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BOLETIM INFORMATIVO nº 06, 30 de Junho de 2021. 

 

I – PARTE: INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

TRANSCRIÇÕES DE PORTARIAS 
  
1 - PORTARIA Nº 703/2021-SAGA Belém, 31 de maio de 2021  

CONSIDERANDO: O Plano de Férias 2021 da SEGUP.  

R E S O L V E: Conceder férias regulamentares no mês de julho de 2021, aos servidores abaixo 

relacionados: 

Nome Função/cargo P.Aquisitivo Período a ser gozado Matricula 

ANTONIO BENTES DA SILVA 

FILHO  

DIRETOR DO IESP 2020/2021 01/07 A 30/07/20 5704456/5 

ANTONIO MARIA LOURINHO 

PANTOJA  

TÉCNICO EM 

SAÚDE 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 79634/2 

CHARLYSTON WYTTING 

CARDOSO DE SOUZA  

COORDENADOR 

ENSINO 

COMPLEMENTAR 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 5399572/2 

FÁBIO WENDELL LIMA DA LUZ  CHEFE DE 

GABINETE 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 5608708/7 

FÁTIMA LÍDIA GOMES 

RODRIGUES  

ASSIST. ADM 2020/2021 01/07 A 30/07/2021 3158527/1 

JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS 

NETO  

GERENTE 

CONTROLE ENS. 

COMPLEM. 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 5428521/2 

MAC DONALD ALVES BARROS 

FILHO  

COORDENADOR 

GRUPO DE 

TRABALHO 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 7565295/2 

MARIA ELIZETH PEREIRA DA 

SILVA  

GERENTE 

SUPERVISÃO 

ENSINO 

PROFISSIONAL 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 72966/1 

RONALDO CÂMARA DA SILVA  GERENTE 

MATERIAIS E 

2020/2021 01/07 A 30/07/2021 5452732/2 
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SERVIÇOS 

SONIA DA COSTA PASSOS  COORDENADOR 

ENSINO SUPERIOR 

2019/2020 01/07 A 30/07/2021 8400571/2 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES  

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP 

(Transcrito do DOE nº 34.600 de 01/Junho/2021) 

2 - PORTARIA Nº727/2021-SAGA  

BELÉM, 02 DE JUNHO DE 2021 CONSIDERANDO: O Processo nº2021/435222, e Mem. 
Nº18/2021-CEP -IESP, de 27.04.2021. CONSIDERANDO: PORTARIA Nº400/2021-SAGA, de 
31.03.2021, publicada no DOE nº34.544, de 07.04.2021, que concedeu férias regulamentares ao 
servidor ITAMAR ARAÚJO DANTAS, Coordenador de Ensino Profissional, MF5232341/4, no 
período de 01.05 a 30.05.2021. R E S O L V E: Designar o servidor LÚCIO MAURO DOS SANTOS 
COSTA, Gerente Técnico Administrativo de Ensino Profissional, MF5598257/2, para responder 
pelo cargo de Coordenador de Ensino Profissional, no referido período.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES  

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP 

(Transcrito do DOE nº 34.604 de 07/Junho/2021) 

3 - PORTARIA N° 734/2021-SAGA  

Belém, 07 de junho de 2021 O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, no uso de suas atribuições legais. CONSIDERANDO: O 
Art. 81 da Lei Estadual nº. 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do 
Pará.  

CONSIDERANDO: Atestado médico RESOLVE:  Conceder 15(quinze) dias de Licença Saúde à 
servidora THAIS BARROS COSTA, MF nº 57234926/3, Gerente Técnico – Administrativo de Ensino 
Superior, no período de 05/06/2021 a 19/06/2021.  

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES  

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da SEGUP 

(Transcrito do DOE nº 34.606 de 09/Junho/2021) 

4 - PORTARIA Nº 1.001/2021-CCG, DE 17 DE JUNHO DE 2021  

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011, e CONSIDERANDO os termos do 
Processo nº. 2021/631260, R E S O L V E: I. exonerar RONALDO CÂMARA DA SILVA do cargo em 
comissão de Gerente de Materiais e Serviços - IESP, código GEP-DAS-011.3, com lotação na 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a contar de 11 de junho de 2021. II. 
nomear ANDRELINO FERREIRA DIAS para exercer o cargo em comissão de Gerente de Materiais e 
Serviços - IESP, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Segurança Pública 
e Defesa Social, a contar de 11 de junho de 2021.  
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REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 17 DE JUNHO DE 2021.  

IRAN ATAIDE DE LIMA  

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado 

(Transcrito do DOE nº 34.614 de 18/Junho/2021) 

5 - Portaria n.º 867/2021 - GAB.SAGA/SEGUP  

Belém-PA, 22 de Junho de 2021. O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Defesa Social, ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES, no uso de suas 
atribuições legais, e; CONSIDERANDO: O Curso de Operadores de RPA em Atividade de Segurança 
Pública/2021, oriundo do Processo nº 2021/552793, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços técnicos profissionais especializados para execução de atividades educacionais; 
CONSIDERANDO: O que dispõe o Art. 67 da Lei Federal n.°8.666/93, o Decreto nº 870/2013 e a 
Instrução Normativa nº 02/2019 da AGE. RESOLVE: Nomear os servidores abaixo, para 
acompanharem e fiscalizarem a execução do Curso de Operadores de RPA em Atividade de 
Segurança Pública/2021: - SIMONNE MARIA BASTOS MACHADO FERREIRA; MF: 57234926, como 
fiscal titular; - 2º TEN BM LÚCIO MAURO DOS SANTOS COSTA; MF: 5598257, como fiscal suplente 
e em substituição no caso de ausência da fiscal titular  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES  

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa 

(Transcrito do DOE nº 34.620 de 24/Junho/2021) 

6 - PORTARIA Nº 850/2021–SAGA OBJETIVO: Á Serviço da SEGUP. FUNDAMENTO LEGAL: decreto 
nº 2.819/1994 e PORTARIA Nº 278/2019- SEAD. MUNICÍPIO DE ORIGEM:BELÉM/PA DESTINO(S): 
SALINOPOLIS/PA PERÍODO: 30.06 à 11.07.2021  

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12 (doze) de alimentação e 11(onze) de pousada. 

SGT BM GLEUBER GIOVANNI FERREIRA MAFRA, MF: 5601894-1 

ORDENADOR: ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES 

(Transcrito do DOE nº 34.620 de 24/Junho/2021) 

TRANSCRIÇÃO DE TERMO DE INEXIGIBILIDADE 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2021 – SEGUP  

O Governo do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SEGUP, com sede nesta 
cidade na Rua Arcipreste Manoel Teodoro nº 305, Bairro Batista Campos, CEP. 66.023-700, Cidade 
de Belém, Estado do Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.054.952/0001-01, por meio de seu 
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, Sr. ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES, brasileiro, 
casado, portador da Cédula de Identidade n° 12863, CPF n° 489.879.132-87, residente e 
domiciliado nesta cidade, no âmbito de suas atribuições legais, RESOLVE reconhecer a 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei 8.666/93 e na 
Recomendação nº 01/2017 GGCS/MPC/PA para contratação direta da Senhora SIMONNE MARIA 
BASTOS MACHADO FERREIRA, especialista, inscrita no CPF sob o nº 302.745.752-72, cujo objeto é 
a contratação da prestação de serviços técnicos profissionais especializados para execução de 
atividades educacionais como Supervisora do Curso de Operadores de RPA em Atividade de 
Segurança Pública/2021, que será executado na modalidade Presencial, a ser realizado no período 
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de 07/06/2021 a 25/06/2021 e terá carga horária total de 5horas/aulas por turma, totalizando 15 
horas/aulas, cujo valor global é R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), incluídos todos os valores 
relativos à prestação de serviços e tributos, conforme resoluções 148/2015, 149/2015, 214/2017, 
311/2020, 355/2020, 372/2020, 378/2021 - CONSUP. Programação Orçamentária: 
21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Fonte: 0101; 
Naturezas: 339036 e 339047. Belém/PA, 02 de junho de 2021.  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES  

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa 

TERMO DE RATIFICAÇÃO AO TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 048/2021-SEGUP Ratifico, nos 
termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações legais posteriores, o TERMO DE 
INEXIGIBILIDADE Nº 048/2021–SEGUP, fundamentado no artigo 25, caput do referido diploma 
legal. Belém/PA, 04 de junho de 2021.  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

(Transcrito do DOE nº 34.604 de 07/Junho/2021) 

TRANSCRIÇÕES DE CONTRATOS 

1 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021-SEGUP/PA  

Processo Eletrônico nº 2021/552793 Exercício: 2021 Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 
048/2021-SEGUP/PA Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como Supervisora, carga horária total de 
5horas/aulas por turma, totalizando 15 horas/aulas, no Curso de Operadores de RPA em 
Atividade de Segurança Pública/2021, que será executado na modalidade Presencial, a ser 
realizado no período de 07/06/2021 a 25/06/2021. Fundamentação Legal: Parecer Jurídico nº 
178/2021-CONJUR Data de Assinatura: 07 de Junho de 2021 Vigência: 07/06/2021 a 06/09/2021 
Valor Global: R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais) Programação Orçamentaria: 
21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; Fonte: 0101; 
Naturezas: 339036 e 339047. Contratado: SIMONNE MARIA BASTOS MACHADO FERREIRA CPF: 
302.745.752-72 Ordenador de Despesas:  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES   

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

(Transcrito do DOE nº 34.607 de 10/Junho/2021) 

2 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021-SEGUP/PA  

Processo Eletrônico nº 2021/430068 Exercício: 2021 Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 
040/2021-SEGUP/PA Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como professor da disciplina Orientação 

de Artigo (TCC), no Curso de Especialização em Docência 114  diário oficial Nº 34.607 
Quinta-feira, 10 DE JUNHO DE 2021 cia do Ensino Superior em Segurança Pública, pelo período de 
10/06/2021 a 21/08/2021, com carga horária de 06 horas/aula por trabalho, com o total de 05 
trabalhos, totalizando a carga horária total de 30 horas/aula. Fundamentação Legal: Parecer 
Jurídico nº 154/2021-CONJUR Data de Assinatura: 09 de Junho de 2021 Vigência: 10/06/2021 a 
09/12/2021 Valor Global: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) Programação Orçamentaria: 
21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública. Fonte: 0101. 
Naturezas: 339036 e 339047. Contratado: FÁBIO WENDELL LIMA DA LUZ CPF: 453.698.102-06 
Ordenador de Despesas:  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES   
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SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

(Transcrito do DOE nº 34.607 de 10/Junho/2021) 

3 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021-SEGUP/PA  

Processo Eletrônico nº 2021/504726 Exercício: 2021 Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 
032/2021-SEGUP/PA Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como Professora da disciplina 
Metodologia da Pesquisa Científica II, no Curso Superior de Polícia e Bombeiro Militar - 
Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social 2021, que será executado na modalidade 
presencial, a ser realizado no período de 07/06/2021 a 25/06/2021 com carga horária de 30 
horas/ aula por turma, nas turmas A, B e C, totalizando 90 horas/aula. Fundamentação Legal: 
Parecer Jurídico nº 161/2021-CONJUR Data de Assinatura: 07 de Junho de 2021 Vigência: 
07/06/2021 a 17/12/2021 Valor Global: R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) Programação 
Orçamentaria: 26.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública. Fonte: 
0101. Naturezas: 339036 e 339047 ; 40.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos Agentes de 
Segurança Pública. Fonte: 0101. Naturezas: 339036 e 339047; 31.101.06.128.1502.8832 - 
Capacitação dos Agentes de Segurança Pública. Fonte: 0101. Naturezas: 339036 e 339047 ; 
21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos Agentes de Segurança Pública. Fonte: 0101. 
Naturezas: 339036 e 339047. Contratada: SÔNIA DA COSTA PASSOS CPF: 562.870.702-34 
Ordenador de Despesas:  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES   

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA  

  

4 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 051/2021-SEGUP/PA  

Processo Eletrônico nº 2021/434369 Exercício: 2021 Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 
035/2021-SEGUP/PA Objeto: contratação da prestação de serviços técnicos profissionais 
especializados para execução de atividades educacionais como professora da disciplina 
Orientação de Artigo (TCC), no Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior em 
Segurança Pública, pelo período de 10/06/2021 a 21/08/2021, com carga horária de 06 
horas/aula por trabalho, com o total de 05 trabalhos, totalizando a carga horária total de 30 
horas/aula. Fundamentação Legal: Parecer Jurídico nº 145/2021-CONJUR Data de Assinatura: 09 
de Junho de 2021 Vigência: 10/06/2021 a 09/12/2021 Valor Global: R$ 2.700,00 (dois mil e 
setecentos reais) Programação Orçamentaria: 21.101.06.128.1502.8832 - Capacitação dos 
Agentes de Segurança Pública. Fonte: 0101. Naturezas: 339036 e 339047. Contratada: SÔNIA DA 
COSTA PASSOS CPF: 562.870.702-63 Ordenador de Despesas:  

ALAN AILTON DA SILVA GUIMARÃES  

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

(Transcrito do DOE nº 34.607 de 10/Junho/2021) 

TRANSCRIÇÕES DE RESOLUÇÕES 

1 - RESOLUÇÃO Nº 393/2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a necessidade de dotar os servidores da área finalística do Centro de Perícias 
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Científicas Renato Chaves de conhecimentos e habilidades para o aperfeiçoamento do exercício 
profissional de Perito Criminal e/ou Auxiliar Técnico de Perícia;  

CONSIDERANDO a apresentação do Projeto pedagógico do Curso de Perícia Tecnológica 2021, 
homologado na Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP, em sessão realizada no dia 19 de maio de 
2021; e após deliberação e aprovação na 3ª Reunião Ordinária do egrégio Conselho Superior do 
IESP no dia 26 de maio de 2021; RESOLVE: Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de 
Perícia Tecnológica 2021, com carga horária de 40 horas aula, elaborado pela Coordenadoria de 
Aperfeiçoamento e Pesquisa – COAPES/CPC Renato Chaves, na modalidade presencial, no valor 
total de R$ 4.656,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta e seis) , sob a Supervisão pedagógica da 
Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP; Art. 2º A implementação e execução das atividades 
obedecerão aos procedimentos previstos no projeto pedagógico do curso; Art. 3º Esta resolução 
entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário do CONSUP, 26 de maio de 2021.  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP Presidente do Conselho 
Superior do IESP  

2 - RESOLUÇÃO Nº 394/2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a necessidade de dotar os servidores da área finalística do Centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves de conhecimentos e habilidades para o aperfeiçoamento do exercício 
profissional de Perito Criminal e/ou Auxiliar Técnico de Perícia; CONSIDERANDO a apresentação 
do Projeto pedagógico do Curso de Perícia em Toxicologia Forense 2021, homologado na Câmara 
de Ensino e Pesquisa do IESP, em sessão realizada no dia 19 de maio de 2021; e após deliberação 
e aprovação na 3ª Reunião Ordinária do egrégio Conselho Superior do IESP no dia 26 de maio de 
2021; RESOLVE: Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Perícia em Toxicologia Forense 
2021, com carga horária de 20 horas aula, elaborado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento e 
Pesquisa – COAPES/CPC Renato Chaves, na modalidade presencial, no valor total de R$ 2.088,00 
(dois mil e oitenta e oito reais), sob a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino 
Profissional do IESP; Art. 2º A implementação e execução das atividades obedecerão aos 
procedimentos previstos no projeto pedagógico do curso; Art. 3º Esta resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação. Plenário do CONSUP, 26 de maio de 2021.  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP  

Presidente do Conselho Superior do IESP  

3 - RESOLUÇÃO Nº 395/2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 

CONSIDERANDO a necessidade de dotar os servidores da área finalística do Centro de Perícias 
Científicas Renato Chaves de conhecimentos e habilidades para o aperfeiçoamento do exercício 
profissional de Perito Criminal e/ou Auxiliar Técnico de Perícia; CONSIDERANDO a apresentação 
do Projeto pedagógico do Curso de Reprodução Simulada 2021, homologado na Câmara de 
Ensino e Pesquisa do IESP, em sessão realizada no dia 19 de maio de 2021; e após deliberação e 
aprovação na 3ª Reunião Ordinária do egrégio Conselho Superior do IESP no dia 26 de maio de 
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2021; RESOLVE: Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Reprodução Simulada 2021, 
com carga horária de 20 horas aula, elaborado pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento e 
Pesquisa - COAPES/CPC Renato Chaves, na modalidade presencial, no valor total de R$ 8.352,00 
(oito mil trezentos e cinquenta e dois reais), sob a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de 
Ensino Profissional do IESP; Art. 2º A implementação e execução das atividades obedecerão aos 
procedimentos previstos no projeto pedagógico do curso; Art. 3º Esta resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação. Plenário do CONSUP, 26 de maio de 2021.  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP Presidente do Conselho 
Superior do IESP 

(Transcrito do DOE nº 34.607 de 10/Junho/2021) 

4 - RESOLUÇÃO Nº 365/2020 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a necessidade de possibilitar ao candidato apto, conforme Decisão Judicial, à 
Segunda Fase dos Concursos Públicos C-149/2009 SEAD/ PCPA, C-202/2016 SEAD/PCPA e 
C-203/2016 SEAD/PCPA, conhecimentos que favoreçam a educação geral e específica da 
formação profissional para as categorias Delegado, Investigador e Escrivão da Polícia Civil do 
Estado do Pará, através do ensino pautado no respeito à dignidade humana. CONSIDERANDO a 
apresentação do Projeto pedagógico do Curso de Formação de Policial Civil, em cumprimento as 
decisões judiciais atinentes aos candidatos sub judices - Concursos Públicos C-149 SEAD PCPA, 
C-202 SEAD PCPA e C-203 SEAD PCPA, homologado na Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP, em 
sessão realizada no dia 19 de agosto de 2020; e após deliberação e aprovação do egrégio 
Conselho Superior do IESP na 4ª Reunião ordinária 2020, realizada no dia 26 de agosto de 2020; 
RESOLVE: Art.1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Formação de Policial Civil, em 
cumprimento as decisões judiciais atinentes aos candidatos sub judices - Concursos Públicos 
C-149 SEAD PCPA, C-202 SEAD PCPA e C-203 SEAD PCPA, com carga horária de 860 horas aula, 
elaborado pela Academia de Polícia Civil - ACADEPOL, na modalidade presencial, no valor total de 
R$ 298.688,90 (Duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa 
centavos), sob a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP. Art.2º A 
implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos no projeto 
pedagógico do curso; Art.3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário 
do CONSUP, 26 de agosto de 2020.  

UALAME FIALHO MACHADO  

Presidente do Conselho Superior do IESP Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social  

NOTA : A presente resolução foi publicada no DOE Nº 34.331 DE 01/09/2021 e está sendo 
republicada neste Diário Oficial do Estado em virtude da solicitação da Academia de Polícia Civil 
conforme Processo nº 2021/458983.  

5 - RESOLUÇÃO Nº 396 /2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a aprovação do projeto de Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia 
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em Segurança Pública na modalidade a distância pelo Conselho Estadual de Educação do Pará- 
CEE/PA, autorizado e reconhecido por meio da resolução nº 611 de 27 de setembro de 2018; 
CONSIDERANDO a necessidade de executar o Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 
na modalidade a distância, conforme o cronograma planejado pela Coordenadoria de Ensino 
Superior do IESP previsto para o ano 2021; CONSIDERANDO a especificidade do curso, avaliado e 
autorizado em 27 de setembro de 2018 pelo Conselho Estadual de Educação do Pará - CEE/PA, 
com avaliação dentro do prazo de 5 (cinco) anos, tem-se a necessidade de execução das turmas 
previstas no referido projeto pedagógico do curso antes de uma nova avaliação do CEE/PA; 
RESOLVE: Art. 1º Aprovar “ad referendum” a execução do Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública na modalidade a distância, de acordo com o respectivo projeto pedagógico de 
curso, autorizado pelo Conselho Estadual do Educação do Pará -CEE/PA, com carga horaria de 
1.720 horas aula na modalidade EAD, com 350 (trezentos e cinquenta) vagas, com duração de 
integralização curricular de 2 (dois) anos e no máximo de 3 (três) anos. Art. 2º Esta resolução 
entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário do CONSUP, 15 de junho de 2021  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP  

Presidente do Conselho Superior do IESP 

(Transcrito do DOE nº 34.613 de 17/Junho/2021) 

6 - RESOLUÇÃO Nº 397/2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO as resoluções 148/2015,214/2017, 311/2019 e 355/2020 todas do CONSUP, a 
qual inclui as categorias de serviços a serem remunerados dentro das atividades de Ensino e 
instrução do SIEDS, na modalidade presencial e a distância; CONSIDERANDO a necessidade de 
realização do processo seletivo dos cursos realizados no IESP e considerando o art. 1º e 2º da lei 
nº 6.257 de 17/11/1999; CONSIDERANDO a aprovação pelo Conselho Estadual de Educação do 
Pará do projeto de Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública na 
modalidade a distância, por meio da resolução nº 611 de 27 de setembro de 2018; 
CONSIDERANDO a necessidade de realização do processo seletivo do Curso Superior de 
Tecnologia em Segurança na modalidade a distância e a formação de banco de supervisor, 
aplicador e Fiscais de prova em processos seletivos executados pelo IESP, para prestação de 
serviço eventual, sem vínculo empregatício; e após deliberação e aprovação na 4ª Reunião 
ordinária do egrégio Conselho Superior do IESP no dia 23 de junho de 2021; RESOLVE: Art. 1º 
Aprovar a inclusão da categoria supervisor, aplicador e fiscal de prova de processo seletivo, na 
modalidade presencial e à distância, os quais poderão ser contratados para a prestação de 
serviços ao Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP e demais órgãos integrantes do 
Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social – SIEDS, conforme tabela constante no 
anexo I da resolução n.º 148/2015 - CONSUP; Art. 2º Para fins de credenciamento e contratação 
de profissionais entende-se como supervisor de fiscalização de prova: • Elaborar o rol de 
documentos administrativos das atividades referente ao processo seletivo ou atividade; • 
Participar da logística de preparação e de realização de concurso público e ou processo seletivo 
do IESP, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação 
de resultados, quando as atividades não estiverem incluídas entre as atribuições permanentes; • 
Participar da aplicação, fiscalização de provas de processo seletivo, ou similar, de concurso 
público, ou quando supervisionar essas atividades; • Assessorar os fiscais com vistas ao bom 
desempenho das atividades e execução do concurso e ou processo seletivo; • Organizar, conferir 
e ajustar o processo para pagamento de hora-aula de contratação dos corretores de prova, assim 
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como dos supervisores e ficais de prova; • Assegurar que todos os documentos exigidos para a 
formalização do processo seletivo e ou concurso estejam preenchidos de forma correta e 
devidamente assinados pelos responsáveis; • Providenciar, junto à SEGUP/IESP, os materiais 
logísticos, com a devida antecedência para a execução do concurso e ou processo seletivo; • 
Providenciar junto à SEGUP/IESP o apoio logístico necessário à realização das atividades; • 
Responder as dúvidas dos candidatos, docentes, fiscais, encaminhando-as, quando necessário, à 
área solicitante para ciência e providências cabíveis; • Apoiar os candidatos e docentes nos 
assuntos referentes a deslocamento, recepção e acomodação, provendo o suporte administrativo 
e logístico; • Acompanhar as atividades diárias, assegurando que estejam em consonância com o 
planejamento do concurso e ou processo seletivo; • Controlar a frequência dos candidatos por 
meio de lista de presença e documento de identificação; • Participar das reuniões para orientação 
e execução do processo seletivo; • Tramitar os recursos impetrados pelos candidatos e assessorar 
a instância superior para a tomada de decisão; • Elaborar relatório final das atividades do 
processo seletivo; XV - Realizar as atribuições relacionadas aos fiscais, quando ao concurso /e ou 
processo seletivo não demandarem a presença deles; e exercer outras atividades correlatas das 
atividades didático-pedagógicas referente ao processo seletivo, administrativas e disciplinares, 
incumbido, ainda, da harmonização das ações e promoção da qualidade do processo seletivo na 
modalidade presencial e a distância, bem como que seja no mínimo possuidor de diploma de 
curso de graduação, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. 
Art. 3º São atribuições do aplicador e fiscal de prova: I - Participar das reuniões de treinamento; II- 
Realizar a aplicação e fiscalização, seguindo as orientações estabelecidas pela comissão 
organizadora do processo seletivo, evitando toda e qualquer comunicação entre os candidatos ou 
qualquer outro tipo de fraude dentro da sala; III - Distribuir as provas, colher a assinatura dos 
presentes na lista de frequência, se for o caso, e conferir o documento de identificação do 
candidato; IV - Distribuir e recolher cartões-respostas e provas, quando for o caso, organizando-os 
conforme orientação; V- Relatar aos coordenadores, supervisores de aplicação de prova qualquer 
anormalidade verificada durante a aplicação das provas; VI- Dar apoio à comissão organização do 
processo seletivo durante a realização das provas, no que for solicitado. VII - Acatar as ordens 
proferidas pelo Coordenador geral do processo seletivo. O desacato às ordens, salvo as 
manifestamente ilegais, será considero falta grave, ocasionando, por conseguinte, a exclusão do 
fiscal deste processo, assim como o pagamento será efetuado somente em relação às suas horas 
trabalhadas até aquele momento. VIII - Exercer outras atividades correlatas as atividades 
didático-pedagógicas referente ao processo seletivo, administrativas e disciplinares, incumbido, 
ainda, da harmonização das ações e promoção da qualidade do processo seletivo na modalidade 
presencial e a distância, bem como que seja no mínimo possuidor do ensino médio, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo Conselho Estadual de Educação do Pará -CEE; Art. 4º Os 
supervisores, aplicadores e fiscais selecionados não poderão possuir parentes até 3º grau, bem 
como cônjuges ou companheiros realizando provas no mesmo prédio em que atuarão como fiscal. 
Art. 5º - Para gratificação do supervisor, aplicador e fiscal será considerado o valor da hora-aula 
estabelecido no Anexo I da Resolução n.º 148/2015-CONSUP. O valor a ser pago a cada, 
supervisor, fiscal e aplicador de prova dependerão da modalidade (Concurso Público ou Processo 
Seletivo) e de sua função (Supervisor, fiscal e aplicador de Provas) e respeitará os valores 
estabelecidos no anexo I da resolução n.º 148/2015-CONSUP, respeitando os níveis de ensino do 
servidor contratado. Art. 6º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário 
do CONSUP, 23 de junho de 2021.  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP  

Presidente do Conselho Superior do IESP  

7 - RESOLUÇÃO Nº 398/2021 - CONSUP  
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UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a necessidade de dotar o aluno de conhecimentos, habilidades e atitudes que o 
capacite para o exercício da profissão de Agente de Trânsito, em conformidade com a legislação 
pertinente, de forma a desenvolver adequadamente suas funções, dentro dos limites da Lei, da 
ética e do absoluto respeito aos direitos humanos; CONSIDERANDO a apresentação do Projeto 
pedagógico do Curso de Formação Técnico Operacional de Agentes de Trânsito Municipais, e após 
deliberação e aprovação na 4ª Reunião ordinária do egrégio Conselho Superior do IESP no dia 23 
de junho de 2021; RESOLVE: Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Formação Técnico 
Operacional de Agentes de Trânsito Municipais, com carga horária de 300 horas aula, elaborado e 
sob a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP; Art. 2º A 
implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos no projeto 
pedagógico do curso; Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário 
do CONSUP, 23 de junho de 2021  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa  

8 - RESOLUÇÃO Nº 399/2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a necessidade de dotar o aluno de conhecimentos, habilidades e atitudes que o 
capacite para o exercício da profissão de Agente de Trânsito, em conformidade com a legislação 
pertinente, de forma a desenvolver adequadamente suas funções, dentro dos limites da Lei, da 
ética e do absoluto respeito aos direitos humanos; CONSIDERANDO a apresentação do Projeto 
pedagógico do Curso de Atualização Técnico Operacional de Agentes de Trânsito Municipais, e 
após deliberação e aprovação na 4ª Reunião ordinária do egrégio Conselho Superior do IESP no 
dia 23 de junho de 2021; 

RESOLVE: Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Atualização Técnico Operacional de 
Agentes de Trânsito Municipais, com carga horária de 102 horas aula, elaborado e sob a 
Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP; Art. 2º A implementação 
e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos no projeto pedagógico do 
curso; Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário do CONSUP, 23 
de junho de 2021 UALAME FIALHO MACHADO Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social - SEGUP Presidente do Conselho Superior do IESP  

9 - RESOLUÇÃO Nº 400/2021 - CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO a necessidade de promover aos profissionais de segurança pública, noções 
básicas sobre a preservação em local de crime, visando a inviolabilidade do local; CONSIDERANDO 
a apresentação do Projeto pedagógico do Curso de Noções Básicas de Investigação Criminal e 
Local de Crime, e após deliberação e aprovação na 4ª Reunião ordinária do egrégio Conselho 
Superior do IESP no dia 23 de junho de 2021; RESOLVE: Art. 1º Aprovar o Projeto pedagógico do 
Curso de Noções Básicas de Investigação Criminal e Local de Crime, com carga horária de 80 horas 
aula, no valor total de R$ 29.568,00 (vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e oito reais), 



  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
    SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

   INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ 

 

 

 

Boletim Informativo do IESP, nº 06 de 30 de Junho de 2021. 
11 

elaborado e sob a Supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP; Art. 2º 
A implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos no projeto 
pedagógico do curso; Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário 
do CONSUP, 23 de junho de 2021  

UALAME FIALHO MACHADO  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP  

Presidente do Conselho Superior do IESP  

10 - RESOLUÇÃO Nº 401/2021-CONSUP  

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social , 
Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas pelo art. 5º, da Lei Estadual nº 
6.257, de 17 de novembro de 1999, concomitantemente com o art. 17, do Estatuto do IESP, 
aprovado pela resolução nº 12/1999, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP). 
CONSIDERANDO que o CONSUP é órgão deliberativo, normativo e consultivo, máximo em matéria 
de ensino, planejamento e política administrativa, última instância de recursos no âmbito do IESP; 
CONSIDERANDO que a Câmara de Ensino e Pesquisa do Conselho Superior do IESP possui caráter 
deliberativo e normativo em aprovar os cursos propostos, aprovar o mecanismo ou mecanismos 
de avaliação a serem utilizados pelo IESP, julgar recursos interpostos em matéria de ensino e 
pesquisa, fixar as linhas de pesquisa, disciplinar as normas de acesso, decidir sobre atividades de 
intercâmbio nas áreas de ensino e pesquisa; e possui caráter consultivo em opinar sobre todos os 
assuntos que lhe forem submetidos pela Diretoria ou pelo Pleno do Conselho Superior; 
CONSIDERANDO a necessidade de análise dos projeto pedagógicos dos cursos propostos, para 
aprovação em Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP; CONSIDERANDO que a proposta apresentada 
sobre o Calendário de Reuniões Ordinárias da Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP, com horário 
inicial às 09hs, e Reuniões Ordinárias do CONSUP, com horário inicial às 15hs, teve aprovação 
unânime dos Conselheiros presentes na 4ª Reunião ordinária do CONSUP realizada no dia 23 de 
junho de 2021; RESOLVE: Art. 1º: Aprovar as reuniões ordinárias da Câmara de Ensino e Pesquisa 
do IESP e do CONSUP, para o 2º semestre do ano de 2021, que deverão obedecer ao calendário 
abaixo: 

 Encaminhamento de projeto Câmera de ensino e 
pesquisa 

Consup 

Meses Dias Dias Dias 

Agosto 11 18 25 

Setembro 15 22 29 

Outubro 13 20 27 

Novembro 10 17 24 

Dezembro 01 08 15 

Art. 2º Determinar que os coordenadores ou elaboradores dos planos dos cursos deverão estar 
presentes na Reunião de Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP; Art. 3º Determinar que os projetos 
pedagógicos dos cursos devam ser encaminhados impressos e disponibilizados em mídia ao IESP, 
até os dias constantes do calendário antecedentes à reunião; Art. 4º Os conselheiros (as) do 
CONSUP, independentes de expediente da Secretaria executiva, ficam automaticamente 
convocados a participarem das Reuniões Ordinárias previstas no calendário disposto no art. 1º; 

Art. 5º: Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições 
em contrário. Plenário do CONSUP, 23 de junho de 2021  

UALAME FIALHO MACHADO  
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Presidente do Conselho Superior do IESP  

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

(Transcrito do DOE nº 34.621 de 25/Junho/2021) 

CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA  

11 - RESOLUÇÃO Nº 420 /2021 – CONSEP EMENTA: Aprova o Calendário de Reuniões do 
Colegiado de Reuniões ano/2021 O Conselho Estadual de Segurança Pública/CONSEP, no uso das 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 7.584/2011, com alterações da Lei nº 8906/19, e 
Resolução 351/18, de 12/12/2018 -  Regimento Interno do CONSEP, homologado pelo Decreto nº 
315/19, de 20/09/2019(DOE nº 33.989, de 23/09/2019), e Resolução 408-2020, homologada pelo 
Decreto No 1.465, respectivamente. Considerando que a proposição da Secretária Executiva do 
CONSEP, teve aprovação unânime dos Conselheiros presentes na 362º Reunião Ordinária, 
realizada em 31/05/2021.  

RESOLVE: Art. 1º. As Reuniões Ordinárias do Colegiado do CONSEP do Ano de 2021, deverão 
obedecer ao calendário abaixo: 

 01 a10 11 a 20 21 a 31 

MESES Dias Dias Dias 

Março  16  

Abril  20  

Maio 04  31 

Junho  15  

Julho ************ Recesso ************** 

Agosto 10   

Setembro  14  

Outubro  19  

Novembro 09   

Dezembro 07  21(*) 

Quarta - Horário: 9:00 as 12:00 H. (*)-Reunião antecipada – Encerramento atividades plenárias 
Art. 2º. Os Conselheiros (as) do CONSEP, a Ouvidora e o Diretor do Disque-Denúncia do SIEDS, 
Diretoria da DIPREV, Diretor do IESP/SEGUP e os Corregedores das Instituições do SIEDS, 
independentes de expedientes da Secretária Executiva, ficam automaticamente convocados a 
participarem das Reuniões Ordinárias prevista no artigo anterior. Art. 3º. Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem ao mês de março/2021. Plenário do 
CONSEP, em 31 de Maio de 2021.  

UALAME  FIALHO MACHADO  

Presidente do CONSEP Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social 

(Transcrito do DOE nº 34.606 de 09/Junho/2021), 

TRANSCRIÇÕES DE CONVITES 

1 - CONVITE Nº 01/2021-SEGUP/PA  

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, através da Comissão Especial de 
Licitação designada pela Portaria nº 736/2021 - SAGA/SEGUP, DOE nº 34.607 de 10/06/2021, 
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comunica que realizará licitação na modalidade Convite, do tipo MENOR PREÇO, sob REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme abaixo: Objeto: Contratação de empresa 
especializada na CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA E ESPAÇO ADMINISTRATIVO PARA O 
INSTITUTO DE ENSINO SEGURANÇA DO PARÁ - IESP EM MARITUBA/PA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório e seus Anexos. DATA DA 
ABERTURA: 21/06/2021. HORA DA ABERTURA: 09:00 h (Horário de Brasília-DF). ENDEREÇO: Rua 
Arcipreste Manoel Teodoro nº 305, Bairro: Batista Campos, CEP: 66.023-700, Sala de 
reuniões-SEGUP. Belém(PA), 11 de junho de 2021.  

Luciana Cunha da Silva  

Presidente da Comissão Especial de Licitação 

(Transcrito do DOE nº 34.610 de 14/Junho/2021) 

2 - RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONVITE Nº 01/2021-SEGUP  

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do 
Pará - SEGUP/PA, após análise da documentação de Habilitação das empresas participantes 
do Convite 01/2021SEGUP, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
na CONSTRUÇÃO DE QUATRO SALAS DE AULA E ESPAÇO ADMINISTRATIVO NO INSTITUTO DE 
ENSINO SEGURANÇA DO PARÁ EM MARITUBA/PA, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Instrumento convocatório e seus Anexos. Resolve tornar público o 
resultado do referido julgamento e, HABILITAR as seguintes empresas: POSITANO ARQUITETURA 
& CONSTRUÇÕES, CONECTION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - EPP, T. E. M CORDERO 
COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP, COELHO QUEIROZ CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CONSTRUMAZ CONSTRUTORA LTDA - EPP, ATCON ENGENHARIA LTDA - EPP E ASEVEDO 
SILVA SERVIÇO DE CONTRUÇÃOEIRELI-EPP e INABILITAR as empresas: ARKUS CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP, por descumprir o item 7.9 d. o Edital, referente ao item 7.4.1 e ausência do item 7.6.1 e 
DATASOL ENGENHARIA LTDA por descumprir o item 7.9 referente ao item 7.4.1. Permanecem os 
autos franqueados para vistas aos licitantes interessados, ficando assim notificadas as empresas 
do julgamento acima do que, no prazo legal a contar desta publicação, poderão, querendo, 
apresentar recurso administrativo, correndo igual prazo para eventuais contrarrazões.  

A Comissão Belém-PA, 21 de junho de 2021 

(Transcrito do DOE nº 34.618 de 22/Junho/2021) 

 

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ 

GABINETE DO DIRETOR 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 001/2021 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA 
PÚBLICA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA PARA INGRESSO DA PRIMEIRA TURMA NO SEGUNDO 
SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2021, E A SEGUNDA TURMA PARA INGRESSO NO PRIMEIRO 
SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2022. A Diretoria do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – 
IESP, através da Comissão do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições e em atendimento à lei 
de criação do IESP nº 6.257 de 17 de novembro de 1999 e ao disposto no art.1º do estatuto do 
IESP, TORNA PÚBLICO o Edital do processo seletivo para ingresso nas vagas da primeira turma no 
segundo semestre do ano letivo de 2021, e a segunda turma para ingresso no primeiro semestre 
do ano letivo de 2022 do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública na modalidade à 
distância no Polo Marituba – PA.  
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
_________________________________________________________  

• O processo seletivo para ingresso nas vagas da primeira turma no segundo semestre do ano 
letivo de 2021, e a segunda turma para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022 do 
Curso Superior à Distância de Tecnologia em Segurança Pública do IESP, dar-se -á, exclusivamente 
com base nos resultados na construção de um texto dissertativo argumentativo com tema a ser 
definido pela banca organizadora do processo seletivo, com pontos de 0 a 200 (duzentos) pontos, 
nas somas dos itens 5.2, 5.2.1e 5.4.1, constante neste edital, totalizando 1000 (mil) pontos, 
obtidos pelo candidato; • A inscrição do candidato neste processo seletivo implica no 
conhecimento e concordância expressa das normas estabelecidas, bem como das informações 
constantes no presente edital. O candidato aprovado e classificado deverá ter concluído o Ensino 
Médio ou equivalente no ato da matrícula no IESP.  

2. BASE LEGAL 

 _________________________________________________________  

• O presente edital está fundamentado: 2.1.1. Na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 2.1.2. Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia – CNCST/2016/ MEC. Essa atualização, prevista no art. 5º, § 3º, inciso VI 
do Decreto nº 2006/5.773, e na PORTARIA Nº 2006/1.024; 2.1.3. Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública, criado pela Portaria Interministerial nº 158-A de 9 de fevereiro de 2010; 2.1.4. 
Na Resolução nº 611, de 28 de setembro de 2018 /CEE/PA, que aprova e autoriza o 
funcionamento do curso; 2.1.5. Na Resolução nº 610, de 28 de setembro de 2018, que dispõe 
sobre Organização Didática Pedagógica – recredenciamento institucional no âmbito do Instituto 
de Segurança Pública – IESP.  

3. DO CURSO E VAGAS  

__________________________________________________________  

• O processo seletivo de candidatos para ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública, será realizada mediante prova que avalie em texto dissertativo os conhecimentos 
adquiridos no Ensino Médio; • O Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública será 
oferecido pelo Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP, na modalidade EAD, com 
encontros presenciais para realização das avaliações; • O Curso Superior de Tecnologia em 
Segurança Pública tem o seguinte objetivo: formar profissionais que possam compreender o 
exercício da atividade de segurança pública como prática estimulando a adoção de atitudes de 
justiça, cooperação, respeito à lei, promoção humana e repúdio a qualquer forma de intolerância; 
• A carga horária das disciplinas ofertadas pelo Curso é 1.620 horas/aulas, destinando 100h/a do 
desenho curricular para avaliações presenciais, palestras e orientação do trabalho de conclusão 
de curso para atividades complementares, totalizando 1.720 h/a; • As atividades letivas, 
desenvolver-se-ão em duas modalidades: a primeira em ambiente virtual (EAD), disponibilizada 
pela plataforma do IESP; a segunda de modo presencial, onde serão aplicadas as provas e 
avaliações do curso, no polo de Marituba, sendo que outros polos em Marabá e Santarém 
poderão ser ativados para a execução do curso conforme a demanda de alunos aprovados no 
processo seletivo; • O aluno deverá estar ciente que o deslocamento para os encontros 
presenciais será de sua responsabilidade, ficando o polo e as instituições das quais os candidatos 
são oriundos isentos de arcar com qualquer ônus; • Serão ofertadas 100 (cem) vagas para a 
primeira turma que ingressará no segundo semestre do ano letivo de 2021, e 100 (cem) vagas 
para a segunda turma que ingressará no primeiro semestre do ano letivo de 2022, no polo 
localizado na cidade de Marituba – PA, para o Curso Superior de Tecnologia em Segurança 
Pública; • Caso não sejam classificados candidatos para o número total de vagas disponibilizadas 
no polo, as vagas remanescentes serão distribuídas proporcionalmente ao número de inscritos; • 
Para se candidatar a uma das vagas, o interessado deverá preencher os seguintes requisitos: 1. 
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Ter concluído o ensino médio em estabelecimento de ensino oficial, devidamente credenciado 
pelos sistemas de ensino; 2. Possuir até 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço ativo na 
PMPA ou CBMPA para militares do sexo masculino e até 20 (vinte) anos de tempo de serviço ativo 
para militares do sexo feminino; b.1 Será computado como tempo de serviço, o tempo de efetivo 
serviço prestado a corporação militar (PM/BM), sob o regime estatutário, de acordo com os 
termos da Lei nº 5.251 de 31/07/1085 (Estatuto PM/BM); Tempo de contribuição ao Instituto 
Nacional de Seguro Social já averbados no assentamento do militar e o tempo de serviço prestado 
as Forças Armadas já devidamente averbado em assentamento; b.2 A declaração de tempo de 
serviço deverá ser expedida e assinada pelo Diretor de Pessoal da PMPA ou CBMPA; 1. Não 
possuir graduação de nível superior em qualquer área de conhecimento, reconhecida pelo 
Ministério da Educação e Cultura - MEC; 2. Não possuir condenação em processo criminal e/ou 
administrativo disciplinar, nos últimos 05 (cinco) anos, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do 
Para ou na Justiça Militar Estadual. A certidão de comprovação deverá ser expedida pelo TJE/PA e 
JME/PA; 3. As vagas são destinadas aos servidores estáveis na categoria de praças da ativa da 
Policia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, lotados no Estado do Pará, no 
mínimo com o comportamento “Bom”; o A comprovação dos requisitos exigidos no item 3.9 
deverá ser feita no ato da inscrição, anexando os documentos escaneados no campo específico da 
inscrição, conforme o item 4.1; 

o A seleção de candidatos para ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública, 
objeto do presente edital, será realizada mediante Processo Seletivo, constituído por prova em 
forma de redação (texto dissertativo) que avalie conhecimentos adquiridos no ensino médio; o 
Para a devida comprovação dos requisitos do item 3.9, o candidato deverá solicitar declaração no 
setor de recursos humanos do órgão de origem e referente a letra “a” o histórico escolar de 
conclusão do ensino médio na escola de origem do candidato, onde concluiu o Ensino Médio; o 
Caso o candidato não consiga apresentar os documentos conforme o item 3.9 ou apresente de 
forma parcial, não terá sua inscrição homologada.  

4. DAS INSCRIÇÕES  

__________________________________________________________  

• São condições para a inscrição no certame: A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via 
internet pelo endereço eletrônico http: iesp.pa.gov.br, no período entre o dia 14 de junho de 
2021 a partir das 9h00(nove) horas até o dia 14 de julho de 2021 23h59 (vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos), horário de Brasília; O candidato deverá conhecer este edital e 
certifica-se de que preenche todos os requisitos exigidos para se inscrever; A inscrição do 
candidato implicará o conhecimento e a tácita de aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento; É obrigatório, 
para efetuar a inscrição que o candidato possua: 1. Cadastro de Pessoa Física (CPF); 2. 
Documentação de identificação com foto: Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH), Passaporte ou Registro Nacional de Estrangeiro, Carteira Profissional; 3. Possuir correio 
eletrônico (e-mail), caso não possua terá que criar conta de e-mail até o ato da inscrição; 4. Estar 
com os dados cadastrais atualizados no setor de Recursos Humanos do órgão de origem; 5. 
Atender o disposto nos itens 3.9 e 4.5 deste edital; 6. Preenchimento e envio da ficha de inscrição 
no prazo previsto. O candidato ao realizar sua inscrição manifesta ciência quanto à possibilidade 
de divulgação de seus dados no decorrer do processo, pois essas informações são essenciais para 
o fiel cumprimento da publicidade dos atos que dizem respeito ao processo seletivo; O correto 
preenchimento das informações no formulário eletrônico de inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato; O IESP não se responsabilizará por solicitação de inscrição não 
recebida, ou quaisquer outros problemas de visualização de dados em etapas posteriores do 
processo seletivo, por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, incompatibilidade de navegador, bem como outros 
fatores que impossibilitem a transferência ou visualização de dados; A relação dos inscritos com a 
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homologação das inscrições, assim como o horário e local de prova será divulgada a partir do dia 
19 de julho de 2021, no site http://www.iesp.pa.gov.br, ordenados em ordem alfabética e 
numerados a partir do número 01(um) até o número total de inscritos; Caso o candidato constate 
alguma divergência em relação à sua inscrição, deverá preencher o formulário conforme anexo I, 
e enviar para o endereço e-mail: ces@iesp.pa.gov.br, a argumentação no período de 21 e 22 de 
julho de 2021 até às 23h59 min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos); As inscrições que 
não obedeceram às determinações contidas neste edital, serão tornadas sem efeito no processo 
seletivo; Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos CANDIDATOS às vagas ofertadas por este 
processo seletivo;  

7. PROVA  

__________________________________________________________  

• A prova subjetiva conterá uma redação com no mínimo 15 linhas e no máximo 30 linhas que 
deverá ser um texto dissertativo argumentativo a ser aplicada nos dias de 04, 05, 06 e 07 de 
agosto de 2021 a partir das 09h00 (nove) horas no endereço do polo IESP, conforme a publicação 
do edital de homologação das inscrições, constante no item 4.9 deste edital, onde o candidato 
que deverá comparecer com antecedência de 30 (trinta) minutos antes do horário para a 
realização da prova; O candidato ao realizar a inscrição deverá aguardar por meio do site do IESP, 
a relação de homologação de inscrição com o horário e local de acordo disponibilizado pela 
comissão do processo seletivo que após a homologação das inscrições deverá conferir o local e 
horário onde será aplicada a sua prova na lista de homologação das inscrições, com local e horário 
de prova que será divulgada no dia 19 de julho de 2021 no site http://www. iesp.pa.gov.br. Caso 
haja discordância deverá apresentar recurso conforme item 4.10; • A questão da prova subjetiva, 
valerá de 0 (zero) a 1000 (mil) pontos cada uma das competências relacionadas a produção 
textual. As redações deverão ser corrigidas com base nos 06 (seis) critérios expressos na produção 
de texto e traduzidas para uma situação específica de produção de texto, conforme a pontuação 
abaixo descrita, conforme o quadro 01, constante neste edital. 

Quadro nº 01- Itens para correção do texto produzidos pelos candidatos 

pontos Itens para correção do texto produzidos 
pelos candidatos 

0 ponto Fuga ao tema/não atendimento á 
estrutura dissertativo argumentativa 

Ø O participante desenvolve texto que não 
contempla a proposta de redação: 
desenvolve outro tema e/ou elabora outra 
estrutura textual que não a dissertativo, 
argumentativa, por exemplo, faz um poema, 
descreve algo ou conta uma história; Ø Não 
apresenta proposta de intervenção ou 
apresenta proposta não relacionada ao tema 
ou ao assunto. 

40 pontos Ø Apresenta o assunto, 
tangenciando o tema, ou demonstra domínio 
precário do texto dissertativo-argumentativo, 
com traços constantes de outros tipos 
textuais 

Ø Desenvolvimento tangencial o tema, 
detendo-se em tema vinculado ao mesmo 
assunto, o que revela má interpretação do 
tema proposto; Ø Apresenta adequação ao 
tipo textual dissertativo- argumentativo, com 
repetição de ideias e ausência de 
argumentação; Ø Pode ocorrer também a 
elaboração de um texto de base narrativa, 
com apenas um resquício dissertativo, por 
exemplo, contar uma longa história e, no 
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final, afirmar que ela confirma uma 
determinada tese; Ø Apresenta proposta de 
intervenção vaga, precária ou relacionada 
apenas ao assunto. 

80 pontos Ø Desenvolve o tema recorrendo à 
cópia de trechos dos textos motivadores ou 
apresenta domínio insuficiente do texto 
dissertativo-argumentativo, não atendendo à 
estrutura com proposição, argumentação e 
conclusão. 

Ø Desenvolvimento de forma mediana do 
tema, apresentando tendência ao 
tangenciamento; Ø Desenvolve uma 
argumentação previsível a partir de 
argumentos do senso comum, de cópias dos 
textos motivadores, ou apresenta domínio 
precário do tipo textual 
dissertativo-argumentativo, com 
argumentação falha ou texto apenas 
dissertativo; Ø Elabora, de forma 
insuficiente, proposta de intervenção 
relacionada ao tema ou não articulada com a 
discussão desenvolvida no texto. 

120 pontos Ø Desenvolve o tema por meio de 
argumentação previsível e apresenta domínio 
mediano do texto 
dissertativo-argumentativo, com proposição, 
argumentação e conclusão. 

Ø Desenvolvimento de forma adequada o 
tema, mas apresenta uma abordagem 
superficial, discutindo outras questões 
relacionadas; Ø Desenvolve uma 
argumentação previsível e apresenta 
domínio adequado do tipo textual 
dissertativo[1]argumentativo, mas não 
apresenta explicitamente uma tese, 
detendo-se mais no caráter dissertativo do 
que no argumentativo; Ø Reproduz ideias do 
senso comum no desenvolvimento do tema; 
Ø Elabora, de forma mediana, proposta de 
intervenção relacionada ao tema e articulada 
a discussão desenvolvida no texto. 

160 pontos Ø Desenvolve o tema por meio de 
argumentação consistente e apresenta bom 
domínio do texto dissertativo-argumentativo, 
com proposição, argumentação e conclusão 

Ø O participante desenvolve bem o tema, 
mas não explora os seus aspectos principais; 
Ø Desenvolve uma argumentação 
consistente e apresenta bom domínio do tipo 
textual dissertativo[1]argumentativo, mas 
não apresenta argumentos bem 
desenvolvidos; Ø Argumentos não ficam 
restritos à reprodução das ideias contidas 
nos textos motivadores nem a questões do 
senso comum. Ø Elabora bem proposta de 
intervenção relacionada ao tema e articulada 
á discussão desenvolvida no texto. 

200 pontos Ø Desenvolve o tema por meio de 
argumentação consistente, a partir de um 
repertório sociocultural produtivo, e 
apresenta excelente domínio do texto 
dissertativo-argumentativo. 

Ø Tema muito bem desenvolvido, 
explorando os seus principais aspectos, ou 
seja, o texto está estruturado com: uma 
introdução, em que a tese a ser defendida é 
explicitada; argumentos que comprovam a 
tese distribuídos em diferentes parágrafos; 
um parágrafo final com a proposta de 
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intervenção funcionando como uma 
conclusão; Ø Os argumentos não ficam 
restritos à reprodução das ideias contidas 
nos textos motivadores nem a questões do 
senso comum Ø Elabora muito bem proposta 
de intervenção, detalhada, relacionada ao 
tema e articulada à discussão desenvolvida 
no texto. 

• A correção da prova de redação do processo seletivo avalia cinco competências, conforme o 
quadro nº 02 

Quadro nº 02 - Competências para elaboração do texto dissertativo 

01 Domínio da norma padrão da língua escrita 

02 Compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos das várias áreas do 
conhecimento para o desenvolvimento do tema nos limites estruturais do texto 
dissertativo-argumentativo 

03 Capacidade de selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, 
opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista; 4. Conhecimento dos 
mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação 

04 Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da 
argumentação; 

05 Elaboração de proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando a 
especificidade do tema sorteado no dia da prova pela comissão organizadora do 
processo seletivo 

• A pontuação atribuída a cada competência pode variar até 200 pontos, conforme o descrito nos 
itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.1 deste edital. A nota máxima da redação é de mil pontos. • As provas de 
redação do processo seletivo em tela para ingresso no segundo semestre de 2021 e primeiro 
semestre de 2022, serão examinadas por um corretor, credenciado no banco de docente do 
NID/IESP. Caso a diferença na nota final tenha sido superior a 200 pontos, o texto será avaliado 
por um segundo corretor, levando em consideração as competências e os itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.1. 
o A pontuação do candidato será avaliação e expressa em conformidade com cada competência 
será avaliada por 05 (cinco) critérios correspondentes aos seguintes conceitos e pontos: 

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO E CONCEITO 

Nível Pontuação Conceito 

1 0 a 40 Insuficiente 

2 50 a 70 Regular 

3 80 a 120 Bom 

4 130 a 170 Muito Bom 

5 180 a 200 Excelente 

• A nota do candidato será avaliada, conforme o critério estabelecido no itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.1 de 
correção do texto dissertativo-argumentativo deste edital, que totalizará na nota final do 
candidato; • A prova terá duração de 02 (duas) horas, não sendo permitido a utilização de 
qualquer tipo de material para consulta e será realizada na modalidade presencial, com o local e 
horários publicados, conforme o item 4.9, constantes neste edital; • O candidato terá 48 
(quarenta e oito) horas após o resultado de realização da prova para interpor recurso relacionado 
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a questão do exame classificatório; O recurso deverá ser apresentado em formulário próprio, 
conforme anexo IV e enviado para o seguinte email: ces@iesp.pa.gov.br, com a argumentação, 
exclusivamente no período de 23 e 24 de agosto de 2021 às 23h59min (vinte e três horas e 
cinquenta e nove minutos);  

6. DA CLASSIFICAÇÃO E NOTAS 
__________________________________________________________  

• O IESP utilizará as notas obtidas pelos candidatos no processo seletivo por meio de redação que 
será atribuída em notas de 0 a 200 pontos, totalizando 1000 (mil) na redação para classificação 
dos candidatos no processo seletivo. • A nota de classificação será uma média aritmética da prova 
de redação de acordo com os critérios estabelecidos no item 5.2, 5.2.1 e 4.2 deste edital em 
ordem decrescente. • No caso de empate na classificação prevalecerá o candidato com maior 
nota na redação em ordem decrescente; • Persistindo o empate prevalecerá o candidato de 
maior tempo de serviço; • Persistindo o empate prevalecerá o candidato de maior idade; • Os 
candidatos, não eliminados, serão classificados em ordem decrescente da nota de classificação 
até o número de vagas ofertadas no curso.  

7. DA ELIMINAÇÃO  

__________________________________________________________ _____  

7.1 Será considerado eliminado do presente processo, o candidato que obtiver em qualquer dos 
itens abaixo: 1. Nota inferior a 600 pontos na Redação; 2. A não apresentação da documentação 
comprobatório da conclusão de Ensino Médio no ato da matrícula e documentação exigida no 
item 3.9. 3. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
__________________________________________________________  

8.1 O escore final para as provas será a soma do acerto de todos os itens que irão balizar a 
correção da prova de redação, tendo como valor máximo 200(duzentos) pontos, totalizando 
1000(mil) pontos, conforme os itens 5.2, 5.2.1 e 5.4.2 deste edital. 8.2 A ocupação das vagas 
disponibilizadas para o presente Processo Seletivo, ocorrerá de acordo com a classificação dos 
candidatos, em ordem decrescente, desde que não seja eliminado na etapa de análise 
documental, descrita no item3.9 8.3 A lista de classificação geral obtida a partir das maiores notas 
da prova subjetiva, com os devidos desempates, se for o caso, conforme os itens 6.1, 6,2 e 6.3 do 
presente edital, será publicada no site http://ww.iesp. pa.gov.br a partir do dia 20 de agosto de 
2021, tendo o candidato prazo o período de 23 e 24 de agosto de 2021 até ás 23h59min horário 
de Brasília para interpor recursos, se assim achar pertinente, em formulário próprio, conforme 
anexo IV e enviar para seguinte email : ces@iesp.pa.gov.br, com a argumentação sobre o recurso; 
8.4 A divulgação do resultado final será no dia 27 de agosto de 2021, até ás 18 horas, no 
site:http://ww.iesp.pa.gov.br; 8.5 A homologação do resultado final do processo seletivo, 
conforme item 3.1 deste edital, será divulgada a partir do dia 28 de agosto de 2021, no site 
http://ww.iesp.pa.gov.br em edital específico, ao qual não caberá recurso. 8.6 A matrícula dos 
candidatos classificados no processo seletivo, será efetuada via email: ces@iesp.pa.gov.br, nos 
dias 30 e 31 de agosto de 2021,onde o candidato classificado e aprovado deverá anexar a 
documentação exigida no anexo VI deste edital;  

9. MATRICULA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS E APROVADOS  

9.1 Para o registro acadêmico o candidato deverá enviar, via email institucional 
ces@iesp.pa.gov.br; ao Polo IESP os documentos listados no item 9.3, no período de 30 e 31 de 
agosto de 2021, no horário de funcionamento da secretaria acadêmica do curso (08h às 16h) 
horário de Brasília em conformidade com o anexo VI deste edital. 9.2 A não efetivação do registro 
acadêmico, em conformidade com as normas deste Edital, no período estipulado, acarretará na 
eliminação automática do candidato deste Processo Seletivo, sendo preenchida pelo candidato 
imediatamente á sua frente da classificação; 9.3 O registro acadêmico será realizado mediante a 



  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
    SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 

   INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ 

 

 

 

Boletim Informativo do IESP, nº 06 de 30 de Junho de 2021. 
20 

recepção, análise e aprovação dos documentos entregue pelo candidato dos seguintes 
documentos: 1. (01) Uma cópia autenticada do registro Geral (RG) em PDF. Para os estrangeiros, o 
registro nacional de estrangeiro - RNE (dentro da validade), ou protocolo de solicitação do RNE 
acompanhando de documento de identificação com foto, expedido pelo país de origem; 
passaporte; bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) ou documento 
profissional que, na forma da lei possa substituir o RG. (01) Uma cópia autenticada do CPF ou 
documento oficial que contenta o número do CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF 
(obtido na página virtual receita.fazenda.gov.br) (PDF) (01) Uma cópia autenticada da Certidão de 
Nascimento ou Casamento(PDF); (01) Uma via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral , (obtida 
em qualquer Cartório Eleitoral ou pela Internet: tse.jus.br )( PDF) (01) Uma cópia autenticada do 
Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente (Certificado de conclusão do Ensino Médio) ( 
PDF); (01) Um comprovante de residência (preferencialmente energia elétrica ou, na falta deste, 
água ou telefone)( PDF); (01) Uma foto 3x4 colorida recente; No caso de escolas do exterior, 
incluir a Declaração de Equivalência de Estudos, conforme Deliberação nº 48 da LDB, ou legislação 
própria de cada estado brasileiro. Para quem realizou seus estudos nos seguintes países: 
Argentina, Paraguai e Venezuela deverão apresentar os documentos de conclusão do ensino 
médio autenticados pela embaixada brasileira do país de origem; Declaração emitida do setor de 
Recurso Humanos do órgão onde o candidato está lotado para fins de comprovação do item 3.9 
deste edital; Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme o anexo II deste Edital; Carta 
de indicação ou recomendação assinada pela chefia imediata, conforme o anexo I deste Edital. 9.4 
O candidato que, no ato do registro acadêmico, mediante justificativa comprovada, não 
apresentar determinado documento, exceto o comprovante de escolaridade exigido para ingresso 
no curso, preencherá Formulário de Documentos faltantes, sendo fornecido a ele um prazo de 
01(um) dia útil para a entrega da referida documentação. Após esse prazo, não ocorrendo a 
entrega do documento faltante, o candidato não terá seu registro acadêmico efetivado, perdendo 
o direito á vaga. 9.5 O aluno ingressante que, após o início das aulas, não acessar a Plataforma de 
Ambiente Virtual de Aprendizagem no prazo de 10 (dez), perderá o direito á vaga, sendo chamado 
o próximo candidato selecionado.  

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1 As informações contidas neste Edital, como datas, horários e outras, poderão sofrer 
alterações, cabendo ao candidato o acompanhamento constante das eventuais retificações do 
mesmo no site http://www.iesp. pa.gov.br/ 10.2 O candidato deverá acompanhar os informes 
durante todo o processo seletivo para ingresso da primeira turma no segundo semestre do ano 
letivo de 2021, e a segunda turma para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022 no 
curso Superior - Tecnologia em Segurança Pública na modalidade à distância, bem como o 
acompanhamento de eventuais alterações através do site: http://www.iesp.pa.gov.br/ 10.3 As 
informações pessoais fornecidas pelo candidato são de sua inteira responsabilidade. Declarações 
falsas acarretarão sanções previstas em lei e poderão ocasionar a perda da vaga. 10.4 O candidato 
classificado que tenha realizado o Processo Seletivo ou o Registro Acadêmico usando informações 
ou documentos falsos ou outros meios ilícitos terá seu registro cancelado, em qualquer época. 
10.5 Em caso de dúvidas, os candidatos serão atendidos por meio do e-mail: ces@iesp.pa.gov.br, 
10.6 É de inteira responsabilidade do candidato a interpretação deste edital, bem como 
acompanhamento da publicação de todos os atos, instruções e comunicados ao logo do período 
em que se realiza este Processo Seletivo, não podendo deles alegar desconhecimento ou 
discordância. 10.7 No interesse da Administração, o IESP poderá cancelar o Processo Seletivo ou 
determinar a nulidade deste Edital. 10.8 Para salvaguardar direitos, o início das aulas do Curso 
Superior- Tecnologia em Segurança Pública está condicionada a sua aprovação pelo calendário 
previsto pelo Curso. 10.9 Estudante de Instituições de Ensino Superior (IES) particular, beneficiado 
pelo Programa Universidade para Todos (PROUNI) não poderá acumular bolsa e vaga em 
instituição pública. É necessário que se faça a opção por um dos cursos. 10.10 O candidato 
classificado e que esteja cursando curso de graduação desta instituição, ou qualquer outra 
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instituição pública deverá optar por apenas um dos cursos. A Lei nº 12.089, de 11de novembro de 
2009, veda que uma pessoa ocupe simultaneamente duas vagas em instituições públicas de 
ensino superior. 10.11 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão de 
Acompanhamento deste processo seletivo.  

Antonio Bentes da Silva Filho - Cel BM Diretor do IESP  

Sônia da Costa Passos Coordenadora de Ensino Superior do IESP  

ANEXO I 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

Autorizo o (a)servidor(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Matrícula Funcional Nº 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lotado no (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a participar 
do processo seletivo do Curso de Graduação em Tecnologia em Segurança Pública, aprovado pela 
resolução nº 611 de 28 de setembro de 2018 - CEE/PA, a ser realizado no prazo de 24 meses a 
contar da data de matrícula do referido candidato Marituba - (PA)_____de 
_________________de 2021. _________________________________________ Carimbo e 
Assinatura da Chefia Imediata 

ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 

Nome 

Instituição Cargo Lotação 

CPF Matricula Funcional 

Dados sobre o Curso 

Instituição de Origem 

Município de Atuação do Profissional 

 

Curso 

Data de realização da prova 

TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO O servidor acima qualificado assume, a partir da 
assinatura do presente termo, os seguintes compromissos: I- Frequentar regularmente as 
aulas do curso discriminado; II- Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante as 
normas definidas pela instituição promotora do curso; III- Concluir, o curso de Superior em 
Tecnologia em Segurança Pública, que é um curso, aprovado pela Resolução nº 611 de 28 de 
setembro de 2018, do Conselho Estadual de Educação - CEE/PA, a ser realizado no período de 
24 meses a contar da data de matrícula do referido candidato, incluindo a entrega de TCC, 
que poderá se estender por meio de justificativa, período que se estende no prazo de 30 
(trinta) meses; IV- Apresentar à SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL- 
SEGUP, para análise e manifestação, justificativas referentes às causas de sua reprovação, 
evasão ou desistência; V- Ressarcir a totalidade dos valores referentes às despesas pagas, no 
caso de abandono, desistência ou reprovação não justificada da ação; VI- Aplicar os 
conhecimentos adquiridos no referido curso no setor de sua lotação, bem como, na 
instituição como um todo; Outrossim, declara estar ciente de que somente estará isento do 
ressarcimento previsto no item IV, quando a interrupção de sua participação no curso se der: 
a) Em virtude de licença por motivo de doença própria ou em pessoa da família, devidamente 
comprovada por perícia médica oficial, que expressamente impeça a participação nas 
atividades discentes; b) Em função de transferência de oficio para outro município, cuja 
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distância ultrapasse 60 quilômetros do local, onde o curso estiver sendo oferecido. Declara, 
ainda, estar ciente de que as causas de abandono, desistência ou reprovação, não justificadas 
ensejarão, além da obrigação mencionada no item V, a impossibilidade de participação em 
cursos financiados pelo Sistema de segurança Pública e Defesa Social, por um prazo de 05 
(cinco) anos 

Estou de ACORDO com as condições estabelecidas no presente do TERMO DE COMPROMISSO 
Assinatura do Candidato 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIO DE RECURSO REFERENTE À INSCRIÇÃO (Conforme item 4.10 do Edital) 

Nome 

Email 

RG Orgão Emissor Data de Emissor 

Sexo: 

Masculino (  ) 

Feminino (  ) 

Data de Nascimento CPF 

Telefone para contato 

Justificativa 

 

 

Declaro estar ciente de que minha solicitação será analisada pela comissão do processo Seletivo 
Discente. ___________________, _____de ___________________de 2021. 
_______________________________ Assinatura do Candidato Parecer da Comissão do Processo 
Seletivo Discente: ( ) Deferido ( ) Indeferido Justificativa: 
__________________________________  

Assinatura do Servidor  

ANEXO IV 

FORMULÁRIO DE RECURSO - PROVA SUBJETIVA 

Nome 

Email Obrigatório CPF 

Telefone 

(Conforme item 5.2; 5.2.1 e 5.4.2 do Edital) 

ATENÇÃO: 

1- Use uma folha para colocar suas justificativas e argumentos sobre cada ponto de suas 
discordâncias e enviar para o endereço eletrônico conforme estabelecido no Edital 2- O prazo 
para recurso deverá seguir o cronograma, conforme estabelecido no edital 3- O resultado 
será enviado para o e-mail informado pelo candidato 

FUNDAMENTAÇÃO (OBRIGATÓRIO) 
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___________________, _____de ___________________de 2021. 
_______________________________ Assinatura do Candidato  

ANEXO V 

FORMULÁRIO DE RECURSO - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 

Nome 

Email Obrigatório CPF 

Telefone 

FUNDAMENTAÇÃO (OBRIGATÓRIO) 

 

 

___________________, _____de ___________________de 2021. 
_______________________________  

Assinatura do Candidato  

 

ANEXO VI 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA 

Para matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 1. (01) Uma foto 3x4 
colorida recente; 2. (01) Uma fotocópia autenticada do registro Geral (RG) pdf 3. Para os 
estrangeiros, o registro nacional de estrangeiro - RNE (dentro da validade), ou protocolo de 
solicitação do RNE acompanhando de documento de identificação com foto, expedido pelo país 
de origem; passaporte; bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia) ou 
documento profissional que, na forma da lei possa substituir o RG. (01) Uma fotocópia 
autenticada do CPF ou documento oficial que contenta o número do CPF ou comprovante de 
situação cadastral do CPF (obtido na página virtual receita.fazenda.gov.br ), ou cópia simples 
mediante apresentação do original, a ser atestada por servidor público do Campus; (01) Uma 
fotocópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento em pdf. (01) Uma via impressa 
da Certidão de Quitação Eleitoral, (obtida em qualquer Cartório Eleitoral ou pela Internet: 
tse.jus.br ); (01) Uma fotocópia autenticada do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente 
(Certificado de conclusão do Ensino Médio) em pdf. (01) Um comprovante de residência 
(preferencialmente energia elétrica ou, na falta deste, água ou telefone); No caso de escolas do 
exterior, incluir a Declaração de Equivalência de Estudos, conforme a deliberação nº 48 da LDB, 
ou legislação própria de cada estado brasileiro. Para quem realizou seus estudos nos seguintes 
países: Argentina, Paraguai e Venezuela deverão apresentar os documentos de conclusão do 
ensino médio autenticados pela embaixada brasileira do país de origem; Declaração emitida do 
setor de Recurso Humanos do órgão onde o candidato está lotado para fins de comprovação do 
item 3.9 deste edital. Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme o anexo II deste 
edital Carta de indicação ou recomendação assinada pela chefia imediata, conforme o anexo I 
deste edital  

ANEXO VII 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

Ação Datas 
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Publicação do Edital 11 de Junho de 2021 

Período de Inscrição 14 de junho a 14 de julho de 2021 

Edital de divulgação da Homologação das 
Inscrições e local e horário de prova 

19 de Junho de 2021 

Prazos de recursos 21 e 22 de julho de 2021 

Resposta de Recursos 26 de Junho de 2021 

Realização do processo seletivo 04, 05 e 06 de agosto de 2021 

Resultado do Processo seletivo 20 de Agosto de 2021 

Período do recurso 23 e 24 de agosto de 2021 

Resposta dos Recursos 26 de agosto de 2021 

Resultado Final 27 de agosto de 2021 

Homologação do resultado final do processo 
Seletivo 

28 de agosto de 2021 

Período de matricula dos aprovados 30 e 31 de agosto de 2021 

Início das Atividades 01 de Setembro de 2021 

 

 

.  

 
 
 
II - PARTE: INFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

Sem Alteração 

III - PARTE: EDITORIAL 

Sem Alteração 
 

Marituba –PA, 30 de Junho de 2021. 
 
 
 
 

 ANTONIO BENTES DA SILVA FILHO – CEL QOBM 
Diretor do IESP 

 


