
 

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ 

GABINETE DO DIRETOR 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 001/2022 

 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM SEGURANÇA PÚBLICA NA MODALIDADE À 

DISTÂNCIA PARA O 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 de Seleção para ingresso nas vagas referentes ao primeiro 
semestre letivo do ano de 2022 do Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 
na modalidade à distância no Polo Marituba – PA. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 O processo seletivo para ingresso no primeiro semestre do ano letivo de 2022 no 
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 1000 pontos obtidos pelo candidato. 

1.2 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 

 

2.1 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 

 



3.1 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 que avalie em texto dissertativo - argumentativo 

os conhecimentos adquiridos no Ensino Médio. 

3.2 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 provas. 

3.3 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. 

3.4 A carga horária das disciplinas ofertadas pelo Curso é 1.620 horas/aulas, 

destinando 100h/a da malha curricular para avaliações presenciais, palestras e 
orientação do trabalho de conclusão de curso para atividades complementares, 

totalizando 1.720 h/a. 

3.5 As atividades letivas, desenvolver-se-ão em duas modalidades: módulo em 

ambiente virtual – EAD, disponibilizada pela plataforma do IESP; e de modo 
presencial, onde serão aplicadas as provas e avaliações do curso, nos quais os 
polos de funcionamento serão: Polo Marituba (IESP), sendo que o polo de 
Marabá, e o polo de Santarém e outros, só deverão ser ativados de acordo com a 

demanda de alunos nas regiões. 

3.6 O aluno deverá estar ciente que os deslocamentos para os encontros presenciais 
serão de sua responsabilidade, ficando o polo e as instituições das quais os 

candidatos são oriundos isentos de arcar com qualquer ônus. 

3.7 Serão ofertadas no processo seletivo para o primeiro semestre letivo de 2022 na 
modalidade à distância o total de 225 (duzentos e vinte e cinco) vagas, para o 

Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública. 

3.8 Caso não sejam classificados candidatos para o número total de vagas 

disponibilizadas no polo, as vagas remanescentes serão distribuídas 

proporcionalmente ao número de inscritos nos demais pólos. 

3.9 Para se candidatar a uma das vagas, o interessado deverá preencher os seguintes 

requisitos: 

a) Ter concluído o ensino médio em estabelecimento de ensino oficial, 

devidamente credenciado pelos sistemas de ensino; 

b) Ser servidor público ou militar estadual efetivo (concursado) e estável (ter 
cumprido o estágio probatório para aferir se o servidor público possui aptidão e 
capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo)integrante das 
instituições estaduais que compõem o SIEDS do Pará (Policia Militar, Policia 
Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito, Secretária 
Administração Penitenciária e Centro de Periciais Científicas “Renato Chaves”, 

bem como, das Guardas Municipais dos Municípios do Estado do Pará e Órgãos 

de Transito dos Municípios do Estado do Pará; 



c) Para os militares estaduais, deverão possuir até 25 (vinte e cinco) anos de tempo 

de serviço ativo se do sexo masculino e até 20 (vinte) anos de tempo de serviço 

ativo se do sexo feminino; 

d) Não estar em processo de reserva remunerada ou reforma para os militares 

estaduais, e não estar em processo de aposentadoria para os servidores públicos;  

e) Não possuir graduação de nível superior em qualquer área; 

f) Não possuir condenação em processo criminal e/ou administrativo disciplinar, 

nos últimos 05(cinco) anos; 

g) As vagas são destinadas aos seguintes servidores abaixo especificados:  

I. Militares da PMPA e do CBMPA, estáveis na categoria de praças da ativa; 

II. Servidores da Polícia Civil do Pará, estáveis e efetivados por meio de 

concurso público; 

III. Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, estáveis e 

efetivados por meio de concurso público; 

IV. Servidores da Secretaria de Administração Penitenciaria do Pará, estáveis 

e efetivados por meio de concurso público; 

V. Servidores do Centro de Periciais Científicas “Renato Chaves” estáveis e 

efetivados por meio de concurso público; 

VI. Guardas Municipais dos Municípios do Estado do Pará, estáveis e 

efetivados por meio de concurso público; 

VII. Servidores dos Órgãos de Trânsito dos Municípios do Estado do Pará, 

estáveis e efetivados por meio de concurso público. 

h) Aos militares devem apresentar em seus acentos funcionais, no mínimo com o 
comportamento “Bom” e aos demais servidores não está respondendo nenhum 

processo administrativo disciplinar; 

i) Os servidores deverão apresentar a autodeclaração que não são portadores de 
nenhum curso superior, assim como são efetivados e nomeados ao cargo por 
meio de concurso, o servidor deverá anexar o termo de posse de nomeação do 

cargo, conforme o anexo III deste edital. 

3.10 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. 

3.11 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-

argumentativo) que avalie conhecimentos adquiridos no ensino médio. 

3.12 Para a devida comprovação dos requisitos do item 3.9, letras “b”, “c” e “d”, 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. 

3.13 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 

 

4.1 São condições para a inscrição no certame: 

4.2 A inscrição deverá ser efetuada exclusivamente via internet pelo endereço 
eletrônico http:www.iesp.pa.gov.br , no período entre o dia 21 de dezembro de 

2021 a partir das 9h00 (nove horas) até o dia 21 de janeiro de 2022 23h59min 

(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília. 

4.3 O candidato deverá conhecer este edital e certifica-se de que preenche todos os 

requisitos exigidos para se inscrever. 

4.4 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. 

4.5 É obrigatório, para efetuar a inscrição que o candidato possua:  

a) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Documentação de identificação com foto: Registro Geral (RG), Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte ou Registro Nacional de 

Estrangeiro, Carteira Profissional; 

c) Possuir correio eletrônico (e-mail), caso não possua terá que criar conta de e-

mail até o ato da matrícula; 

d) Estar com os dados cadastrais atualizados no setor de Recursos Humanos do 

órgão de origem; 

e) Declarações especificadas no item 3.9 e 4.5 deste edital; 

f) Exercer a atividade operacional ou administrativa nos órgãos do Sistema de 

Segurança Pública; 

g) Não se encontrar à disposição de outro órgão estatal fora do Sistema de 

Segurança Pública; 

h) Possuir diploma de nível médio reconhecido pelo Conselho Estadual de 

Educação do Pará – CEE/PA; 

i) Preenchimento e envio da ficha de inscrição no prazo previsto; 

j) Preenchimento dos termos: Termo de Compromisso e de Responsabilidade, 

conforme anexo II, no qual o candidato tomará ciência do ressarcimento ao 

Estado do Pará, a título de indenização de valores despendidos em benefício 

do servidor para a realização do referido curso, no caso de desistência e do 

não cumprimento do item 3.9; 

k) Não ter sofrido sanção disciplinar punitiva nos últimos 03 (três) anos contados a 

partir da publicação deste edital; 

l) Para os militares possuir no mínimo o comportamento com conceito “BOM” e 
para os demais servidores não está respondendo nenhum procedimento 

administrativo disciplinar; 

m) Não se encontrar de licença para tratamento de interesse particular, nem de 

licença à saúde; 

http://www.iesp.pa.gov.br/


n) Carta de indicação ou de recomendação assinada pela chefia imediata, 

autorizando e indicando o servidor para participar do presente seletivo, conforme 

o anexo I deste edital; 

o) Não estar cumprindo pena privativa de liberdade imposta por sentença penal 
condenatória transitada e julgada, nem estar usufruindo do benefício de 

suspensão condicional penal, tampouco estar sob cumprimento de medida 

protetiva. 

4.6 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. 

4.7 O correto preenchimento das informações no formulário eletrônico de inscrição 

é de inteira responsabilidade do candidato. 

4.8 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. 

4.9 A relação dos inscritos será divulgada será homologada a partir do dia 25 de 
janeiro de 2022, 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. 

4.10 Caso o candidato constate alguma divergência em relação à sua inscrição, deverá 
preencher o formulário conforme anexo I, e enviar para o endereço 

eletrônico:ces@iesp.pa.gov.br sua argumentação no período de 26 a 27 de 

janeiro de   2022 às 23h59 min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos). 

4.11 As inscrições que não obedeceram às determinações contidas neste edital, serão 

tornadas sem efeito no processo seletivo. 

4.12 Não haverá cobrança de taxa de inscrição dos CANDIDATOS às vagas 

ofertadas por este processo seletivo. 

 

5. PROVA 

 

5.1 A prova subjetiva conterá uma redação com no mínimo de 15 linhas e no 
máximo 30 linhas que deverá ser um texto dissertativo - argumentativo a ser 
aplicada com data prevista no dia de 05 de fevereiro de 2022 às 08h00 as 12h00 

no endereço do polo IESP, e nos demais polos Marabá e Santarém, com 

confirmação e publicação por meio de edital de data, local e horário de prova. 

5.1.1 O candidato ao realizar a inscrição deve atentar para o dia, o horário e local de 
provas de acordo com o edital publicado disponibilizado pela comissão do 

processo seletivo que após a homologação das inscrições devendo o candidato 
conferir o local e horário onde será aplicada a sua prova na lista  de 
homologação das inscrições que será divulgada no dia 18 de janeiro de 2022 no 
site http://www.iesp.pa.gov.br. Caso haja discordância deverá apresentar recurso 
conforme item 4.10. 

http://www.iesp.pa.gov.br/
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5.2 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   

➢ 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; 
➢ Não apresenta proposta de intervenção ou 
apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao 

assunto. 
40 pontos 

 

➢ Apresenta o assunto, 
tangenciando o tema, ou 
demonstra domínio 
precário do texto 
dissertativo-

argumentativo, com 
traços constantes de 
outros tipos textuais 

➢ Desenvolvimento tangencial o tema, 

detendo-se em tema vinculado ao mesmo assunto, 
o que revela má interpretação do tema proposto; 
➢ Apresenta adequação ao tipo textual 
dissertativo- argumentativo, com repetição de 
ideias e ausência de argumentação; 
➢ Pode ocorrer também a elaboração de um 

texto de base narrativa, com apenas um resquício 
dissertativo, por exemplo, contar uma longa 
história e, no final, afirmar que ela confirma uma 
determinada tese; 
➢ Apresenta proposta de intervenção vaga, 
precária ou relacionada apenas ao assunto. 

80 pontos 

 

➢ 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. 

➢ Desenvolvimento de forma mediana do 
tema, apresentando tendência ao 

tangenciamento; 
➢ 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; 
➢ Elabora, de forma insuficiente, proposta de 
intervenção relacionada ao tema ou não 
articulada com a discussão desenvolvida no 
texto. 

120 pontos 

 

➢ Desenvolve o tema 

por meio de 
argumentação previsível 
e apresenta domínio 

➢ Desenvolvimento de forma adequada o tema, 
mas apresenta uma abordagem superficial, 
discutindo outras questões relacionadas; 

➢ Desenvolve uma argumentação previsível e 
apresenta domínio adequado do tipo textual 
dissertativo -argumentativo, mas não apresenta 



mediano do texto 

dissertativo-
argumentativo, com 
proposição, 
argumentação e 
conclusão. 

explicitamente uma tese, detendo-se mais no 

caráter dissertativo do que no argumentativo; 
➢ Reproduz ideias do senso comum no 
desenvolvimento do tema; 
➢ Elabora, de forma mediana, proposta de 
intervenção relacionada ao tema e articulada a 
discussão desenvolvida no texto. 

160 pontos 

 

Desenvolve o tema por 
meio de argumentação 
consistente e apresenta 
bom domínio do texto 
dissertativo-
argumentativo, com 

proposição, 
argumentação e 
conclusão 

➢ O participante desenvolve bem o tema, mas 

não explora os seus aspectos principais; 
➢ Desenvolve uma argumentação consistente e 
apresenta bom domínio do tipo textual 
dissertativo -argumentativo, mas não apresenta 
argumentos bem desenvolvidos; 
➢ Argumentos não ficam restritos à reprodução 
das ideias contidas nos textos motivadores nem a 

questões do senso comum. 
➢ Elabora bem proposta de intervenção 
relacionada ao tema e articulada a discussão 
desenvolvida no texto. 

200 pontos 

 

Desenvolve o tema por 

meio de argumentação 
consistente, a partir de 
um repertório 
sociocultural produtivo, e 
apresenta excelente 
domínio do texto 
dissertativo-

argumentativo. 

➢ 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 
intervenção funcionando como uma conclusão; 
➢ Os argumentos não ficam restritos à 
reprodução das ideias contidas nos textos 
motivadores nem a questões do senso comum 

➢ Elabora muito bem proposta de intervenção, 
detalhada, relacionada ao tema e articulada à 
discussão desenvolvida no texto. 

 

5.2.1 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 

1. Domínio da norma padrão da língua escrita. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da 
argumentação. 

5. 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. 



5.3 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. 

5.4 As provas de redação do processo seletivo em tela para ingresso no 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. 

5.4.1 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: 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 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. 

5.6 A prova terá duração de 04 (quatro) 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; 5.1, 5.1.1, 

constantes neste edital. 

5.7 O candidato terá 48 (quarenta e oito) horas após o resultado de realização da 

prova subjetiva para interpor recurso relacionado a questão do exame 

classificatório. 

5.7.1 O recurso deverá ser apresentado em formulário próprio, conforme anexo V e 
enviado para o seguinte e-mail: ces@iesp.pa.gov.br com a argumentação, 

exclusivamente no período de 15 a 16 de fevereiro de 2022 às 23h59min (vinte e 

três horas e cinquenta e nove minutos). 

 

6. DA CLASSIFICAÇÃO E NOTAS 

 

6.1 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. 

6.2 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 5.4.2 deste edital em ordem 

decrescente. 

6.3 No caso de empate na classificação prevalecerá o candidato com maior nota na 

redação em ordem decrescente. 

6.4 Persistindo o empate prevalecerá o candidato de maior tempo de serviço. 

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 

mailto:ces@iesp.pa.gov.br,


6.5 Persistindo o empate prevalecerá o candidato de maior idade. 

6.6 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: 

a) Nota inferior a 600 pontos na Redação; 

b) A não apresentação da documentação comprobatório da conclusão de Ensino 

Médio no ato da matrícula e documentação exigida no item 3.9. 

 

8. 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 item 

3.9. 

8.3 A divulgação do resultado final preliminar será no dia 21 de fevereiro de 2022, 

até as 18 horas, no site:http://ww.iesp.pa.gov.br. 

8.4 A lista de classificação de homologação do resultado 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 23 de fevereiro de 2022, tendo o 
candidato prazo o período de 15 e 16  de fevereiro de 2022 até ás 23h59min 
horário de Brasília  para interpor recursos, se assim achar pertinente, em 
formulário próprio, conforme anexo IV e enviar para seguinte e-

mail:ces@iesp.pa.gov.brcom a argumentação sobre o recurso. 

8.5 A homologação do resultado  do processo seletivo, conforme item 3.1 deste 
edital, será divulgada a partir do dia 23 de fevereiro de 2022, no site 

http://ww.iesp.pa.gov.br em edital específico, ao qual não caberá recurso. 

8.6 matrícula dos candidatos classificados no processo seletivo, será efetuada via e-
mail: ces@iesp.pa.gov.br nos dias 24 a 28 de fevereiro de 2022,onde o 
candidato classificado e aprovado deverá anexar a documentação exigida no 

anexo VII 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 24 a 28 de fevereiro de 2022, no horário de funcionamento da 

http://ww.iesp.pa.gov.br/
http://ww.iesp.pa.gov.br/
mailto:ces@iesp.pa.gov.br
http://ww.iesp.pa.gov.br/
mailto:ces@iesp.pa.gov.br
mailto:ces@iesp.pa.gov.br;


secretaria acadêmica do curso (08h às 16h) horário de Brasília em conformidade 

com o anexo VII 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 recepção, análise e aprovação 

dos documentos entregue pelo candidato dos seguintes documentos: 

a) (01) Uma cópia simples 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; 

b) (01) Uma cópia simples do CPF ou documento oficial que contenta o número do 
CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF obtido na página virtual 

www.receita.fazenda.gov.br (PDF); 

c) (01) Uma cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento (PDF);  

d) (01) Uma via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral obtida em qualquer 

Cartório Eleitoral ou pela Internet: www.tse.jus.br (PDF); 

e) (01) Uma cópia simples do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar 
para candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) anos e 45 

(quarenta e cinco), anos exceto indígenas (PDF); 

f) (01) Uma cópia simples do Histórico Escolar do Ensino Médio ou equivalente 

(Certificado de conclusão do Ensino Médio) (PDF); 

g) (01) Um comprovante de residência (preferencialmente energia elétrica ou, na 

falta deste, água ou telefone) (PDF); 

h) (01) Uma foto 3x4 colorida recente (PDF); 

i) 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; 

j) Declaração emitida do pela chefia imediata do órgão onde o candidato está 

lotado para fins de comprovação do item 3.9 deste edital; 

k) Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme o anexo II deste Edital; 

l) 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 02 (dois) dias úteis 
para a entrega da referida documentação. Após esse prazo, não ocorrendo a 

http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://www.tse.jus.br/


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) dias, perderá o direito 

à 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, sendo publicado em veículo de grande circulação e no site do 

IESP, 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 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 estiver cursando graduação em qualquer 

instituição de ensino superior pública, deverá optar por apenas um dos cursos. A 

http://www.iesp.pa.gov.br/pt-br
http://www.iesp.pa.gov.br/pt-br
mailto:ces@iesp.pa.gov.br


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. 

 

Marituba, 15 de dezembro de 2021 
 

 
 

 
 
 
 

Antonio Bentes da Silva Filho - CEL BM 

Diretor do IESP  

 

 

 

 

Sônia da Costa Passos – Profª. Dra. 

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 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE  

 

Nome:  

Instituição: Cargo: Lotação: 

CPF:  Matrícula Funcional: 

DADOS SOBRE O CURSO 

Instituição de Origem: 

Município de atuação profissional: 

Curso: 

Data da 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 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 

AUTO-DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUO CURSO SUPERIOR EM QUALQUER 

ÁREA E SOU SERVIDOR EFETIVO NOMEADO POR MEIO DE CONCURSO 

PÚBLICO 1 

 

 

 

Eu, _____________________________________________________________, inscrito no 

CPF: ________________________, portador do RG nº ________________________ residente 

e domiciliado(a) à 

____________________________________________________________declaro que não 

possuo curso superior, e sou pertencente à ao quadro efetivo do ( órgão) nomeado por meio de 

concurso público nº ____________________________,cujo o termo de posse foi publicado em 

diário oficial do Estado ou do Município.  

Por ser verdade, assino esta declaração para que produza os efeitos devidos e legais.  

_______________________________, _____/_____/______ 

 

_____________________________________ 

Nome do candidato 

Declaro serem verdadeiras todas as afirmações, ciente que a não veracidade poderá 

acarretar a instauração dos competentes processos judiciais, inclusive o crime de 
falsidade, que prevê pena de 1 a 5 anos, conforme Código Penal, Art. 299 - Omitir, 
em documento público ou particular , declaração que dele devia constar, ou nele 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim 
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 
relevante. 

 

 
1  Essa declaração deve ser usada para inscrição do candidato no Curso Superior de Tecnologia em 

Segurança Pública, criado por meio da resolução nº 396 /2021 - CONSUP. / Edital 01/2022 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO REFERENTE À INSCRIÇÃO  

(Conforme item 4.10 do Edital) 

 

Nome: 

E-Mail:  

RG: 

 

Órgão Emissor: Data de Emissão: 

Sexo:(  )Feminino 

(   )Masculino 

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 2022. 

 

 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

Parecer da Comissão do Processo Seletivo Discente: 

(    ) Deferido 

(    ) Indeferido 

 

Justificativa:  

 

 

__________________________________ 

Assinatura do Servidor 

 

 

 



ANEXO V 

FORMULÁRIO DE RECURSO - PROVA SUBJETIVA  

 

Nome: 

E-mail:(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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

___________________, _____de ___________________de 2022. 

 

 
_______________________________ 

Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 



ANEXO VI 

FORMULÁRIO DE RECURSO - LISTA DE CLASSIFICAÇÃO 

 

 

 

Nome: 

E-mail: (OBRIGATÓRIO): 

 

CPF: 

Telefone: 

 

FUNDAMENTAÇÃO (OBRIGATÓRIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

___________________, _____de ___________________de 2022. 

 

 
 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII  

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA  

 

Para matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:  

 

a) (01) Uma foto 3x4 colorida recente (PDF); 

b) (01) Uma fotocópia Simples 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; 

c) (01) Uma fotocópia Simples do CPF ou documento oficial que contenta o 

número do CPF ou comprovante de situação cadastral do CPF (obtido na página 

virtual www.receita.fazenda.gov.br ) (PDF); 

d) (01) Uma fotocópia Simples da Certidão de Nascimento ou Casamento (PDF); 

e) (01) Uma via impressa da Certidão de Quitação Eleitoral, (obtida em qualquer 

Cartório Eleitoral ou pela Internet: www.tse.jus.br ) (PDF); 

f) (01) Uma fotocópia Simples do Comprovante de Quitação com o Serviço Militar 

(candidatos do sexo masculino com idade entre 18 (dezoito) anos e 45 (quarenta 

e cinco), anos exceto indígenas) (PDF); 

g) (01) Uma fotocópia Simples do Histórico Escolar do Ensino Médio ou 

equivalente (Certificado de conclusão do Ensino Médio) (PDF); 

h) (01) Um comprovante de residência (preferencialmente energia elétrica ou, na 

falta deste, água ou telefone); 

i) 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; 

j) Declaração emitida do setor de Recurso Humanos do órgão onde o candidato 

está lotado para fins de comprovação do item 3.9 deste edital (letras: B, C e D);  

k) Termo de Compromisso e Responsabilidade, conforme o anexo II deste edital; 

l) Carta de indicação ou recomendação assinada pela chefia imediata, conforme o 

anexo I deste edital. 
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ANEXO VIII 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

  

AÇÃO DATA 

Publicação do Edital 16 de dezembro de 2021 

Período de Inscrição 
21 de dezembro de 2021 a 21 de janeiro   
de 2022 

Divulgação da Homologação das 

Inscrições 
25 de janeiro de 2022 

Prazos de Recursos 26 e 27 de janeiro   de 2022 

Resposta de Recursos 28 de janeiro de 2022 

Realização do Processo Seletivo 05 de fevereiro de 2022 

Resultado do Processo seletivo 14 de fevereiro de 2022 

Período de Recurso 15 e 16 de fevereiro de 2022 

Resposta dos Recursos 18 de fevereiro de 2022 

Resultado Final preliminar 21 de fevereiro de 2022 

Homologação do resultado final  23 de fevereiro de 2022 

Período de Matrícula dos Aprovados  24 e 28 de fevereiro de 2022 

Início previsto das Atividades  07 de março de 2022 

 

 

 

 


