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Portaria Nº 346 de 12 de Maio de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da diretoria de administração e 
finanças, que dispõe sobre a substituição de fiscal de contrato, nos autos 
do Processo administrativo Eletrônico nº 2019/550393, de 07/11/2019;
rEsolvE:
i – sUBstitUir na Portaria nº 640, de 20/09/2021, publicada no doE nº 
34.705, de 21/09/2021, referente ao Processo administrativo Eletrônico nº 
2019/550393, como Fiscal do Contrato Administrativo nº 006/2020, firma-
do com a empresa aGENda assEssoria PlaNEJaMENto E iNforMática 
– ltda, cNPJ nº 00.059.307/0001-68, a servidora lorena alice cézar da 
cruz oliveira, matrícula nº 5948960/1, ocupante do cargo de técnico Pre-
videnciário a, lotada na coordenadoria de concessão de Benefícios, pela 
servidora Nádia Patrícia da silva rocha, matrícula nº 5923224/4, ocupante 
do cargo em comissão de Gerente, lotada no Gabinete da Presidência. 
II – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 
do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da autorida-
de competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2022.  
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 347 de 12 de Maio de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1343282, de 
25/11/2021;
rEsolvE:
i – dEsiGNar o servidor charles Xenágoras Nascimento do Nascimen-
to, matrícula funcional nº 5948279/2, ocupante da função de técnico em 
Gestão de informática, lotado na coordenadoria de tecnologia da infor-
mação, para atuar como fiscal do contrato administrativo nº 015/2022, 
firmado com a empresa TECH SOLUTIONS EM GESTÃO E TECNOLOGIA 
da iNforMaÇÃo – ltda, inscrita sob o cNPJ/Mf nº 10.517.288/0001-20, 
que tem como objeto a aquisição de solução integrada de monitoramento, 
investigação e inteligência analítica, com o fornecimento, sob demanda, de 
serviços técnicos especializados, visando prover suporte às ações de Moni-
toramento contínuo, controle interno, Gestão e análise de conformidade 
dos pagamentos de Benefícios dos servidores inativos e Pensionistas vin-
culados ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEv.  
ii – dEsiGNar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula funcio-
nal nº 5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado 
na coordenadoria de tecnologia da informação, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Portaria Nº 348 de 12 de Maio de 2022
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEv, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsidEraNdo que o decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe 
sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos con-
tratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades 
do Poder Executivo do Estado do Pará; 
CONSIDERANDO que deverá ser designado um fiscal de contrato, convênio 
ou termo de cooperação; e
coNsidEraNdo os termos do despacho da coordenadoria de adminis-
tração e serviços, que dispõe sobre a designação de fiscal de contra-
to, nos autos do Processo administrativo Eletrônico nº 2022/308059, de 
15/03/2022;
rEsolvE:
i – dEsiGNar o servidor alex Gleiton carneiro lopes, matrícula funcional 
nº 5929464/2, ocupante da função de técnico em Gestão de informática, 
lotado na coordenadoria de tecnologia da informação, para atuar como 
Fiscal do Contrato Administrativo nº 016/2022, firmado com a empresa 
EQUiliBriUM WEB sErviÇos dE iNforMática – ltda, inscrita sob o 
cNPJ/Mf nº 07.178.322/0001-74, que tem como objeto a prestação de 
serviços continuados de desenvolvimento e sustentação de software, ba-
seado nas práticas e princípios das “metodologias ágeis”, sob demanda, 

dimensionadas em UST e demais especificações, conforme o Termo de 
referência – anexo ao Edital.   
ii – dEsiGNar o servidor Keytson deny Gomes Portugal, matrícula funcio-
nal nº 5929454/3, ocupante do cargo em comissão de coordenador, lotado 
na coordenadoria de tecnologia da informação, como suplente;
iii – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo a critério da 
autoridade competente.
dÊ-sE ciÊNcia, rEGistrE-sE, PUBliQUE-sE E cUMPra-sE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 12 de maio de 2022.
iltoN GiUssEPP stival MENdEs da rocHa loPEs da silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 798167

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

editaL 02 /2022
a diretora Geral interina da Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará, no uso de suas atribuições legais, torna pública a alteração do Edital 
01/2022 de 18 de abril de 2022, no que se refere ao calendário do Pro-
cesso seletivo e a Estrutura curricular de funcionamento, destinado ao 
provimento de 100 vagas para os cursos de pós-graduação lato sensu em 
Gestão Pública com ênfase em Políticas Públicas e Governança e Gestão 
Pública com ênfase em Gestão do conhecimento nas organizações Públi-
cas, que serão realizadas mediante as condições estabelecidas anterior-
mente acrescidas das alterações que seguem neste Edital:
item 1. do calendário do Processo seletivo:

Nº eVeNto data/ PerÍodo
01 inscrição para o Processo seletivo 16/05 a 31/05/2022
02 1ª etapa -análise documental 01 a 03/06/2022
03 divulgação do resultado da 1ª Etapa 07/06/2022
04 recurso 1ª Etapa (03 dias úteis) 08 a 10/06/2022
05 análise dos recursos - 1ª Etapa (03 dias úteis) 13 a 15/06/2022
06 divulgação do resultado dos recursos 1ª Etapa 20/06/2022
07 2ª Etapa- análise do currículo vitae 21 a 23/06/2022
08 divulgação do resultado da 2ª Etapa 27/06/2022
09 recurso 2ª Etapa (03 dias úteis) 28 a 30/06/2022
10 análise dos recursos 2ª Etapa (03 dias úteis) 01, 04 e 05/07/2022
11 divulgação do resultado da 2ª Etapa e do resultado final 07/07/2022
12 Período de Matrícula 18 a 15/07/2022
13 início das aulas 15 a 19/08/2022

item 2. Estrutura curricular e funcionamento: os cursos serão compostos 
por 05 disciplinas de 20 h/a, com aulas de 2ª a 6ª feiras, de 08h às 12h 
em até dois módulos mensais e por  09 disciplinas 32h/a com aulas de 2ª 
a 6ª feira e de 2ª a 4ª feira da semana subsequente , no horário de 15h 
as 19h. Além de 10h/a de Metodologia Científica II (Orientação de TCC) 
dispostas em 03 encontros presenciais durante 60 dias após a conclusão 
das disciplinas.
item 3. os demais itens do Edital de abertura do Processo seletivo perma-
necem inalterados.
Belém, 18 de Maio de 2022.
Elisangêla Mara da silva Jorge
diretora Geral interina da EGPa

Protocolo: 798144

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

Portaria Nº 956 de 12 de Maio de 2022
o dirEtor dE adMiNistraÇÃo, em exercício, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pela Portaria sEfa nº 451 de 13/02/2019 (republicada 
no d.o.E. nº 33.805 de 15/02/2019),
r E s o l v E:
art. 1º - dEsiGNar as servidoras rosÂNGEla socorro PEiXoto JUcá, 
Mat.: 3233588/3, cargo: técnico e carlos José de souza Monteiro, cargo: 
servente mat: 3217884/1 ambos lotados na célula de Gestão de apoio lo-
gístico (CGAL), para atuarem, respectivamente, como fiscal titular e fiscal 
substituto, junto ao Contrato nº 022/2021/SEFA, firmado entre a SECRE-
taria dE Estado da faZENda - sEfa e a empresa XiNGU sErviÇos E 
solUÇÕEs aMBiENtais ltda, referente à prestação e serviço de contro-
le de pragas, com fornecimento de material e mão de obra qualificada, 
abrangendo dedetização, desinsetização, desratização, controle e manejo 
de pombos e morcegos nas unidades administrativas desta secretaria da 
fazenda de Estado do Pará.


