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174/2017-cNMP; resolução nº 020/2013–cPJ; Provimento conjunto nº 
03/2015-MP/PGJ/cGMP; Provimento conjunto nº 005/2020-MP/PGJ/cGMP 
torna pública a instauração de Procedimento administrativo de Prestação 
de contas finalísticas.
PorTaria: nº 140-2021-MP/1ª e 2ª PJTfPaiSfrJE.
Parte no Procedimento: lar acolHEdor Tia Socorro, cNPJ: 
09.309.468/0001-37.
assunto: apuração da Prestação de contas finalística do ano calendário de 2020.
HElENa Maria oliVEira MUNiZ GoMES
2ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial
1ª Promotoria de Justiça de Tutela das fundações Privadas, associações
de interesse Social, falência, recuperação Judicial e Extrajudicial – Em exercício
coordenadora do Núcleo do Terceiro Setor

Protocolo: 769336
extrato da Portaria nº 049/2021-MP/PJJ
o Promotor de Justiça Titular de faro, respondendo cumulativamente pela 
Promotoria de Justiça de Juruti, com fundamento no art. 54 i e V da lei 
complementar nº 057/06, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo nº 000280-092/2020, que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de Juruti, situada na Travessa Boaventura Bentes, s/n, 
fórum da comarca de Juruti, bairro Bom Pastor, cEP 68170-000, Juruti/
Pa, fone: (93) 3536 1797.
PorTaria: 049/2021-MP/PJJ
acompanhado: delegacia de Polícia civil de Juruti
Assunto: Acompanhar e fiscalizar a execução de medidas nas áreas de 
risco no Município de Juruti identificadas pelo CRPM
osvaldino lima de Sousa – Promotor de Justiça Titular de faro, responden-
do cumulativamente pela Promotoria de Justiça de Juruti

Protocolo: 769350
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MiNistÉrio PÚBLico de
coNtas dos MUNicÍPios
do estado do ParÁ

.

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 4 – MPcM/Pa – sUBProcUrador, de 9 de MarÇo de 2022
o Ministério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará torna público 
que os locais de aplicação da prova objetiva, referentes ao concurso público 
para o provimento de vagas no cargo de Subprocurador de contas do Minis-
tério Público de contas dos Municípios do Estado do Pará (MPcM/Pa), esta-
rão disponíveis para consulta, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.
org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, a partir da data constante do 
item 2 deste edital, devendo o candidato observar os procedimentos a seguir 
estabelecidos para a verificação de seu local de realização da prova.
1 a prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada no dia 20 de 
março de 2022, às 8 horas (horário local).
2 o candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/concursos/mpcm_pa_21_subprocurador, a partir do dia 
14 de março de 2022, para verificar o seu local de realização da prova, por 
meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solici-
tados. o candidato somente poderá realizar a prova no local designado na 
consulta individual disponível no endereço eletrônico citado acima.
3 o candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova conforme estabelecido na alínea “g” do subitem 6.1 deste edital, mu-
nido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transpa-
rente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.
4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da 
prova, for surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, 
agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, ta-
blets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio 
de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro 
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gra-
vador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material 
transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem 
de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).
4.1 o cebraspe recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato 
não leve nenhum dos objetos citados no item 4 deste edital.
4.2 o cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, 
nem por danos neles causados.

5 o candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 8 
e 15 do Edital nº 1 – MPcM/Pa – Subprocurador, de 16 de novembro de 
2021, e neste edital.
6 daS MEdidaS dE ProTEÇÃo Para EViTar a TraNSMiSSÃo do coroNaVÍrUS
6.1 Por ocasião da realização da prova, e tendo em vista as medidas de 
proteção à transmissão do coronavírus adotadas pelo cebraspe, o candi-
dato deverá:
a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras 
reservas, se necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a 
cada duas horas;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que de-
verá ser trazido pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas de-
pendências dos locais de aplicação de prova;
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local 
de aplicação, observado o subitem 6.1.5 deste edital;
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso 
com fita adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na 
entrada das salas de prova e dos banheiros;
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre 
os candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de apli-
cação da prova;
g) verificar o seu horário de acesso ao local de prova, conforme informado 
na consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as 
informações relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;
h) submeter-se à pré-identificação realizada pela equipe de campo na che-
gada dos candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o 
manuseio de documentos ou de qualquer outro objeto dos candidatos, po-
dendo ser solicitado que o candidato abaixe a sua máscara, de modo a per-
mitir a visualização do seu rosto — concedendo-se somente ao candidato 
a manipulação de sua máscara —, mantendo-se o distanciamento mínimo 
exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da 
equipe de aplicação;
i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e 
observar os procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;
j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face 
enquanto estiver dentro dos locais de aplicação;
k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da prova 
para evitar aglomeração.
6.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação 
usando máscara.
6.1.1.1 as máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer 
outro material. as máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não 
poderão ser modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não pode-
rão ser de material transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. 
Caso o Cebraspe identifique alteração, recorte, retirada de camadas de 
proteção, adaptação ou inadequação no uso de máscaras, será solicitado 
ao candidato que faça o descarte e a substituição da máscara inadequada 
e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para garantir 
sua permanência no local de prova. o cebraspe não fornecerá máscaras. 
aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas.
6.1.2 caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação 
usando, além da máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), ves-
timentas descartáveis (macacão impermeável), luvas descartáveis (desde 
que tenham coloração leitosa ou semitransparente), óculos de proteção 
transparente e toalhas de papel para higienização de mãos e objetos, in-
dependentemente da higienização a ser feita pela equipe do cebraspe. o 
candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool 
em gel, desde que esse recipiente seja transparente.
6.1.3 as máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso 
individual e não poderão ser compartilhados entre os candidatos.
6.1.4 o cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 
70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 6.2 deste edital.
6.1.5 caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de 
sua chegada ao local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 °c, será per-
mitido o seu ingresso ao local de aplicação. Se a temperatura corporal do 
candidato, aferida no momento de sua chegada ao local de aplicação, for 
superior a 37,5 °c, será imediatamente realizada uma segunda aferição; 
se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com tempe-
ratura corporal superior a 37,5 °c, o candidato poderá ser encaminhado 
para realizar a prova em sala especial.
6.2 o cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos 
locais de circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.
6.3 recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consu-
mo, em embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros 
ou qualquer outro dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.
6.4 o candidato que informar, na data de aplicação da prova, que está 
acometido pela covid-19 não poderá realizá-la.
6.5 outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos 
gerais de prevenção do coronavírus nos locais de prova estarão disponíveis 
no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br.
Maria iNEZ K. dE M. GUEiroS
Procuradora-Geral do MPcM/Pa

Protocolo: 769112


