
  

 

INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ 

GABINETE DO DIRETOR 

COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO 

EDITAL Nº 002/2022 

 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 

001/2022 - PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

SEGURANÇA PÚBLICA NA MODALIDADE À DISTÂNCIA PARA INGRESSO NAS 

VAGAS REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2022. 

 

A Diretoria do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP e a comissão organizadora do 

processo seletivo instituída por meio da  portaria nº 02 de 29 de janeiro de 2021, 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 a retificação do edital de abertura  nº 

001/2022, assim com a  prorrogação das inscrições e as alterações das datas do anexo VIII do 

Edital de nº 001/2022 de 16 de dezembro de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º 34799 

de 16 de dezembro de 2021, conforme segue: 

 

Art.1º RETIFICO LETRA B e G do item 3.9 e o anexo I do edital de abertura nº 001/2022, 

referente as inscrições  conforme se segue:  

 

Onde se lê: 
  

3.9 LETRA 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; 

 

Leia-se:  
  

3.9 LETRA - B - Ser servidor público ou militar estadual efetivo concursado com no mínimo 02 

(dois) anos de tempo de serviço a contar da data de nomeação ou posse, para integrantes 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. 

 

Onde se lê: 
  

3.9 LETRA 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. 

 

Leia-se: 
  

3.9 LETRA G - As vagas são destinadas aos seguintes servidores abaixo especificados: 

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

II. Servidores da Polícia Civil do Pará, efetivados por meio de concurso público; 

III. Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, efetivados por meio de concurso 

público; 

IV. Servidores da Secretaria de Administração Penitenciaria do Pará, efetivados por meio de 

concurso público; 

V. Servidores do Centro de Periciais Científicas “Renato Chaves” efetivados por meio de 

concurso público; 

VI. Guardas Municipais dos Municípios do Estado do Pará, estáveis por meio de concurso 

público; 

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

de concurso público. 

 

Onde se lê:  

 

No anexo I modelo de declaração 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 

 

 

Leia-se: 



  

 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

Autorizo o (a)servidor(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Matrícula 

Funcional Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lotado no 

(a)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx possuidor de, no mínimo, 02 (dois) anos de 

tempo de serviço após ser nomeado ou empossado em cargo de provimento efetivo do SIEDS, 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 202 

Carimbo e Assinatura da Chefia Imediata 

 

Art. 2º PRORROGA as inscrições e altera as datas do anexo VIII do Edital de nº 001/2022 de 16 

de dezembro de 2021, publicado no diário Oficial do Estado n º 34799 de 16 de dezembro  de 2021  

no período de inscrições até as 23h59min do dia 06/02/2022 (horário de Brasília), e atualiza o 

cronograma de atividades conforme segue: 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

AÇÃO DATAS PREVISTAS  

Publicação do Edital 002/2022 24 de janeiro de 2022 

Período de Inscrição 21 dezembro de 2021  a 06 de 

fevereiro de 2022 

Edital de divulgação da Homologação das Inscrições e 

local e horário de prova 

11 de fevereiro de 2022 

Prazos de Recursos 14 e 15 de fevereiro de 2022 

Resposta de Recursos 17 de fevereiro de 2022 

Realização do Processo Seletivo 19 de fevereiro de 2022 

Resultado  preliminar processo seletivo 09 de março de 2022 

Prazos  de Recursos 10 e 11 março de 2022 

Resposta dos Recursos 16 de março de 2022 

Homologação do resultado final do processo Seletivo  24 de março de 2022 

Período de Matrícula dos Aprovados  28 a 30 de marco de 2022 

Início das Atividades  04 de abril de 2022  

 

Marituba, 21 de janeiro de 2021 

 



  

Comissão organizadora do Processo Seletivo do Curso Superior de Tecnologia em Segurança 

Pública -Modalidade -EAD 

 

 

Antonio Bentes da Silva Filho - Cel BM 

Diretor do IESP  

 

 

Sônia da Costa Passos – Profa Dra 

Coordenadora de Ensino Superior do IESP 

 

Thaís Barros Costa  

Gerente Técnico Administrativo – CES/IESP  

 

 

Renan Moraes de Araújo  

Gerente Administrativo -NIT /IESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA IMEDIATA 

 

Autorizo o (a)servidor(a), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Matrícula 

Funcional Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lotado no 

(a)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx possuidor de, no mínimo, 02 (dois) anos de 

tempo de serviço após ser nomeado ou empossado em cargo de provimento efetivo do SIEDS, 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 

 


