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coNSidEraNdo os termos da resolução nº 185, de 18/12/2013, do conselho 
Nacional de Justiça, que institui o Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE) 
como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;
coNSidEraNdo os termos da resolução nº 223, de 27/05/2016, do con-
selho Nacional de Justiça, que institui o Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado (SEEU) como sistema de processamento de informações e práti-
ca de atos processuais relativos à execução penal e dá outras providências;
CONSIDERANDO  a necessidade  de  definir padrões  de  funcionamento,  
integração, qualidade  dos  serviços e  medidas  com vistas  ao  aperfei-
çoamento  dos recursos e  melhoria  no desempenho  geral das atividades 
finalísticas do  Ministério  Público do Estado do Pará,
r E S o l V E:
art. 1º - criar a comissão de Sistemas da área finalística do MPPa e PJE 
(CSAF), com a finalidade de identificar, analisar e promover, soluções para 
as demandas dos sistemas da área finalística e PJE, inclusive nos casos 
urgentes, respeitando-se as diretrizes da PorTaria nº 79/2020-MP/PGJ, 
que instituiu o regimento interno do comitê Estratégico de Tecnologia da 
informação- cETi, no âmbito do Ministério Público do Estado do Pará.
art. 2º. designar o Procurador de Justiça antônio Eduardo Barleta de al-
meida, Subprocurador-Geral de Justiça para a área Jurídico-institucio-
nal, os Promotores de Justiça José Maria Gomes dos Santos, coordenador 
do centro de apoio operacional de Políticas criminais, Execução Penal e 
controle Externo da atividade Policial, daniela Souza filho Moura, coor-
denadora do centro de apoio operacional Técnico, reginaldo césar lima 
álvares, representante do MPPa no Grupo Gestor do Sistema de Processo 
Judicial Eletrônico (PJE), alexandre Marcus fonseca Tourinho, Titular do 
cargo de 1º Promotor de Justiça de defesa do Patrimônio Público e da 
Moralidade administrativa, e os servidores fabrício José Barroso Saldanha, 
diretor do departamento de informática, Vânia Socorro Siqueira rodri-
gues, diretora do departamento de atividades Judiciais, Michelle Barbosa 
de Brito, assessora de Planejamento, orçamento e Gestão da PGJ, Wellig-
ton Sousa Pedroso, assessor especializado do cao de Políticas criminais, 
e carlos Henrique coelho Tocantins, chefe da divisão de análise e Progra-
mação, para comporem esta comissão.
•1º. O Subprocurador-Geral de Justiça para a área Jurídico-Institucional 
presidirá a cSaf.
•2º. O Diretor do Departamento de Informática será o secretário do CSAF, 
sendo substituído, em suas ausências ou impedimentos, por qualquer dos 
membros presentes, designado pelo presidente.
•3º O presidente do CSAF poderá convidar membros ou servidores da Instituição 
para prestar assessoramento técnico, sem direito a voto, durante as reuniões.
art. 3º. compete ao presidente.
i - coordenar os trabalhos do cSaf;
ii - abrir os trabalhos das reuniões da comissão;
iii - dar ciência da pauta do dia aos membros presentes;
iV - submeter as atas das reuniões à aprovação dos membros presentes;
V - orientar os trabalhos do cSaf e sua distribuição;
Vi - assinar ofícios, memorandos ou outros expedientes em nome da co-
missão, com base nas respectivas deliberações; e
Vii - promover as comunicações necessárias aos trabalhos do cSaf.
•único. O presidente será representado, em caso de necessidade, pelo Co-
ordenador do cao de Políticas criminais, Execução Penal e controle Exter-
no da atividade Policial.
art. 4º. compete ao Secretário do cSaf.
i - redigir as atas das reuniões do cSaf;
ii - realizar o controle da presença dos membros nas reuniões;
iii - divulgar as pautas e atas das reuniões;
iV - disponibilizar o material de trabalho; e
V - auxiliar o presidente no desempenho de suas atribuições.
art. 5º. São atribuições dos membros do cSaf:
i - comunicar ao presidente do cSaf, preferencialmente com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a impossibilidade do próprio com-
parecimento à reunião;
ii - assinar as atas das reuniões do cETi;
iii - propor a inclusão de assuntos na pauta das reuniões;
iV - responder, propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis 
para melhor apreciação da matéria em pauta;
V - apresentar proposições, apreciar, emitir pareceres e relatar as matérias 
que lhes forem submetidas;
Vi - analisar, discutir e votar as matérias em discussão;
Vii - sugerir normas e procedimentos necessários ao bom funcionamento 
das atividades do cSaf;
Viii - divulgar as decisões do cSaf nas respectivas áreas.
art. 6º. o cSaf reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, em local previa-
mente determinado, e, extraordinariamente, quando convocado por seu presidente.
art. 7º. as reuniões ordinárias do cSaf serão convocadas com antecedência mí-
nima de 3 (três) dias úteis e as extraordinárias, com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas, sendo assinalados no convite a pauta, o local e o horário.
•único. A convocação dos membros do CSAF e convidados ocorrerá por 

meio eletrônico.
art. 9º. Sempre que as circunstâncias ou conveniências indicarem, será 
facultada a realização de reuniões do cSaf por meio de recursos de tele-
conferência, videoconferência ou outros meios similares que permitam a 
comunicação em tempo real, por meio de canais seguros.
art. 10º. o cSaf poderá encaminhar estudos e propostas à comissão Ges-
tora de Sistemas da área fim para deliberação.
art. 11º. Esta PorTaria revoga os termos da PorTaria nº 0447/2022-
MP/PGJ e entra em vigor na data de sua publicação.
PUBliQUE-SE. rEGiSTrE-SE. coMUNiQUE-SE.
ProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa. 
 Belém, 23 de fevereiro de 2022.
cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior
ProcUrador-GEral dE JUSTiÇa
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

coNcUrso PÚBLico Para o ProViMeNto de VaGas No carGo 
de sUBProcUrador de coNtas do MiNistÉrio PÚBLico de 
coNtas dos MUNicÍPios do estado do ParÁ (MPcM/Pa)
editaL Nº 3 – MPcM/Pa – sUBProcUrador, de 23 de FeVereiro de 2022
o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos 
do art. 10 da Resolução nº 007/2019 – MPCM/PA, torna pública a relação final 
dos candidatos com a inscrição deferida, referente ao concurso público para 
o provimento de vagas no cargo de Subprocurador de contas do Ministério 
Público de contas dos Municípios do Estado do Pará (MPcM/Pa).
1 reLaÇÃo FiNaL dos caNdidatos coM a iNscriÇÃo deFerida
1.1 Relação final dos candidatos com a inscrição deferida, na seguinte or-
dem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
10000478, adara Trindade ayres Martins / 10000245, adriana ribas Melo 
Valente / 10000133, adriano da costa lustosa / 10000936, agatha almei-
da de oliveira / 10000527, alan Goes de almeida / 10000731, albert Bar-
cessat Gabbay / 10000105, alberto Magno Sousa ferreira / 10000747, 
alex Sandro oliveira costa / 10000465, alexandra castro conceicao / 
10000400, alexandre Batista fonseca / 10000956, alexandre Jose Moraes 
e Moraes / 10000803, aline Santos ribeiro / 10000160, altamir Santos 
filho / 10000793, amanda Naif daibes lima / 10000548, ana amelia Bar-
ros Miranda / 10000460, ana carolina da Silva camargo / 10000302, ana 
carolina do lago figliuolo Barra Monteiro de Britto / 10000028, ana caro-
lina lima Silva / 10000121, ana flavia rodrigues Silva americo / 10000957, 
ana Meline ferreira Miranda / 10000210, ana Paula Tessmann Montenegro 
Tavares / 10000876, anamaria ferreguete crispino cunha / 10000503, 
andre Jose araujo Vieira / 10000053, andrea Barreto de Souza / 10000791, 
andrea Karolyne de ambrosio Pinto / 10000405, anna laura Maneschy 
fadel / 10000599, antonio John Williman rodrigues Sousa / 10000145, 
arley dieminger rodrigues / 10000041, arquimedes Mecerdes de oliveira 
Junior / 10000879, artenizia ferreira coelho / 10000183, arthur cesar 
albuquerque de Sousa / 10000642, arthur loreto leal / 10000861, arthur 
Neimek castro freire / 10000753, arthur rodrigues de Sousa oliveira / 
10000854, artur felipe de Medeiros / 10000096, Bianka fernandes Pontes 
de Souza / 10000678, Bruno adao alves da Silva / 10000127, Bruno anun-
ciacao das chagas / 10000278, Bruno chagas da Silva rodrigues ferreira 
/ 10000885, Bruno de Pinho Garcia / 10000926, Bruno ferreira Montene-
gro duarte / 10000299, Bruno Goncalves do Vale / 10000913, Bruno Paiva 
fonseca / 10000454, caio Salim Soares chady / 10000551, camilla de 
Jesus Marinho de freitas / 10000888, carlos alexandre Paulino Sasamine / 
10000390, cecilia Bouissou Morais Soares / 10000826, cesar leandro Pin-
to Machado / 10000039, clarissa de cerqueira Pereira / 10000630, claudia 
adriana Mendes Santos / 10000698, claudia carolina campana / 10000197, 
claudiane filadelfo ferraz / 10000297, cleriston Mubarak Teixeira de Vilhe-
na / 10000821, corina cavalcanti de Sales / 10000326, cybelle cristine 
Vendramin / 10000037, dafne fernandez de Bastos / 10000540, daniel 
cavalcanti carneiro da Silva / 10000759, daniel Solum franco Maues / 
10000083, dario da Silva Gonzaga / 10000413, david da Silva Sampaio / 
10000644, debora Bemerguy alves / 10000553, denisio Pereira de assis / 
10000892, denny anderson Maia Palha / 10000974, denys Gustavo da 
Silva Paschoa / 10000922, diego araujo reboucas / 10000329, diego Silva 
de oliveira / 10000654, diego Siqueira rebelo Vale / 10000029, diogenes 
da Silva fiorese / 10000044, diogo Jose Pereira Blanco Vieira / 10000651, 
Edcleiton Pereira Maia / 10000944, Edemia dias Barbosa / 10000499, Ed-
gard augusto de oliveira / 10000718, Eduarda Gabriele Batista amaral / 
10000691, Eduardo costa ribeiro / 10000954, Eliana Magno Gomes / 
10000815, Elizayne Yza Xavier farias / 10000703, Elton Jonas Pereira da 
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Silva / 10000347, Emanoeli lopes feitosa / 10000729, Erick Braga Brito / 
10000355, Erika feitosa Benevides / 10000682, Erika Monique Paraense 
Serra Vasconcellos / 10000713, Erika Valentina Silva alves / 10000286, 
Ernest feio Boulhosa filho / 10000801, Etelvina da Silva Nunes costa / 
10000610, Evandro luis freitas da Silva / 10000132, Evandro Moreira ra-
mos / 10000935, fabio Marques Viegas / 10000152, fabio Monteiro de 
oliveira / 10000441, fabio Wilder da Silva dantas / 10000393, fabricio 
Vieira dos Santos / 10000659, fagner Henrique Maia feitosa / 10000440, 
felipe Jales rodrigues / 10000561, fernanda de araujo Barros Pantoja / 
10000396, fernanda lima da cunha / 10000785, fernando cesar Veloso 
Borges / 10000126, fernando Moura de lima / 10000810, flavio antonio 
de oliveira / 10000536, flavio Nascimento lima / 10000521, francisco 
Joaquim Branco de Souza filho / 10000106, francisco roberto cavalcante 
dantas / 10000002, franklin daywyson Jaques do Mont Serrat andrade / 
10000275, Gabriel Henrique Tavares lopes / 10000040, Gabriel Moreira 
Soares Sobral / 10000829, Gabriela Tourao freitas / 10000688, Geraldo 
Santos da costa Junior / 10000304, Gilvana dos Santos Pereira / 10000746, 
Glaucia Miranda chada / 10000583, Graciete Pereira da Silva / 10000507, 
Gutemberg Maia de Bessa / 10000750, Hevellyn Martins de Souza / 
10000500, Hidemberg alves da frota / 10000840, Hudson oliveira de Sou-
za Neto / 10000034, igo Viana Silva / 10000140, igor Santiago oliveira / 
10000823, ingrid Karoline Teixeira Sena / 10000134, iolindemberg Men-
des da Silva / 10000367, iracema de lourdes Teixeira Vieira / 10000676, 
irlane farias alves / 10000114, isadora Tostes lobato azevedo / 10000466, 
ithiel Victor araujo Portela / 10000899, ivan Mendonca dutra / 10000674, 
ivila de freitas cunha / 10000748, Jackson cardoso rodrigues / 10000248, 
Jefferson Ferreira Coelho / 10000171, Jivago Garcia Silva Farias / 
10000456, Joao augusto Pinto Vianna / 10000495, Joao Batista dias da 
franca / 10000023, Joao Bosco ramos ferreira / 10000597, Joao david 
Vasquez altamirano / 10000782, Joao Henrique Vasconcelos arouck / 
10000605, Joao luis lobo de Brito / 10000543, Joao Paulo Nogueira da 
Silva / 10000883, Jordao demetrio almeida / 10000779, Jorge Mauricio 
cabeca de Souza / 10000431, Jose antonio rocha da Silva / 10000387, 
Jose Brabo de carvalho Netto / 10000036, Jose de arimathea Matias fer-
nandes / 10000909, Jose Geraldo de Jesus Paixao / 10000647, Jose Paulo 
Guedes Brito / 10000032, Jose rodolfo fernandes de Souza / 10000802, 
Jose Williams da Silva Santos / 10000591, Josiana Gomes Teixeira / 
10000146, Jozivaldo Silva dos Santos / 10000135, Julia Totola forca / 
10000019, Juliana Goes rocha / 10000950, Julio cesar de andrade / 
10000424, Juscelino da Silva Nascimento Junior / 10000529, Karla Mar-
ques Pamplona / 10000728, Kelly alessandra Trindade da rocha / 
10000092, Kiuka Giselle Vasconcelos dos anjos / 10000489, Kleyson faria 
Muniz / 10000380, Kleyton Erik lima Barbosa / 10000035, laercio dias 
franco Neto / 10000760, lais Tappembeck Noronha / 10000911, laise 
Souza de alcantara / 10000494, lara ferreira dos Santos / 10000496, lara 
Moura luz / 10000758, larissa de almeida Beltrao rosas / 10000535, la-
rissa Helena da Silva Monteiro / 10000824, laura Patricia daniel Palumbo 
fernandes / 10000898, leandro Medeiros Galvao / 10000008, leomario 
Santana dos Santos / 10000335, leonardo fadul fernandes / 10000177, 
leticia Evelyn farias ferreira de Melo / 10000812, lilia rene Pimentel No-
ronha / 10000646, livia ribeiro da fonseca / 10000188, liviane ribeiro 
lopes / 10000769, lorena castro Silva / 10000720, luan Torres Silva / 
10000804, luana Gaia de azevedo / 10000795, luana Mendes farias / 
10000578, lucas de Souza Navegantes / 10000397, lucas Tembra lima / 
10000719, luciana rodrigues chaves da Silva / 10000087, luciana Serrao 
Pantoja / 10000807, luciano Medeiros crivellente / 10000933, ludirema 
Vieira lopes de Vasconcelos / 10000723, luig almeida Mota / 10000902, 
luiz Guilherme ferreira Tostes / 10000021, luiza ribeiro da fonseca / 
10000352, Luma Cavaleiro de Macedo Scaff / 10000648, Luzinete de Sou-
za oliveira / 10000174, Manoella Negrao de Guimaraes Nascimento / 
10000925, Marcelo amaral Teixeira / 10000266, Marcelo fabio Saldanha 
da Silva dos Santos / 10000421, Marcelo fonseca Barros / 10000470, Mar-
celo Modolo / 10000317, Marcia fernanda correa Bastos / 10000773, Mar-
cio ferreira da Silva / 10000586, Marcos araujo de araujo / 10000116, 
Marcos Vaz de Melo Maciel / 10000322, Marcos Vinicios Santos Saraiva / 
10000726, Maria cristina cardoso / 10000652, Maria Valdelene da Silva 
araujo / 10000370, Mariana farias cavaleiro de Macedo Pereira / 10000882, 
Mariana lopes Passarinho / 10000918, Marieta rodrigues cavallero dos 
Santos / 10000623, Marilia ahndrew Veiga / 10000710, Mario cesar Na-
bantino arrais Brauna / 10000766, Marlon de Sousa Menezes / 10000945, 
Martha lorena da Silveira carneiro / 10000656, Mateus Braga leite / 

10000074, Mateus francisco lima Simao / 10000784, Matheus dias olivei-
ra / 10000832, Matheus franca ferreira do carmo / 10000774, Matheus 
Henrique ribeiro dias furtado / 10000358, Mayrenne Trigueiro Pereira / 
10000952, Michel franklin da Veiga Bernardes / 10000629, Miguidonio 
inacio loiola Neto / 10000709, Mirna Maia abdul Massih / 10000929, Mo-
nica de lima araujo lobato / 10000809, Monica Monteiro de Barros / 
10000755, Natyele Santos Silva / 10000643, Nicolle Miranda Bastos / 
10000912, Ninive faciola Naif daibes / 10000086, Noah Gabriel de castro 
da Silva / 10000097, olaf de azevedo Junior / 10000730, oliveira Vascon-
celos de Moraes Junior / 10000009, Pamela andara lemos Barreira / 
10000082, Paola Tunas Soares / 10000212, Paula cerqueira Nascimento / 
10000677, Paula Erse oliveira / 10000686, Paulo cesar de oliveira Nunes 
/ 10000900, Paulo cesar Gomes da Silva / 10000186, Paulo Estevao Sales 
cruz / 10000973, Paulo Jose ferreira da Silva Junior / 10000850, Paulo 
Mauricio amorim reis / 10000417, Paulo roberto dos Santos Pantoja / 
10000927, Paulo Victor de almeida Porto / 10000323, Pedro ivo campos 
rodrigues / 10000930, Pedro Paulo Soares rosa / 10000168, Pedro rosa-
rio Lemos Crispino / 10000444, Pedro Sarraff Nunes de Moraes / 10000433, 
Pedro Vinicius Guerra de Sales / 10000289, Pollyana araujo Soares / 
10000668, Priscila fittipaldi Saraiva dos Santos / 10000905, Priscila Mar-
ques dias Silva / 10000901, Priscila Wallauer rolim Sampaio / 10000908, 
Pryscilla da costa Gomes / 10000257, radir de Souza ferreira / 10000894, 
raimundo de Jesus dos Santos Souza / 10000203, raissa Niesprodzinski 
riquelme Macedo / 10000580, ramires Baltazar de Jesus / 10000645, ra-
phael angelo de freitas Nunes / 10000128, raquel fernandes da Silva 
leitao / 10000554, rayane Goes Martins / 10000626, rebeca Morena Poz-
zebonn abreu / 10000069, reginaldo de castro cerqueira filho / 10000138, 
renan albernaz de Souza / 10000201, renata Magalhaes carvalho / 
10000825, renata Sousa do Nascimento / 10000490, renato ribeiro Mar-
tins cal / 10000687, ricardo dos Santos Martins / 10000943, ricardo Mag-
no Barbosa Mendes / 10000414, ricardo Vinicius de Mesquita Mendes / 
10000907, roberta dantas de Sousa / 10000636, rodolpho Pedro de cas-
tro Souza filho / 10000800, rodrigo Eduardo camargo / 10000098, rodri-
go leao lima / 10000653, rodrigo leituga de carvalho cavalcante / 
10000088, rogerio cannizzaro almeida / 10000781, rosely Teles Mendes 
/ 10000625, russ Howel Henrique cesario / 10000338, Samia dos Santos 
alves / 10000200, Samira Hachem franco costa / 10000435, Samuel al-
meida Bittencourt / 10000003, Samuel luiz de Souza Junior / 10000835, 
Samyla Pereira de azevedo / 10000649, Sergio antonio de Sousa Sirothe-
au correa / 10000061, Shirley lucia do Vale costa / 10000090, Silene 
Menezes de Menezes / 10000951, Simone cruvinel Valadao / 10000615, 
Sirley Pantoja almeida / 10000751, Sonia Maria de oliveira / 10000620, 
Sony anderson Pinheiro Serrao / 10000845, Stefan Schmid da luz / 
10000570, Stefano antonio cardoso / 10000579, Tany layse ferreira dos 
Santos / 10000972, Thais Magno Gomes / 10000632, Tiago ducatti de 
oliveira e Silva / 10000848, Tiago Jose damasceno ferreira / 10000851, 
Tiago Jose de Moraes Gomes / 10000091, Tiago lopes da cunha / 
10000014, Tiago Moraes ribeiro / 10000767, Tiago Neu Jardim / 10000549, 
Tiffany Barbosa de Azevedo / 10000066, Valber Gregory Barbosa Costa 
Bezerra Santos / 10000006, Valdemar Neto oliveira Bandeira / 10000567, 
Valdeni Martins / 10000827, Valeska dayanne Pinto ferreira / 10000479, 
Vanderson de lima da Silva / 10000217, Vandre Barbosa colares / 
10000312, Vanessa Maria lopes Madeira / 10000702, Verena Grace ferrei-
ra correa de Melo / 10000402, Victor Gustavo rocha Nylander / 10000372, 
Victor Hugo freire Saldanha / 10000115, Victor Santos azevedo / 
10000764, Viviane costa coelho / 10000406, Viviane Torquato Gomes / 
10000734, Wallison costa araujo dos Santos / 10000191, Wander Morinigo 
Teixeira / 10000545, Wellington Mateus alves reis / 10000937, Wilson 
Vieira rayol Neto / 10000244, Yasmim Silva lobao / 10000921, Youssef 
abdul Massih Neto / 10000348, Yule luiz Tavares dos Santos.
1.1.1 Relação final dos candidatos que se declararam pessoas com defici-
ência com a inscrição deferida, na seguinte ordem: número de inscrição e 
nome do candidato em ordem alfabética.
10000610, Evandro luis freitas da Silva / 10000186, Paulo Estevao Sales 
cruz / 10000894, raimundo de Jesus dos Santos Souza.
2 das disPosiÇÕes FiNais
2.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos 
recursos interpostos contra a relação final dos candidatos com a inscrição 
deferida estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 
3 de março de 2022, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/
concursos/mpcm_pa_21_subprocurador.
2.2 o cebraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamen-
to das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do 
candidato, que impossibilitem a visualização das justificativas da banca 
para o deferimento ou indeferimento.
Maria iNEZ K. dE M. GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa
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