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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 15 sePLad/PGe, de 21 de deZeMBro de 2021

editaL de coNVocaÇÃo Para a ProVa de tÍtULos
a sEcrEtaria dE Estado dE PlaNEJaMENto E adMiNistraÇÃo (sE-
Plad) e a ProcUradoria GEral do Estado do Pará (PGE), no uso das 
suas atribuições legais, tornam público o Edital dE coNvocaÇÃo Para a 
Prova dE tÍtUlos do concurso Público c-209.
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/PGE, de 06 de agosto de 2021, estão convocados, nos 
termos do anexo Único, para a entrega ou envio da documentação relativa 
à Prova de títulos no período de 23 a 24 de dezembro de 2021 no período 
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 dis-
ponível 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/PGE, de 06 de agosto de 2021.
§1º o candidato que for entregar PEssoalMENtE deverá 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/
PGE, de 06 de agosto de 2021, para fins de confirmação de sua identidade.
§2º: o Procurador deverá apresentar, além da documentação referente à 
Prova de títulos do candidato, a Procuração do interessado em instrumen-
to Particular com firma reconhecida, juntamente com a cópia legível do do-
cumento de identidade e do cPf do candidato e do respectivo Procurador. 
§3º: a comprovação dos títulos deverá ser entregue através de fotocópia 
autenticada ou cópia simples acompanhada da original para fins de con-
ferência no Polo de recolhimento. Não será considerada, para efeito de 
pontuação, as cópias não autenticadas em cartório ou cópias simples sem 
acompanhadas com a original para conferência. 
§4º: Não serão recebidos documentos originais. Não serão aceitos docu-
mentos 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/PGE, de 06 de agosto de 2021.
art. 6º a documentação da Prova de títulos poderá ser entregue na central 
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 no período de 08:00 às 18:00 horas.
Belém/Pa, 21 de dezembro de 2021.
HaNa saMPaio GHassaN
secretária de Estado de Planejamento e administração
ricardo NassEr sEfEr
Procurador-Geral do Estado do Pará

*rePUBLicado Por ter saÍdo coM iNcorreÇÕes No doe 
34.806 de 22.12.2021

anexo Único: 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 04: tÉcNico de ProcUradoria – adMiNistraÇÃo: 873; 
alaisE BarBosa fErrEira; 9 / 8855; JÉssica fErNaNda dE soUsa 
saNtaNa; 8,25 / 4412; NEUZilENa dE Matos PErEira; 7,75 / 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 / 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: 6326; alBErt 
BarcEssat GaBBaY; 8 / 9065; aMaNda HoUat MartiNs; 8,25 / 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 sas-
siM rodriGUEs GoMEs; 8 / 12263; aNNa caroliNa silva saNtos; 
8,5 / 7462; ariMa coElHo dE faria PErEira; 10 / 13008; aUGUsto 
riBEiro dE alENcar; 9 / 12911; aZEaNE dos saNtos raMos; 6,5 
/ 5351; BEatriZ aGUiar Mota; 8 / 13815; BrUNa corrEa da silva; 
9,5 / 14431; crYstHYaN liMa da silva; 10 / 13169; daNiEl loPEs dE 
caMPos filHo; 9 / 79; darlENE cUNHa carNEiro dos saNtos Bar-
ros; 6,25 / 6821; diEGo liMa aZEvEdo; 9,25 / 8731; EricK GEorGE 
fErrEira dE liMa; 9 / 15007; EvaNdEr daYaN dE Mattos alENcar; 
7,5 / 7279; EvaNdro fErNaNdEs cordEiro JUNior; 7,5 / 13637; fa-
Bio EdUardo PErEira MENdEs; 7 / 12970; GaBriEla 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 / 3679; iGor sÉrGio olivEira aGUiar; 10 
/ 13492; JoÃo vittor lUcENa soEiro dos saNtos; 10 / 9704; JosE 
aNtoNio GoMEs da silva; 8,5 / 5376; JUliaNa GÓEs rocHa; 8,5 / 
11736; KariME MoraEs corrÊa; 7 / 5229; lEtÍcia corrÊa cUNHa; 
9,5 / 14807; lEtÍcia dias corrÊa; 8,5 / 13311; lUaNa Gaia dE aZE-
vEdo; 8,5 / 9606; lUcas lÔla ladislaU; 8,5 / 7508; lUcas taBor-
da do NasciMENto; 7 / 13541; lUciaNa PiMENta PirEs GUErra; 8 / 
6791; lUiZ artHUr PiMENta PirEs; 9 / 8760; lUiZa tUMa da PoNtE 
silva; 9 / 6249; lUKas dias KaWaGUcHi; 8,5 / 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 / 4034; Mila cris-
tiNa fErro silva da cUNHa NasciMENto; 7,5 / 3177; Paola tUÑas 
soarEs; 8,5 / 6952; rafaEl dias carNEiro; 9 / 14244; rafaEl soUsa 
do EsPÍrito saNto; 10 / 14553; raissa scErNi MacHado; 7,5 / 978; 
rENata MaGalHaEs carvalHo; 9 / 6738; roBErta caroliNE alvEs 
silva; 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 ro-
driGUEs faidHErB; 9,75 / 12785; sEBastiÃo sENa vEloso; 6 / 3052; 
stÉPHaNiE cHristiNE cEstari BErNardo; 10 / 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 aNdradE; 10 / 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 
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/ 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; 7,5 / 10214; 
WaNdErsoN 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 saNtos; 
8,5 / 5510; lEaNdro foNsEca PEssoa; 10 / 14291; lUcas fErrEira 
MartiNs; 10 / 13510; Marilia valEsKa costa MEdEiros; 10.

Protocolo: 745759

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 921 de 22 de deZeMBro de 2021
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 disposto no artigo 98 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNsidEraNdo ainda, os termos dos Processos nº 2019/602718 e 
2021/1272861 (PaE), que dispõem sobre gozo de licença Prêmio.
rEsolvE:
i– coNcEdEr ao servidor Mário Nascimento Moura, matrícula funcional 
n° 57234093/2, ocupante do cargo de técnico Previdenciário a, lotado na 
coordenadoria do contencioso, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no pe-
ríodo de 10/01/2022 a 08/02/2022, correspondente ao triênio 2016/2019.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 22 de dezembro de 2021.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 745410

oUtras MatÉrias
.

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 disposto no art. 100,§3º da cf/88;
considerando que a requisição de Pequeno valor – rPv trata-se daquela 
relativa a crédito cujo montante atualizado e individualizado, no momento 
de sua expedição, seja igual ou inferior aos parâmetros estabelecidos no 
art. 87, incisos i e ii, da adct, art. 1º da lei Estadual nº 6.624/2004;
considerando que cabe à administração Pública garantir a transparência e 
efetiva publicidade de seus atos, em respeito ao art. 37 da cf/88, sendo ex-
ceção apenas àqueles dispostos no art. 5º, lX da constituição da república;
rEsolvE:
• Tornar público a íntegra da relação de Requisições de Pequeno Valor – 
rPv pagas rEfErENtE ao MÊs dE NovEMBro/2021.

MÊs NoVeMBro / 2021

NoMe Processo rPV

fraNcisco raiMUNdo soUZa fErrEira 0840892-28.2017.8.14.0301 2020-1960 e 2021-1103/2JEfP/rPv

JEdro JatEs loBo dE JEsUs 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PaUlo roBErto fraNcisco 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PaUlo sErGio araUJo dE soUZa 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PaUlo sErGio PErEira dE MoraEs 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PaUlo sErGio soUZa da silva 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PaUlo soBrEiro dE olivEira 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PEdro da silva costa 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PEdro dE JEsUs PalHEta 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PEdro dos saNtos PadilHa 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

PEdro fUrtado soUsa 0847303-82.2020.8.14.0301 029 rPv/2021

valMir da PaiXao raMos dos saNtos 0818961-95.2019.8.14.0301 108 rPv/2021

Maria sUElY rodriGUEs da silva 0809785-58.2020.8.14.0301 2021-838/1JEfP/rPv

Maria dE NaZarE carMo dE Brito 0862999-95.2019.8.14.0301 2021-831/1JEfP/rPv

MarlY do socorro dE olivEira E olivEira 0810703-96.2019.8.14.0301 2021-1007/1JEfP/rPv

roNaldo MoNtEiro triNdadE 0866474-93.2018.8.14.0301 2021-1202/1JEfP/rPv

EriNEia lUcia riBEiro dE alMEida 0806626-10.2020.8.14.0301 2021-845/2JEfP/rPv

orBEliN lira da silva 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-975-5vfP

orlaNdo dE soUZa raMos 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-976-5vfP

orlaNdo sENa da silva 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-977-5vfP

PaUlo GoMEs da silva 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-979-5vfP

PaUlo roBErto da silva alBUQUErQUE 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-980-5vfP

raiMUNdo do NasciMENto GoNÇalvEs 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-981-5vfP

raiMUNdo JorGE dUraNs da silva 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-982-5vfP

raiMUNdo QUiriNo liMa da silva 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-983-5vfP

raYMUNdo dE soUZa tENÓrio 0807001-74.2021.8.14.0301 2021-984-5vfP

aNa Maria da silva faro 0863545-53.2019.8.14.0301 2021-675/1JEfP/rPv

Maria das Gracas tavarEs MoraEs 0865997-36.2019.8.14.0301 2021-807/1JEfP/rPv

aJisa rodriGUEs da silva 0809658-57.2019.8.14.0301 2021-828/1JEfP/rPv

cElia Maria saNtos araUJo 0873397-38.2018.8.14.0301 2021-1185/1JEfP/rPv

cristiaNE dos saNtos Brito cordEiro dos 
saNtos 0834202-46.2018.8.14.0301 2021-751/2JEfP/rPv

lUcirENE Maria rEis da silva 0863065-12.2018.8.14.0301 2021-1613/1JEfP/rPv

fraNcisca do coUto liMa 0866314-34.2019.8.14.0301 2021-1577/1JEfP/rPv

diNair da costa triNdadE MartiNs 0868737-30.2020.8.14.0301 2021-1695/1JEfP/rPv

EstElita dE olivEira laMEira 0833063-88.2020.8.14.0301 2021-893/1JEfP/rPv

NataliNa costa farias 0827743-91.2019.8.14.0301 2021-1170/1JEfP/rPv

osvaldiNa fErrEira dE soUsa soarEs 0867745-06.2019.8.14.0301 2021-1436/1JEfP/rPv

aNtoNia silva alMEida 0823529-57.2019.8.14.0301 2021-1595/1JEfP/rPv

rENato fErrEira da silva 0827246-48.2017.8.14.0301 2021-1579 a 2021-1580/1JEfP/rPv

carMEN silva dos saNtos BraGa 0833051-11.2019.8.14.0301 2021-1711/1JEfP/rPv

clEoNicE soarEs do NasciMENto 0835672-78.2019.8.14.0301 2021-1739/1JEfP/rPv

Maria orlaNdiNa dE liMa loBo 0805954-65.2021.8.14.0301 2021-517/2JEfP/rPv

Evaldo Bastos fErrEira 0832326-90.2017.8.14.0301 2021-575 a 2021-576/2JEfP/rPv

raiMUNda PiNHEiro BENtEs 0819370-71.2019.8.14.0301 2021-1376/1JEfP/rPv

Maria dE NaZarÉ MaciEl PaNtoJa 0808936-23.2019.8.14.0301 2021-1383/1JEfP/rPv

EliaNa da silva liMa 0827826-10.2019.8.14.0301 2021-1596/1JEfP/rPv

Maria das GraÇas dE MEdEiros araUJo 0806621-22.2019.1.14.0301 2021-382/2JEfP/rPv

BrENNa caroliNE QUiNto dE castro 0803895-41.2020.8.14.0301 2021-1158/2JEfP/rPv


