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Portaria Nº 937/2022-daF/sePLad, de 28 de seteMBro de 2022.
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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022;
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1240223,
rESolVE:
coNcEdEr à servidora iNaH ToBiaS SilVEira, id. funcional nº 28118/1, 
ocupante do cargo de Técnico d, lo tada na diretoria de Planejamento Es-
tratégico, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 03 de novem-
bro de 2022 a 02 de dezembro de 2022, referente ao triênio 09/08/2016 
a 08/08/2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859287
Portaria Nº 930/2022/daF/sePLad, 

de 27 de seteMBro de 2022.
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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1185312;
rESolVE:
coNcEdEr à servidora raiMUNda NaZarÉ liMa GoUVEa, id. funcional 
nº 27880/1, ocupante do cargo de Técnico d, lo tada na coordenadoria de 
Execução orçamentária, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período de 
14 de novembro de 2022 a 13 de dezembro de 2022, referente ao triênio 
01/08/2011 a 31/07/2014 (2ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859413
Portaria Nº 929/2022-daF/sePLad, 

de 27 de seteMBro de 2022.
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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022.
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2022/1115385;
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor dENÍSio dE JESUS coSTa liMa, identidade fun-
cional nº 5091462/1, ocupante do cargo de analista de Gestão Pública B, 
lotado na coordenadoria de Gestão de custos, 30 (trinta) dias de licença 
Prêmio, no período de 26 de dezembro de 2022 a 24 de janeiro de 2023, 
referente ao triênio de 16/06/2010 a 15/06/2013 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859430

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 938/2022-daF/sePLad, 
de 28 de seteMBro de 2022.

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 
novembro de 2021, publicada no doE nº 34.762 de 11 de novembro de 2021 
e as delegadas pelo art. 4º da PorTaria Nº 128/2022-GS/SEPlad, de 25 de 
maio de 2022, publicada no doE nº 34.990, de 01 de junho de 2022,
coNSidEraNdo, o que dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994,
coNSidEraNdo, os termos do Processo nº 2022/289085 e, ainda, o lau-
do Médico nº. 94459,
r E S o l V E:
i-coNcEdEr 07 (sete) dias de licença para Tratamento de Saúde ao servi-
dor EloiSo MarTiNS PiMENTEl, id. funcional nº. 55589533/2, ocupante 
do cargo de analista de Gestão Pública B, lotado na coordenadoria de or-
çamento e finanças, no período de 04/02/2022 a 10/02/2022.
ii-os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/02/2022.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
SETEMBro dE 2022.
iriS alVES MiraNda NEGrÃo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 859295

2º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 09/2020 – sePLad
Proc.sei – PriNciPaL (Nº 53163.003610/2020-11- correios)
oBS.: rEPUBlicado Por TEr SaÍdo coM iNcorrEÇÃo No doE N. 
35.126, dE 23 dE SETEMBro dE 2022, ProTocolo Nº 856354.
coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiS-
TraÇÃo - SEPlad, com sede na Travessa do chaco, nº 2350, Bairro do 
Marco, Belém/Pa, inscrita no cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01.
coNTraTada: EMPrESa BraSilEira dE corrEioS E TElÉGrafoS – 
corrEioS, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 34.028.316/0018-51, empresa 
pública estabelecida na avenida Presidente Vargas, nº 498, Bairro campi-
na, Belém/Pa, cEP: 66.017-900
oBJETo: Prorrogação de vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
Pacote contratado: Bronze 1 (sem cota mínima)
dotação orçamentária:
Uo: 91101
Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 – operacionalização das ações
administrativas
Natureza de despesa:
33.90.39 – outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Valor Global Estimado: r$ 70.283,52
fonte: 0101000000
origem dos recursos: Tesouro Estadual
data da assinatura: 20/09/2022
Vigência: 22/09/2022 a 22/09/2023.
ordENador: iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração 
alESSaNdra caNdicE da crUZ fErrEira
chefe de Secao - G1 - corrEioS
HElEN aParEcida dE oliVEira cardoSo
Gerente - G1 - corrEioS

Protocolo: 859636

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo (sePLad)
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de iNVestiGador 

de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia ciViL e 
PaPiLoscoPista

coNcUrso PÚBLico c-170
editaL Nº 87/2022 – sePLad/PcPa, 29 de seteMBro de 2022.
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo e a 
PolÍcia ciVil do ESTado do Pará, considerando a ação ordinária nº 
0084470-16.2013.8.14.0301, tornam público o resultado da 4ª ETaPa 
(aValiaÇÃo PSicolÓGica) de candidato na condição sub judice do con-
curso Público c-170 para provimento de vagas em cargos de nível superior 
das carrEiraS PoliciaiS dE iNVESTiGador dE PolÍcia ciVil, dE ES-
criVÃo dE PolÍcia ciVil E PaPiloScoPiSTa, conforme abaixo:
carGo: iNVestiGador de PoLÍcia ciViL – iPc:
1. iNscriÇÃo, caNdidato, sitUaÇÃo
000278, faBio NEY Maia Nara, EliMiNado Por falTa.
2. iNterPosiÇÃo de recUrso
2.1. o prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias úteis, a 
contar da data seguinte à da publicação no Diário Oficial do Estado do Pará.
2.2. cada questionamento deverá ser objeto de recurso próprio individua-
lizado, a ser entregue em envelope a4, devidamente lacrado e etiquetado 
com o nome completo e cPf do candidato, no Protocolo da daa/ UEPa, sito 
à rua do Una, nº 156, Bairro: Telégrafo, Belém – Pará, no horário de 8 às 
14 horas ou enviado via SEdEX para o Protocolo da daa/UEPa - reitoria da 
UEPa – concurso PcPa/delegado, rua do Una, nº 156, Bairro: Telégrafo, 
cEP 66.050-540, Belém – Pará. conforme modelo do anexo ii do edital 
01/2013, disponível em http: //www2.uepa.br/concursos.  
3. o presente edital entra em vigor na data de sua publicação.
Belém, 29 de setembro de 2022.
iValdo rENaldo dE PaUla lEdo
Secretário de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 859638

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

.

errata
.

errata de Portaria
Na portaria de nº 183 de 27/07/2022, publicado no doe de nº 
35.134 de 29/09/2022..
onde se lê – “no período de 03.10.2022 à 01.11.2022, com retorno de 
suas atividades no dia 02.11.2022”
Leia-se – “no período de 03.11.2022 à 02.12.2022, com retorno de suas 
atividades no dia 03.12.2022”
MoiSÉS alVES
PrESidENTE EM EXErcÍcio

Protocolo: 859212


