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GoVerNo do estado do ParÁ 
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria (seaP)

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio) - c-208

editaL de reiNteGraÇÃo ao certaMe - sUB JUdice
editaL Nº 59/seaP/sePLad, de 02 de Maio de 2022

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo Pe-
NiteNciÁria (seaP), no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital e demais normas pertinentes, em cum-
primento à decisão judicial proferida nos autos do Processo n° 0839142-
15.2022.8.14.03.01, tornam pública a reintegração do candidato abaixo, 
conforme a seguir especificado:
1. da rEiNTEGraÇÃo dE caNdidaTo Na coNdiÇÃo SUB JUdicE
1.1  Em cumprimento à decisão proferida nos autos descritos acima, fica 
reintegrado de forma sub judice, o candidato abaixo especificado:

carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - GUaMÁ
inscrição Nome

55962 adEMilTo MENdoNÇa da SilVa

2. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 02 de maio de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo 
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad 
secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria – seaP

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGo de 
PoLiciaL PeNaL (aGeNte PeNiteNciÁrio)

coNcUrso PÚBLico c-208
editaL No 58 /seaP/sePLad, de 02 de Maio de 2022

(retiFicaÇÃo do editaL de coNVocaÇÃo Para o cUrso de 
ForMaÇÃo ProFissioNaL)

a secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo 
(sePLad) e a secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNi-
teNciÁria (seaP), no uso das suas atribuições legais, torNaM PÚ-
BLica a retificação do subitem 2.1 do Edital n.o 55/SEaP/SEPlad, de 27 
de abril de 2022, conforme a seguir:
oNde se LÊ:
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1 Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estiverem 
capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, 
apresentarem documento de identidade original em bom estado de conser-
vação, bem como apresentarem originais e cópia autenticada da seguinte 
documentação:
Leia-se:
2. dos reQUisitos Para a MatrÍcULa No cUrso de ForMaÇÃo
2.1 Somente serão admitidos à matrícula no curso de formação, os can-
didatos que tiverem a idade mínima de dezoito anos completos, estive-
rem capacitados física e mentalmente para o exercício das atribuições do 
cargo, apresentarem documento de identidade original em bom estado 
de conservação, bem como apresentarem originais e cópia da seguinte 
documentação:
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém/Pa, 02 de maio de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
SaMUElSoN YoiTi iGaKi
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 792685

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

Portaria
.

Portaria Nº 084 de 02 de Maio de 2022.
o Presidente da iMPrENSa oficial do ESTado - ioE, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto Governamental de 01 de abril de 
2022, publicado no Diário Oficial n.º 34.918 de 01 de abril de 2022.
resolve:
Nomear a servidora lUaNa MiraNda fariaS rEBElo, matrícula nº 5961552, 
para o cargo em comissão GEP-daS-011.3, GErENTE, a contar de 02.05.2022.
registre-se, publique-se e cumpra-se.
aroldo carNEiro
Presidente.

Protocolo: 792396

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 058 de 20 de abril de 2022
TORNAR SEM EFEITO, a PORTARIA Nº 030 de 11/03/22, Diário Oficial 
nº 34.905 de 24/03/2022, protocolo nº 775566 e PorTaria Nº 036 
de 23/03/22, Diário Oficial nº 34.913 de 30/03/2022, protocolo nº 778150, 
referente a adequação do percentual da GTi em favor dos servidores a seguir: 
Helen Vanice Mateus Oliveira Takahashi, Evandro Fernandes dos Santos, Luiz 
fabiano cunha de andrade e Sebastião oliveira lima.
a presente Portaria retroagirá seus efeitos a contar do dia 01 de março de 2022.
Bernardo albuquerque de almeida
Presidente

Protocolo: 792433

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 302 de 02 de Maio de 2022
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, os Processos administrativos Eletrônicos nº 2022/250995, 
de 03/03/2022 e n° 2022/507535, de 27/04/2022, que dispõe sobre desig-
nação de servidor.
rESolVE: 
i – dESiGNar a servidora Maria de Nazaré de ramos Santos, matrícula nº 
3199282/1, ocupante do cargo de agente administrativo, lotada na coorde-
nadoria de orçamento e finanças, para responder pela Gerência - (daS.3), 
durante impedimento da titular, no período de 02/05/2022 a 31/05/2022.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de maio de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 792143

diÁria
.

Portaria Nº 303 de 02 de Maio de 2022
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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/504570 
(PaE), de 27/04/2022.
rESolVE: 
i – aUToriZar a servidora Juliana Bezerra Galvão cavalcante de Sou-
za, matrícula nº 57217631/2, ocupante do cargo de Técnico Previdenci-
ário B, a viajar aos municípios de Breves/Pa e Melgaço/Pa, no período 
de 10/05/2022 a 12/05/2022, a fim de realizar diligências relativas ao 
Processo n° 2020/561446.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 02 e ½ (duas e 
meia) diárias à servidora citada acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de maio de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 792240
Portaria Nº 304 de 02 de Maio de 2022
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 que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico nº 2022/509077 
(PaE), de 27/04/2022.
rESolVE: 
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor Newton fernando lopes 
da Silva, matrícula nº 57221203/2, ocupante do cargo em comissão de 
assessor, a viajar ao município de capanema/Pa, no dia de 02/05/2022, a 
fim de realizar visita técnica e supervisionar a manutenção predial do polo 
do iGEPrEV no referido município. 
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 02 de maio de 2022. 
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 792241


