNar o servidor fraNcisco lEitE da silva NEto, id. funcional nº. 
6403638/1, ocupante do cargo de coordenador, para responder pela dire-
toria de Planejamento Estratégico -dPE, durante o impedimento legal da 
titular BrENda rassY carNEiro MaradEi, id. funcional nº. 5831067/2, 
no período de 27/12/2021 a 10/01/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 13 dE 
dEZEMBro dE 2021.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças
Portaria N°. 1208/2021-daF/sePLad, de 13 de deZeMBro de 2021
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 art. 1º do decreto nº 855 de 24 de junho de 2020,
coNsidEraNdo o Processo n°2021/1409786,
r E s o l v E:

dEsiGNar a servidora Maria aNGÉlica saNtos dE soUZa, id. funcional 
nº. 57212559/1, ocupante do cargo de auxiliar operacional para responder 
pela Gerência de compras Governamentais – cGov/dGl, durante o impe-
dimento legal da titular NEUZa fErNaNda dE MoraEs MElo, id. funcio-
nal nº. 57195870/1, no período de 03/01/2022 a 01/02/2022.
rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo, 13 dE 
dEZEMBro dE 2021.
iris alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 741749

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato Nº 64/2021 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNtratada: saNEt – coMÉrcio E sErviÇos dE iNforMática EirE-
li, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 11.329.948/0001-01, sediada na Quadra 
Qc 06, conjunto 19, lote 18, sala 01, riacho fundo ii, Brasília/df, cEP: 
71882-269.
oBJEto: aquisição de NotEBooKs, de forma a atender às necessidades 
das unidades administrativas da secretaria de Estado de Planejamento de 
Administração – SEPLAD, conforme condições, especificações e quantitati-
vos estabelecidos no termo de referência.

iteM iteM da 
ata descriÇÃo/Marca/ModeLo UNd Qtd VaLor UNitÁ-

rio (r$)
VaLor totaL 

(r$)

1 1

Notebook lenovo thinkpad E14
Processador intel core i5 10210u memoria 
8gb, armazenamento ssd M.2 Pcie 256gb 
tela de 14 full Hd iPs sistema operacional 

Windows 10 Pro, com fonte e cabos de 
energia.

UNd 40 6.550,00 262.000,00

valor total r$ 262.000,00

dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações 
administrativas
Natureza de despesa: 44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
fonte: 0301000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 10/12/2021.
viGÊNcia: 10/12/2021 a 09/12/2022.
ordENador: HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 741779

terMo aditiVo a coNtrato
.

1º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 21/2020 – sePLad/daF
coNtrataNtE: sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNis-
traÇÃo - sEPlad, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, com sede na 
travessa do chaco nº 2350 – Bairro do Marco, Belém/Pa, cEP: 66.093-542.
coNtratada: r c v r dE olivEira ltda- EPP inscrita no cNPJ sob o nº 
15.300.567/0001-50, sediada na rua Perimetral, nº 04, anexo Galpão a, 
Bairro do icuí Guajará, cEP: 67.125-119, na cidade de ananindeua/Pa.
oBJEto: reequilíbrio econômico do contrato nº 21/2020 – sEPlad/daf, 
nos limites permitidos por lei, de modo a garantir a comutatividade contra-
tual e o equilíbrio econômico do contrato.
dotaÇÃo orÇaMENtária:
Uo: 91101
Programa de trabalho: 04.422.1500.8805 – implementação da Estação 
cidadania
Natureza de despesa: 33.90.30 – Material de consumo
valor Global Estimado: r$ 41.900,09
fonte: 0101000000
origem dos recursos: tesouro Estadual
data da assiNatUra: 13/12/2021.
ordENador: irÍs alvEs MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças.

Protocolo: 741805

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad
ProcUradoria GeraL do estado do ParÁ – PGe

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

coNcUrso PÚBLico c-209
editaL Nº 13 sePLad/PGe, de 13 de deZeMBro de 2021

resULtado PreLiMiNar da ProVa discUrsiVa
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a ProcUradoria GEral do Estado do Pará (PGE), rEsUl-
tado PrEliMiNar da Prova discUrsiva, do concurso Público c-209.
art. 1º Encontra-se no anexo único a relação nominal do resultado prelimi-
nar da Prova discursiva.
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art. 2º a Grade de resposta da Prova discursiva encontra-se disponível no 
endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br.
art. 3º os candidatos poderão interpor recurso contra o resultado Prelimi-
nar da Prova discursiva no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis contados a 
partir da data de publicação deste Edital. o recurso deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico https://www.fun-
dacaocetap.com.br, do dia 15/12/2021 até o dia 16/12/2021.
art. 4º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 13 de dezembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

aNeXo ÚNico: resULtado PreLiMiNar da ProVa 
discUrsiVa Por ordeM aLFaBÉtica

o resultado Preliminar da Prova discursiva está na seguinte ordem: núme-
ro de inscrição; nome; nota da prova discursiva.
carGo 01: assisteNte de ProcUradoria: 9470; aNa lÚcia saN-
tos BrEdErodE; 8,25 / 3929; aNdrEa cilENiE ZaParolE GoNcalvEs; 
10 / 7461; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 14766; cÉsar alE-
XaNdrE saraiva dE soUsa; 7 / 15862; claUdEr PErEira tElEs; 10 
/ 1585; diEGo HENriQUE carvalHo da cUNHa; 8,25 / 8061; diEGo 
liMa aZEvEdo; 9,5 / 4346; EdEr MarQUEs Paiva; 10 / 7004; Élcio 
MartaN fraNco da costa; 7,25 / 12948; EMErita Klivia fErNaN-
dEs laGiN; 7,5 / 192; faBrÍcia carNEiro olivEira; 9,75 / 12099; 
fraNcisca alEssaNdra viEira PastaNa; 10 / 2075; GaBriEl JosE 
NoGUEira PiNHo dos saNtos; 9,5 / 5124; iaNN cUstodio MENEZEs; 
10 / 5179; JordaNa do socorro silva do NasciMENto; 9,5 / 1785; 
JosE lUiZ sarMENto rodriGUEs JUNior; 8,5 / 14528; JUaN cardoso 
dE olivEira; 9,5 / 5123; Karla assEf saNtiaGo; 10 / 13362; lEaN-
dro foNsEca PEssoa; 10 / 5231; lEtÍcia corrÊa cUNHa; 9,5 / 2947; 
lEvY da silva tavarEs; 6,5 / 2016; lUÃ cristHiaN MoUra liMa; 7,5 
/ 10365; lUcas lEviNo alvEs viEira; 9,5 / 7752; MariE HEllEN da 
silva Brito; 10 / 411; Mário NEY da silva cardoso JUNior; 9,5 / 
13793; MEliNa caBral alvarEZ olHEr MEdiNa; 10 / 11211; raQUEl 
olivEira dE MENEZEs; 10 / 425; ricardo da silva NEvEs; 10 / 6740; 
roBErta caroliNE alvEs silva; 10 / 2885; roNald MatHEUs da 
silva MoUrÃo; 9 / 10088; tHiaGo roBErto PErEira MorEira; 10 / 
3005; tHiaGo soUsa dE alMEida; 8,75 / 13609; WENdEll cordEiro 
da rosa; 8,75 / 807; ZaidaN rodriGUEs loPEs; 7,75.
carGo 02: assisteNte de ProcUradoria – iNForMÁtica: 
12822; adEMilsoN riBEiro dos saNtos; 9,5 / 14703; alBErto 
adriaN PiNHEiro GoNZalEZ; 7,5 / 1593; aNdErsoN PiNHEiro soUsa 
PoNtEs; 10 / 326; aNtoNio JosÉ castro dE alMEida JUNior; 8 / 898; 
BrUNo alBarado dE aNdradE; 6,25 / 14232; carlos EdUardo Mari-
NHo GoMEs; 8 / 3096; dHYoNY aNdradE MorEira; 0 / 12781; diEGo 
loPEs dias; 9 / 7381; ErloN foNsEca PiNHEiro; 6,75 / 132; faBri-
cia lÉa fElEsMiNo dUartE; 8 / 1512; fErNaNdo iGor saNtos dEUs 
dE carvalHo; 10 / 10388; GEorGE alEXaNdro fErrEira BarBosa; 
7 / 392; ivE KiNivE silva frEitas; 9,5 / 5918; JaQUEliNE coNcEicao 
MEirElEs GoMEs; 9 / 13584; JaQUEliNE do NasciMENto Brito; 7,5 / 
9750; JosÉ alBErto dE olivEira farEs filHo; 9,5 / 13430; JosUÉ sil-
va viEira; 5,75 / 12393; JUarEZ triNdadE dE Morais; 0 / 13709; lUÍs 
GUilHErME araÚJo BarrEto; 0 / 14178; MaNoEl cordEiro filHo; 
10 / 2423; MarcElo HErMEs MarQUEs; 9,75 / 9037; Marcio MartiNs 
farias; 8,5 / 2017; Mario aNtoNio PErEira dE olivEira; 8 / 15804; 
otHoN sodrÉ dE soUsa; 9 / 7184; raiNaN Matos da costa; 8,5 / 
12972; rEiNaldo BoUlHosa raMos da silva JUNior; 8,5 / 8910; rEi-
Naldo dos rEis sa; 5,5 / 15794; rEiNaldo raiMUNdo coHEN corrEa 
JUNior; 8,25 / 11691; roMUaldo MicHEl riBEiro MUNiZ; 6 / 15796; 
tiaGo foNtEs dE aMoriM; 8,5 / 5625; valÉria vilar Garcia; 0 / 7832; 
WaGNEr JosE vital da silva; 8 / 10213; WaNdErsoN carlos da costa 
loPEs; 8,75 / 15136; YGor filiPE MaGalHÃEs dE carvalHo; 10.
carGo 03: assisteNte de ProcUradoria – coNtaBiLidade: 
2237; alaN silva dos saNtos; 10 / 7885; ElaiNE dE NaZarÉ da silva 
sadEcK; 7 / 4970; GaBriEl loUrEiro da silva; 0 / 6044; KENY Mar-
cos silva liMa; 6,75 / 11361; lUcas rUaN silva dos saNtos; 7,25 / 
13325; rafaEl soUZa da costa; 10.
carGo 04: tÉcNico de ProcUradoria – adMiNistraÇÃo: 873; 
alaisE BarBosa fErrEira; 9 / 8855; JÉssica fErNaNda dE soUsa 
saNtaNa; 8,25 / 4412; NEUZilENa dE Matos PErEira; 7,25 / 2229; 
rENE MoNtEiro dE alMEida NEto; 9,5 / 5839; tássio GUiMarÃEs 
sENGEr; 9 / 5028; WaGNEr WENdEll silva riBEiro; 8.
carGo 05: tÉcNico de ProcUradoria – BiBLiotecoNoMia: 
9696; adriElE flaNciNE BaNdEira alvEs; 6,75 / 1247; áGila Garcia 
BEZErra; 10 / 14785; daMaris dE QUEiroZ BarrEto; 9,75 / 1656; 
diEGo alaN silva frEitas; 7 / 13216; iasMiN NaZarE da silva ca-
laNdriNE; 0 / 1782; KariNa dE olivEira silva; 9,5 / 6890; lUciaNo 
JÚNior silva da silva; 9,5 / 13057; MilENE silva dos rEis; 10.
carGo 06: tÉcNico de ProcUradoria - ciÊNcias coNtÁBeis: 
9052; aMaNda carvalHo BarBosa caMPElo; 10 / 6672; cEcilia ri-
BEiro GUiMaraEs; 8,25 / 4920; dEvisoN viEira GUiMaraEs das NE-
vEs; 7,25 / 7884; ElaiNE dE NaZarÉ da silva sadEcK; 9,5 / 7942; 
EliM dos Passos do coUto; 9,5 / 1965; Eloiso MartiNs PiMENtEl; 
7,25 / 11689; faBricio MaNoEl saNtiaGo cordEiro; 9,75 / 1456; fE-
liPE PErEira NaZarÉ; 9,5 / 4973; GaBriEl loUrEiro da silva; 8,75 / 
1501; JorGE orioN MartiNs dE aNdradE; 7,5 / 1067; JosiEl fErrEi-
ra cUNHa dE soUZa; 7,5 / 6041; KENY Marcos silva liMa; 8 / 2304; 
lÍvia dE soUZa caMPos aGE; 6,25 / 11367; lUcas rUaN silva dos 
saNtos; 8,25 / 13058; MaÍsa dE NaZarÉ foNsEca raMos; 6,5 / 1377; 

MarcElo dE olivEira fErrEira; 8,25 / 6785; MoNiQUE dE aNdradE 
alMEida; 10 / 3876; PaUlo GEorGE loPEs MacHado; 9,5 / 13324; ra-
faEl soUZa da costa; 9 / 4506; raYNara MaYra NasciMENto viEira; 
7,75 / 8691; WGladilsoN rodriGUEs Garcia; 6.
carGo 07: tÉcNico de ProcUradoria – direito: 9351; adE-
liNE MENEZEs colarEs; 0 / 4582; adriaNo EsPÍNdola carvalHo; 
0 / 6326; alBErt BarcEssat GaBBaY; 8 / 6718; alEXsaNdro soUsa 
dE olivEira; 0 / 9065; aMaNda HoUat MartiNs; 8,25 / 14810; aNa 
PaUla araUJo PiNHEiro saNtos; 0 / 10984; aNaMaria fErrEGUEtE 
crisPiNo cUNHa; 10 / 4208; aNdrÉ lUiZ da cUNHa liMa; 8,5 / 7598; 
aNdrÉ MatHEUs dE lUcENa MoUra; 8,5 / 12812; aNdrEY Barros dE 
alENcar; 8 / 2575; aNNa caroliNa sassiM rodriGUEs GoMEs; 8 / 
12263; aNNa caroliNa silva saNtos; 8,5 / 12855; aNtoNio MarcoNY 
rocHa silva; 0 / 7462; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 13008; 
aUGUsto riBEiro dE alENcar; 9 / 12911; aZEaNE dos saNtos ra-
Mos; 6,5 / 5351; BEatriZ aGUiar Mota; 8 / 13815; BrUNa corrEa da 
silva; 9,5 / 8592; BrUNo Maia fErrEira; 0 / 4742; caMila JatENE 
raMos; 0 / 14431; crYstHYaN liMa da silva; 10 / 13169; daNiEl 
loPEs dE caMPos filHo; 9 / 6790; daNilo PaEs GoNdiM; 5,5 / 14472; 
daNilo PiNHEiro carvalHo; 0 / 8186; daNYEla MorENo dE soUsa 
MiraNda; 0 / 79; darlENE cUNHa carNEiro dos saNtos Barros; 
6,25 / 279; davi fUrtado toMÉ; 0 / 6821; diEGo liMa aZEvEdo; 9 / 
8731; EricK GEorGE fErrEira dE liMa; 9 / 15007; EvaNdEr daYaN 
dE Mattos alENcar; 7,5 / 7279; EvaNdro fErNaNdEs cordEiro JU-
Nior; 7,5 / 13637; faBio EdUardo PErEira MENdEs; 7 / 4520; fEliPE 
vascoNcElos dE castro; 0 / 2546; fErNaNda Morais dE MiraNda; 
0 / 6126; fraNcisca alEssaNdra viEira PastaNa; 0 / 12970; Ga-
BriEla BEssa fErrEira; 8,25 / 10802; GisEllE alvEs GUErra; 8,5 
/ 4636; GlaUBEr fEliPE liMa MoNtEiro; 10 / 6271; Gloria BEatriZ 
saraiva dE alBUQUErQUE; 8,5 / 13465; HaNNa aZEvEdo carvalHo 
da silva; 9,75 / 5125; iaNN cUstodio MENEZEs; 9,5 / 13366; icaro 
GaBriEl da silva daNiN; 0 / 3679; iGor sÉrGio olivEira aGUiar; 10 
/ 8179; JEffErsoN da silva rEPolHo; 0 / 1144; JEssica riBEiro Bar-
rEto; 0 / 13492; JoÃo vittor lUcENa soEiro dos saNtos; 10 / 9704; 
JosE aNtoNio GoMEs da silva; 8,5 / 5376; JUliaNa GÓEs rocHa; 8,5 
/ 1634; JUlYaNNE cristiNE BarBosa dE MacEdo dos saNtos; 0 / 
11736; KariME MoraEs corrÊa; 7 / 5232; KariNE corEcHa rocHa; 0 
/ 5229; lEtÍcia corrÊa cUNHa; 9,5 / 14807; lEtÍcia dias corrÊa; 8,5 
/ 13311; lUaNa Gaia dE aZEvEdo; 8,5 / 9606; lUcas lÔla ladislaU; 
8,5 / 7508; lUcas taBorda do NasciMENto; 7 / 13541; lUciaNa Pi-
MENta PirEs GUErra; 8 / 4992; lUciaNE cristiNa silva fiGUEirEdo 
saNtos; 0 / 6791; lUiZ artHUr PiMENta PirEs; 8 / 8760; lUiZa tUMa 
da PoNtE silva; 9 / 6249; lUKas dias KaWaGUcHi; 8,5 / 7627; lYGia 
Barros PErEira MoUra; 0 / 550; MaiaNE Maria farias lEal; 8,5 / 
3088; MarcElo araÚJo dE alBUQUErQUE JassÉ; 9 / 9752; MarÍlia dE 
Morais foNsEca; 8,5 / 211; MariNa MartiNs MaNEscHY; 8 / 11511; 
MatHEUs dias olivEira; 10 / 7835; MEliNa caBral alvarEZ olHEr 
MEdiNa; 0 / 4034; Mila cristiNa fErro silva da cUNHa NasciMEN-
to; 7,5 / 3177; Paola tUÑas soarEs; 8,5 / 9653; PaUlo roBErto al-
BUQUErQUE GoUvEia; 0 / 9792; Priscila MaGalHÃEs dE carvalHo; 0 
/ 6952; rafaEl dias carNEiro; 9 / 14244; rafaEl soUsa do EsPÍrito 
saNto; 10 / 14553; raissa scErNi MacHado; 7,5 / 5640; rEBEca dE 
soUZa fErrEira; 0 / 978; rENata MaGalHaEs carvalHo; 9 / 6606; 
ricardo salla fErNaNdEs; 0 / 6738; roBErta caroliNE alvEs sil-
va; 7,5 / 1139; roBErta rodriGUEs viaNa; 9,5 / 10396; rodolfo 
NEPoMUcENo dE soUZa rodriGUEs; 9,5 / 2711; rÔMUlo dE soUZa 
costa; 9,5 / 9743; rosEaNE dE soUZa NEvEs; 10 / 12753; saNdY 
rodriGUEs faidHErB; 9,75 / 302; saYMoN daNiEl NErY Barros; 0 
/ 12785; sEBastiÃo sENa vEloso; 6 / 3052; stÉPHaNiE cHristiNE 
cEstari BErNardo; 10 / 9224; tHais rEGiNa farias dos PraZErEs; 
0 / 12475; tiaGo JosÉ dE MoraEs GoMEs; 7,75 / 7132; tUlio diEGo 
dE alMEida MoNtEiro; 9 / 8854; vaNEssa MiraNda GoUvEia; 10 / 
12711; vErENa lEitÃo dE olivEira; 8 / 1582; victor alBiNo dE aN-
dradE; 10 / 8301; victor artUr Brito toUriNHo; 0 / 14151; victor 
HUGo frEirE saldaNHa; 6,75 / 12769; viNÍciUs vaZ aNdradE; 7,5 / 
14314; WElBEr rodriGUEs triNdadE; 10 / 11140; YasMiM BarlEtta 
BalEiXE; 8,5 / 2971; YasMiN araÚJo cUrvElo; 8.
carGo 08: tÉcNico de ProcUradoria – iNForMÁtica: 2192; 
adilsoN taMaNQUEira lEao; 7,75 / 5985; aMaNda NUNEs soUZa dos 
saNtos; 8 / 6463; aNdrÉa BarBosa alvEs MacHado; 6,5 / 15258; 
BENEdito MoNtEiro fErrEira JÚNior; 8 / 5959; BErNardo dE al-
caNtara ZEll costa; 9 / 16070; daNiEl liMa Brasil; 8,5 / 16208; 
EdsoN lUcas da silva dias; 8,5 / 3134; EWErtoN alvEs dE lEMos; 9 
/ 5378; JaMilY NaiaNE saNtiaGo riBEiro; 10 / 507; JosUE ParaENsE 
fraNco; 10 / 5869; lEaNdro GoMEs dE MoUra; 9 / 7406; lEvY aNdrÉ 
daMascENo araUJo; 9,75 / 2027; Marcio rodriGUEs dos rEis; 9 / 
222; rafaEl rocHa costa; 8,5 / 13874; rafaEl YUri sarMENto ro-
driGUEs; 10 / 4061; tHais lira tavarEs dos saNtos; 7 / 10214; Wa-
NdErsoN carlos da costa loPEs; 8,5 / 3166; YaGo alBErto MoUra 
da silva; 8,5.
carGo 09: tÉcNico de ProcUradoria - MateMÁtica / esta-
tÍstica / ecoNoMia: 1784; iaN MatEUs Brito PErEira; 9 / 5700; 
JilcENatalia silva PEdroso; 9,5 / 8982; lorENa arEdE BarBosa 
fErNaNdEs; 9 / 11603; lUiZ fEliPE PiNHEiro MoralEs; 7,5 / 12953; 
MarcElo roBsoN silva vilEla; 9 / 7926; MarlisoN raMoN GoMEs 
NUNEs; 7 / 13975; MilENE MiraNda lUcas; 10 / 9424; PaUlo viNiciUs 
da silva soUsa; 8,5.
carGo 10: tÉcNico de ProcUradoria - tÉcNico eM GestÃo de 
ProcUradoria: 12836; allaN dE MacEdo MaUEs; 10 / 12929; claU-
dEr PErEira tElEs; 9 / 7431; diENNE dE JEsUs olivEira dos saN-
tos; 8,5 / 5510; lEaNdro foNsEca PEssoa; 10 / 14291; lUcas fEr-
rEira MartiNs; 10 / 13510; Marilia valEsKa costa MEdEiros; 10.
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