
 diário oficial Nº 34.713  11 Terça-feira, 28 DE SETEMBRO DE 2021

SETraN
 0125 1.589.422,13 0,00 0,00 0,00 1.589.422,13

Manutenção da 
Gestão 46.045,45 0,00 0,00 0,00 46.045,45

SEGUP
dESTaQUE 

rEcEBido do(a) 
SEMaS

 0316 46.045,45 0,00 0,00 0,00 46.045,45
Saúde 862.522,98 0,00 0,00 0,00 862.522,98

crS - Marabá
dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0103 6.239,06 0,00 0,00 0,00 6.239,06
SESPa

dESTaQUE rEcE-
Bido do(a) fES

 0149 856.283,92 0,00 0,00 0,00 856.283,92
Segurança Pública 180.757,76 0,00 0,00 0,00 180.757,76

PMPa
 0101 180.757,76 0,00 0,00 0,00 180.757,76

foNTE
3º QUadriMESTrE - 2021

SETEMBro oUTUBro NoVEMBro dEZEMBro ToTal

0101 - rEcUrSoS ordi-
NarioS                                         10.088.850,82 15.000.000,00 0,00 0,00 25.088.850,82

0103 - fES - recursos 
ordinários 6.239,06 0,00 0,00 0,00 6.239,06

0125 - royaltie Hídrico 1.589.422,13 0,00 0,00 0,00 1.589.422,13

0149 - fES - SUS / fundo 
a fundo 856.283,92 0,00 0,00 0,00 856.283,92

0316 - recursos Próprios 
do fundo Estadual de Meio 

ambiente
46.045,45 0,00 0,00 0,00 46.045,45

0397 - fundo Petrobras/
STf/adPf 276.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00

0661 - recursos Próprios 
diretamente arrecadado pela 

administração indireta
401.500,00 0,00 0,00 0,00 401.500,00

ToTal 13.264.341,38 15.000.000,00 0,00 0,00 28.264.341,38

Protocolo: 710067

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo - sePLad secretaria de estado de 
adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria - seaP

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

coNcUrso PÚBLico c-208
editaL Nº 08 /seaP/sePLad, de 27 de seteMBro de 2021

editaL de HoMoLoGaÇÃo das iNscriÇÕes e de 
diVULGaÇÃo dos Locais da ProVa oBJetiVa e da ProVa 

discUrsiVa
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a SEcrETaria dE ESTado dE adMiNiSTraÇÃo PENiTENciária 
(SEaP), no uso das suas atribuições legais, tornam público a HoMoLoGa-
ÇÃo das iNscriÇÕes e de diVULGaÇÃo  dos Locais da ProVa 
oBJetiVa  e da  ProVa discUrsiVa, do concurso Público c-208, nos 
seguintes termos:
art. 1º ficam deFeridas as inscrições dos candidatos relacionados na 
página de acompanhamento do certame, no endereço eletrônico https://.
www.cetapnet.com.br.
i - o candidato poderá consultar individualmente o seu local e Horário de 
Prova, através da área do candidato, disponível no endereço eletrônico 
https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de publicação deste edital.
art. 2º ficam iNdeFeridas as demais inscrições.
i - o candidato poderá consultar individualmente o motivo do indeferimen-
to de sua inscrição, através da área do candidato, disponível no endereço 
eletrônico https://www.cetapnet.com.br, a contar da data de publicação 
deste edital.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições contrárias
Belém/Pa, 27 de setembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
Secretário de Estado de administração Penitenciária

Protocolo: 710062

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo – sePLad 
aUditoria GeraL do estado do ParÁ – aGe

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de VaGas eM 
carGos de NÍVeL MÉdio e sUPerior 

coNcUrso PÚBLico c-212
editaL No 02 / sePLad/aGe, de 27 de seteMBro de 2021

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo (SE-
Plad) e a aUdiToria GEral do ESTado do Pará (aGE), no uso das 
suas atribuições legais, tornam pública a rETificaÇÃo ao Edital n.o 01/
SEPlad/aGE, de 13 de setembro de 2021, que regulamenta a realização 
do concurso público destinado ao provimento de vagas em cargos efetivos 
de nível médio e superior, e à formação de cadastro de reserva da aGE, 
conforme a seguir:
1) No item 7.3, alínea - b -:
oNde se LÊ:
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
b)  Preencher e entregar/enviar o Requerimento específico (ver modelo 
disponível na página de acompanhamento do concurso público http://
www.fundacaocetap.com.br) acompanhado de laudo médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao có-
digo correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência; ou, alternativamente, Requerimento 
específico acompanhado de carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence;
Leia-se:
7.3) Os candidatos que sejam Pessoas com Deficiência (PcD) deverão:
b)  Entregar/enviar laudo médico, emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses, a contar da data da publicação do presente edital, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao có-
digo correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência, e conter a assinatura e o carimbo do 
médico com o número de sua inscrição no conselho regional de Medicina 
(crM); ou, alternativamente, carteira/declaração de cadastramento na(s) 
instituição(ões) à(s) qual(is) pertence;
2) No item 9.1:
oNde se LÊ:
9.1) o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento especial 
para a realização das Etapas deverá indicar, no formulário Eletrônico de 
inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar impre-
terivelmente até o dia 12 de novembro de 2021, via SEdEX ou carta 
registrada (com data de postagem até o último dia do período de envio 
da documentação), para a sede da fundação cETaP em Belém/Pa (ver 
endereço no item 20 deste Edital) oU via upload, por meio de link especí-
fico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.com.br 
, oU entregar, pessoalmente, no cac da fundação cETaP no Município de 
Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação de atendi-
mento Especial acompanhada de laudo Médico emitido com data dos últi-
mos 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do presente edital, 
todos legíveis e que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). 
o laudo Médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico 
com o número de sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM). 
após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força 
maior, devidamente justificados e comprovados.
Leia-se
9.1) o candidato que necessitar de qualquer tipo de atendimento espe-
cial para a realização das Etapas deverá indicar, no formulário Eletrôni-
co de inscrição, o(s) recurso(s) especial(is) necessário(s) e, ainda, enviar 
impreterivelmente até o dia 12 de novembro de 2021, via SEdEX ou 
carta registrada (com data de postagem até o último dia do período de 
envio da documentação), para a sede da fundação cETaP em Belém/Pa 
(ver endereço no item 20 deste Edital) oU via upload, por meio de link 
específico, disponível no endereço eletrônico https://www.fundacaocetap.
com.br , oU entregar, pessoalmente, no cac da fundação cETaP no Mu-
nicípio de Belém/Pa (ver endereço no item 20 deste Edital), a Solicitação 
de atendimento Especial preenchida corretamente (aNEXo iV deste Edital) 
acompanhada de laudo Médico emitido com data dos últimos 12 (doze) 
meses, a contar da data da publicação do presente edital, todos legíveis e 
que justifiquem o(s) recurso(s) especial(ais) solicitado(s). O Laudo Médico 
deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de 
sua inscrição no conselho regional de Medicina (crM). após esse período, 
a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, devidamente 
justificados e comprovados.
3) No item 9.1.3:
oNde se LÊ:
9.1.3) a inexistência de laudo médico para qualquer solicitação de atendi-
mento especial implicará em seu não atendimento.
Leia-se:
9.1.3) a inexistência de laudo médico, da Solicitação de atendimento Espe-
cial (aNEXo iV) ou de qualquer outro documento exigido no item 9.1 deste 
Edital para qualquer solicitação de atendimento especial implicará em seu 
não atendimento.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Belém/Pa, 27 de setembro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
JoSÉ rUBENS BarrEiroS dE lEao
auditor-Geral do Estado do Pará

Protocolo: 710063


