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INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 833 de 29 de NoVeMBro de 2021
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, o Processo administrativo Eletrônico (PaE) nº 
2021/1164299, de 15/10/2021, que trata de designação de servidor.
rESolVE:
 i – dESiGNar a servidora luísa Porto da Silva de oliveira, matrícula n° 
5889141/3, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário a, lotada no 
Núcleo de Planejamento, para responder pela diretoria de Previdência 
- (daS.5), durante impedimento da titular, no período de 06/12/2021 a 
04/01/2022.
dê-SE ciêNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de novembro de 
2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 734902

diÁria
.

Portaria Nº 834 de 29 de NoVeMBro de 2021
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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1341856 (PaE), de 24/11/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo ao servidor alexandre José de oliveira 
fernandes, matrícula nº 57221976/1, a viajar ao município do Grupo B/Pa, 
no período de 25/11/2021 a 07/12/2021, a fim de supervisionar o aten-
dimento aos beneficiários deste Instituto, no Caminhão – Unidade Móvel 
do iGEPrEV.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, 12 e ½ (doze e 
meia) diárias ao servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dê-SE ciêNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 734987
Portaria Nº 835 de 29 de NoVeMBro de 2021
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 o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1340166 (PaE), de 24/11/2021.
rESolVE:
i – forMaliZar a aUToriZaÇÃo à servidora Sara Tatiane da Silva alves, 
matrícula n° 5962961/1, ocupante do cargo em comissão de Secretária de 
conselho, a viajar ao município de abaetetuba/Pa, no dia 26/11/2021, a 
fim de acompanhar o transporte e a instalação dos equipamentos na sede 
do iGEPrEV no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária à 
servidora citada acima, que se deslocará conforme item i.
dê-SE ciêNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 734988

.

.

oUtras MatÉrias
.

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do 
Pará – IGEPREV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Gover-
namental de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
 rESolVE:
HoMoloGar o PrEGÃo ElETrÔNico Nº 23/2021 - iGEPrEV
oBJETo: aquisição de materiais permanentes (dispenser para copos des-
cartáveis, kit primeiro socorros, moldura para foto e tenda em lona PVc) 
para instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – iGEPrEV, con-
forme quantidade e especificações estabelecidas em Termo de Referência.
EMPrESaS VENcEdoraS:
iTEM 01 – dispenser para copos descartáveis: BZ coMErcio E SErVicoS 
EirEli, cNPJ 41.278.336/0001-06, pelo critério de menor preço, no valor 
de r$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
iTEM 02 – Kit primeiro socorros: BZ coMErcio E SErVicoS EirEli, cNPJ 
41.278.336/0001-06, pelo critério de menor preço, no valor de
r$ 2.199,90 (dois mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos).
iTEM 03 – Moldura para foto – fracassado; e

iTEM 04 - lona PVc - ViSUal iNdUSTria E coMErcio dE loNaS lTda, 
cNPJ 05.626.958/0001-06, pelo critério de menor preço, no valor de
r$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais).
Valor Total do Pregão Eletrônico nº 23/2021 – iGEPrEV: r$ 12.799,90 
(doze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos).
Belém (Pa), 30 de novembro de 2021.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 735372

Portaria Nº 836 de 29 de NoVeMBro de 2021
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 a necessidade de consolidação, em tempo hábil, de todos 
os registros das operações patrimoniais, visando garantir o encerramento 
do exercício financeiro das contas do Governo do Estado no ano de 2021, 
de acordo com os procedimentos definidos na legislação em vigor;
coNSidEraNdo que o art.21, caput, do decreto n° 2.002, de 19 de no-
vembro de 2021, regulamenta a necessidade de elaboração do inventário 
do estoque de bens de consumo existente no almoxarifado e inventário 
dos bens móveis permanentes do instituto de Gestão Previdenciária do 
Pará, referente ao Exercício financeiro do ano de 2021;
coNSidEraNdo que o art, 21, caput, do decreto n° 2.002, de 19 de 
novembro de 2021, também determina a constituição e designação de co-
missão exclusivamente para proceder ao inventário do estoque existente 
no almoxarifado e ao inventário dos bens móveis permanentes existentes 
no órgão;
coNSidEraNdo que a não constituição da comissão ou a não realização 
do inventário, implicará na responsabilidade solidária do ordenador de des-
pesa pela diferença a menor que, eventualmente, venha a ser constatada 
e comprovada ao final do exercício financeiro, nos termos do art, 21, § 1º, 
do decreto n° 2.002, de 19 de novembro de 2021;
coNSidEraNdo que, cabe ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado 
do Pará prover os meios necessários para articular as gestões e providên-
cias pertinentes à implantação e ao funcionamento do regime de Previdên-
cia complementar de que trata essa lei;
coNSidEraNdo, ainda, que o prazo para instituir a comissão responsável 
pela elaboração dos Inventários findará em 30 de novembro de 2021;e
coNSidEraNdo os termos do Processo administrativo Eletrônico nº 
2021/1332054 (PaE), de 23/11/2021.
rESolVE:
i - iNSTiTUir a comissão responsável por elaborar e proceder ao inventá-
rio do estoque existente no almoxarifado e ao inventário dos bens móveis 
permanentes existentes do instituto de Gestão Previdenciária do Pará, re-
ferente ao Exercício financeiro do ano de 2021;
ii - dESiGNar os servidores a seguir relacionados para comporem a refe-
rida comissão, sob a presidência do primeiro:
- alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 5890933/1; 
- ana raquel Pereira carvalho, matrícula n° 5956729/1; 
- Thiago de Sousa lucio, matrícula n° 5950242/3;
-  renan Eduardo Soares rodrigues, matrícula n° 5956730/1; 
-  Sandro carepa dias, matrícula n° 5935782/2; 
-  Maria francielma ferreira de farias, matrícula n° 5440378/4.
iii – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no diário 
Oficial do Estado até o dia 04 de janeiro de 2022.
dê-SE ciêNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de novembro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 735454

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria
.

Extrato de PORTARIA Nº 333 de 24 de Novembro de 2021.
Processo: 2021/1340019
Nome: faBiaNo do NaSciMENTo SarGES
Matrícula: 54182025/3
cargo: Técnico de administração e finanças
Lotação Anterior: Coordenadoria do Centro de Graduação e Cursos Profis-
sionalizantes – cGP
local atual: coordenadoria do centro de Estudo Pesquisa e Projetos Estra-
tégicos em Governança Pública - cEPPE.
data: a contar de 24/11/2021.

Protocolo: 734894

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

EXTRATO DE PORTARIA Nº. 335 de 29 de Novembro de 2021.
Nome: JUliaNa fUrTado carNEiro
Matrícula: 54185831/2
cargo: assistente administrativo
Lotação: Coordenadoria de Desenvolvimento e Habilidades Profissionais - CDHP
concessão: 30 (trinta) dias
Período: 04/09 a 03/10/2021
laudo Médico: 31819 / Processo: 2021/1337903

Protocolo: 734906
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diÁria
.

Extrato de Portaria Nº. 334 de 25 de Novembro de 2021.
Processo: 2021/1337993
fundamentação legal: lei. 5.810/94 - rJU, art. 145
objetivo: tratativas desta Escola de Governança Pública do Estado do Pará, 
relacionado ao coNSad EXPrEX.
Servidor: rEiNaN claYToN BarBoSa aBrEU, 57224458/5, assessor Téc-
nico i, cPf: 565.348.092-49, lotado ddPEG  / 3 e ½ (três e meia) diárias.
Período: 30/11 a 03/12/2021.
origem: Belém
destino: Maceió-al.

Protocolo: 734901

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de PLaNeJaMeNto e adMiNistraÇÃo

escoLa de GoVerNaNÇa PÚBLica do estado do ParÁ
Processo seLetiVo Para o cUrso tÉcNico eM secretaria 

escoLar- ModaLidade ead
editaL 003/2021

o diretor Geral da Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPa), 
no uso de suas atribuições legais, torna público que se encontram abertas 
as inscrições para o processo seletivo destinado ao provimento de 750 
(setecentos e cinquenta) vagas para o curso Técnico em Secretaria Esco-
lar, aos servidores públicos em exercício, oferecida pela EGPa, que serão 
preenchidas mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1.do cUrso e seUs oBJetiVos
1.1. o curso Técnico em Secretaria Escolar, promovido pela Escola de Go-
vernança Pública do Estado do Pará (EGPa), é um curso Técnico de Nível 
Médio subsequente que visa promover a formação profissional técnica, na 
modalidade à distância, para profissionais da educação que atuam em áre-
as de apoio às atividades pedagógicas e administrativas nas escolas públi-
cas de educação básica.
2.da oFerta e dUraÇÃo do cUrso
2.1as aulas ocorrerão na modalidade Ead no ambiente virtual de apren-
dizagem (aVa)
2.2.o curso terá a duração 1 (um ano), distribuídas em atividades síncro-
nas e assíncronas, com a previsão de encontros virtuais remoto.
2.3Em necessidade de encontros presenciais, estes ocorrerão no Polo de 
cada região, sendo de responsabilidade do aluno o custeio com alimenta-
ção, transporte e passagem.
2.4os encontros virtuais com o professor que ocorrerão de forma síncrona 
(modalidade onde o professor transmitirá a aula ao vivo), além de en-
contros com monitor terão dia e horário previamente enviado no e-mail 
do aluno, para tal encontros serão utilizados ferramentas de comunicação 
síncronas
2.5as atividades assíncronas (conteúdo disponibilizado dentro da platafor-
ma, onde o professor disponibilizará o material) esses serão compostas por 
três modalidades: estudos dirigidos (a serem solicitados pelos professores 
do curso, previamente aos encontros virtuais); avaliação semanal de aula 
(a ser enviada após cada encontro virtual) e avaliação final do curso (que 
deverá ser desenvolvida ao longo do curso).
3 .das VaGas
3.1. O presente curso é destinado ao seguinte perfil:
3.1.1. Servidores Públicos Estaduais ou Municipais que detenham o certifi-
cado de conclusão de nível Médio ou Equivalente, que estejam lotados na 
região Polo para qual se inscreverem.
3.1.2.. Servidor de cargo comissionado ou contratado poderá se inscrever, 
ocupando até o limite de 20% das vagas.
3.2. os servidores municipais só poderão participar da seleção caso o Ter-
mo de cooperação Técnica com a EGPa esteja Vigente (consultar site da 
egpa www.egpa.pa.gov.br)
3.3. No caso de servidor contratado, o contrato deverá estar vigente até 
a data do término do curso, caso o servidor venha perder o vínculo, ficará 
sobre responsabilidade do servidor desligado ressacir a EGPa o valor esti-
pulado no termo de compromisso.
3.4. Serão ofertados 750 (setecentos e cinquenta) vagas, distribuídas em 
três turmas de 250 vagas para cada turma. Sendo que a 1ª (primeira) 
turma terá início das aulas em março, a 2ª (segunda) em abril e a 3ª (ter-
ceira) em maio de 2022 (ver anexo V).
3.5. cada região terá um município que será Polo para os casos de necessi-
dades de encontros presenciais conforme descrito no quado abaixo

Região Polos
araguaia Xinguara

Baixo amazonas Santarém
carajás canaã dos carajás

lago Tucuruí Tucuruí
Guama castanhal
Marajó i São Sebastião da Boa Vista
Marajó ii Belém

Metropolitana Belém
rio caeté Bragança
rio capim Paragominas

Tapajós itaituba
Tocantins abaetetuba

Xingu altamira

* os municípios pertencentes a cada região pode ser consultado no anexo 
Vi deste edital
4. da iNscriÇÃo
4.1. Poderão inscrever-se: servidores públicos em exercício Estaduais e 
Municipais
4.. 2a inscrição dos candidatos às vagas do “cUrSo TÉcNico EM SEcrE-
Taria EScolar- ModalidadE Ead” é gratuita e será recebida no período 
de 05 a 14 de janeiro de 2022, conforme especificações deste Edital.
4.3. as inscrições para o presente Edital serão recebidas apenas por meio 
do “formulário de inscrição online”, que estará disponível na página: ht-
tps://www.egpa.pa.gov.br, as 9h do dia 05 de janeiro até às  17h do dia 
14 de janeiro de 2022.
4.4. No ato da inscrição, o (a) candidato (a) deverá preencher o seguinte 
documento, “formulário de inscrição online”, que estará disponível na pági-
na: < https://www.egpa.pa.gov.br >, observando todas as etapas de pre-
enchimento do mesmo, inclusive atentando para sua confirmação de envio.
4.5. o (a) candidato (a) também deverá enviar, por meio do “formulário 
de inscrição online”, em campo próprio para tal, o seguinte documento 
digitalizado:
4.5.1. contracheque da competência 09/2021, 10/2021 ou 11/2021
4.5.2. caso o servidor seja contratado, além do contra cheque deve infor-
mar a data de vigência do contrato.
4.6. o candidato deverá declarar que as informações por ele fornecidas no 
ato de inscrição são verdadeiras e de sua inteira responsabilidade.
5. da seLeÇÃo dos caNdidatos
5.1. o processo de seleção constará de:
5.1.1. Preenchimento da ficha de inscrição online, anexando ao formulário 
todos os documentos digitalizados contidos no item 4.5.1 deste Edital;
5.1.2. Estar enquadrado ao perfil do curso, descrito no item 4.1 deste Edi-
tal dentro do prazo estabelecido
5.1.3. ordem cronológica de inscrição, considerando a data de abertura do 
formulário online, de acordo com o cronograma estabelecido neste Edital.
5.1.4. as turmas serão preenchidas conforme a ordem cronoloógica de 
seleção, os 250 primeiros selecionados irão compor a 1ª turma, os selecio-
nados de 251 a 500 irão compor a 2ª turma e os selecionados 501 a 750 
irão compor a 3ª turma
5.1.5. o candidato será responsável por acessar e acompanhar os prazos 
do cronograma
5.1.6. Em caso de duas ou mais inscrições para o mesmo candidato será 
considerada, para fins deste edital, a útima inscrição.
6. do resULtado
6.1. O resultado da seleção será divulgado em data específica, conforme 
cronograma do presente Edital, na página: https://www.egpa.pa.gov.br
6.2. Os(as) selecionados(as) serão informados do resultado final através 
do site https://www.egpa.pa.gov.br
7.dos recUrsos
7.1. Serão aceitos recursos após a divulgação das seguintes fases:
a) da impugnação do Edital, no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 
sua divulgação
b) do resultado, no prazo de até 03 (três) dias úteis após a divulgação do 
resultado.
7.2. o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo utilizando o 
formulário padrão disposto no anexo iV, preenchendo-o corretamente e 
encaminhando para o e-mail “coordenacaocgp@egpa.pa.gov.br “, dentro 
do prazo estabelecido nestre edital
7.3. Na fase recursal, o candidato, em nenhuma hipótese, poderá anexar 
documentos que foram exigidos no ato da inscrição para complementar 
informações faltantes.
7.4. o candidato deverá ser claro e objetivo em seu pleito. recursos incon-
sistentes ou intempestivos, cujo teor seja desrespeitoso, serão preliminar-
mente indeferidos.
7.5. Todos os recursos serão analisados e as respostas aos mesmos serão 
publicados no site da EGPa em link próprio, no prazo de 3 dias úteis, após 
o término do prazo recursal, conforme calendário do processo seletivo.
7.6. Em nenhuma hipótese, serão encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.
7.7. Não serão aceitos recursos via fax, ou ainda, fora do prazo.
7.8. caso no início ou no término dos prazos recursais não haja expediente na 
EGPa, a sua contagem será considerada como primeiro dia útil subsequente.
7.9. cada candidato terá direito a dar entrada em único recurso.
7.10. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.
7.11. a interposição de recursos não cessa o regular andamento do cro-
nograma de execução da seleção, com exceção do resultado final, que 
aguardará o julgamento das análises em andamento.
8. da MatrÍcULa
8.1. As matrículas dos candidatos classificados no Processo Seletivo para 
preenchimento das vagas previstas neste edital serão efetuadas no período 
de 09 a 18 de fevereiro de 2022, no endereço eletrônico https:// egpa.
pa.gov.br
8.2. a matrícula somente será efetivada mediante o envio, em link próprio, 
dos seguintes
8.2.1 Certificado de nível médio (frente e verso) com Histórico Escolar;
8.2.2 comprovante de residência atualizado (expedido últimos 03 meses).
8.2.3 Documento de identificação com foto legível , válida por todo terri-
tório nacional.
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8.2.4 declaração de liberação do representante legal Órgão/Entidade 
com assinatura reconhecida em cartório, conforme modelo do aNEXo ii.
8.2.5 Termo de compromisso, conforme aNEXo iii, com assinatura do ser-
vidor reconhecida em cartório.
8.2.6 foto digitalizada 3X4.
8.2.7 Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última 
eleição, ou certidão de quitação com a Justiça eleitoral.
8.2.8 Certificado de reservista (para candidatos do sexo masculino).
8.2.9 No caso de servidor contratado, este deverá enviar o contrato com a 
Prefeitura ou Estado.
8.3. caso ocorra a não apresentação de toda a documentação exigida, no 
prazo estabelecido, o candidato perderá a vaga e a mesma será ocupada 
pelo candidato classificado na sequência imediatamente posterior, desde 
que devidamente habilitado.
8.4. caso haja desistência ou impossibilidade do candidato selecionado em 
efetivar a sua matrícula, no período previsto, a vaga será preenchida por 
outro candidato, obedecendo a ordem de inscrição.
9. da diPLoMaÇÃo
9.1. Exigências para a concessão do diploma de conclusão, a ser expedido 
pela EGPa:
9.1.1. Participação nas atividades síncronas e assíncronas desenvolvidas 
pelo curso, sendo:
9.1.2. Mínimo de 75% de frequência , em cada disciplina, nos encontros 
virtuais ;
9.1.3. Entrega de, no mínimo 70% das atividades assíncronas (de cada 
disciplina)solicitadas ao longo do curso (estudos dirigidos prévios e avalia-
ção semanal de aula).
9.1.4. Nota mínima de 7,0 em cada disciplina
9.1.5. Entrega e apresentação da Avaliação final, em data a ser disponibi-
lizada pela coordenação do curso.
9.2. O diploma ficará disponível na Secretaria Acadêmica da EGPA, sendo 
de responsabilidade do discente vir buscar.
10. do croNoGraMa

Publicação do edital 30/11/2021
recurso 01/12/2021 a 02/12/2021

início das inscrições 05/01/2022 às 9 h
Término das inscrições 14/01/2022 às 17 h
divulgação do resultado 25/01/2022

recurso do resultado 26 a 28/01/2022
Divulgação do resultado definitivo 08/02/2022

Período de Matrícula 09 a 18/02/2022

início das aulas
1ª turma 01/03/2022
2ª turma 04/04/2022
3ª turma 02/05/2022

11. das disPosiÇÕes FiNais
11.1 Todas  as  etapas  do  processo  seletivo  serão  divulgadas  no  site
< https://www.egpa.pa.gov.br>
11.2. o calendário apresentado estará sujeito a alterações
11.3. os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão 
julgados pela direção Geral desta EGPa.
Belém, 29 de novembro de 2021
Helvio Moreira arruda
diretor Geral, em exercício.
ANEXO I – Matriz curricular
tÉcNico eM secretaria escoLar

diSciPliNaS carGa Horária
MÓdUlo forMaÇÃo PEdaGÓGica - MÓdUlo i 190h

fundamentos e Práticas em Ead 30H
relações interpessoais 60H
Educação e sociedade 60H

Ética e responsabilidade social 40h
MÓdUlo forMaÇÃo TÉcNica GEral – MÓdUlo ii 240H

informática Básica aplicada ao Trabalho 60H
Técnicas de comunicação e Redação Oficial 60H

Gestão em Tecnologias da informação articulados com Políticas Educacionais 60H
Programas e Projetos federais na Escola 60H

MÓdUlo forMaÇÃo ESPEcÍfica – MÓdUlo iii 420H
Secretária Escolar: organização e funcionamento 60H

Escrituração Escolar 60H
Estatística aplicada à Educação 60H

ferramentais digitais na Secretaria Escolar 60H
Gestão de documentos e arquivos 60H

Gestão da Educação e organização Escolar 60H
legislação Educacional 60H

carGa Horária ToTal do cUrSo 850H

aNeXo ii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo do rePreseNtaNte LeGaL do 

orGÃo/eNtidade
(deverá ser devolvida em papel timbrado e devidamente assinada pelo 
representante legal do orgão)

dEclaraÇÃo
Eu, .......................................................(qualificação do representante 
legal), declaro para os devidos fins, que o(a) servidor(a).......................
................................,matrícula ....................................., ocupante do 
cargo..........................................., se aprovado(a) no curso Técnico em 
Secretaria Escolar, ofertado pela Escola de Governança Pública do Estado 
do Pará- EGPa,  será liberado(a) de suas atividades laborais nos dias e ho-
rários estabelecidos para realização das aulas do referido curso.
local e data
_________________________________
assinatura do representante legal
obs: indispensável à apresentação no ato da matrícula no curso.

aNeXo iii
terMo de coMProMisso

Por meio deste instrumento, a EScola dE GoVErNaNÇa PUBlica do 
ESTado do Pará – EGPa, autarquia estadual, com sede nesta cidade, 
sito a av. José Malcher nº 900, Bairro Nazaré, cEP 66.055- 260, inscri-
ta sob o cNPJ nº 05.914.737/0001-33, neste ato representado por sua 
diretora Geral Evanilza da cruz Marinho Maciel e o(a) senhor(a) _____
_______________________________ , ocupante de cargo efetivo de 
________________________, do quadro de pessoal do(a) __________
_______________________________ resolvem celebrar o presente TEr-
Mo dE coMProMiSSo, que se regerá mediante as seguintes condições:
1. o(a) servidor(a) público(a) ou Empregado(a) público(a) acima quali-
ficado(a), inscrito(a) voluntariamente no curso Técnico em Secretaria 
Escolar, modalidade Ead, se selecionado(a) pela EGPa, declara achar-se 
livre e desembaraçado(a) de qualquer impedimento que possa frustrar o 
cumprimento do cronograma de atividades do curso, com início em 24 
de janeiro de 2022 e término previsto para dezembro de 2022 suscetível 
a mudanças,  em conformidade com as metas estabelecidas no Projeto 
Pedagógico do curso.
2. a EGPa custeará integralmente o  curso  para o(a)  servidor (a) ,  ajustado 
individualmente pelo preço de  r$ 1.040,00 (Hum mil e quarenta reais).
2.1. o(a) servidor(a) oriundo de outros municípios que se deslocar para o 
pólo de realização do curso, deverá arcar com as despesas provenientes 
do deslocamento, bem como hospedagem e alimentação.
2.2. caso o(a) servidor(a),  não seja aprovado(a) em alguma disciplina, 
o(a) mesmo (a) deverá solicitar a sua reposição, devendo encaminhar sua 
solicitação através de requerimento junto a Secretaria acadêmica do iSEG, 
que analisará e verificará a reoferta da disciplina em outro curso.
3. Nos casos de desistência imotivada, reprovação por frequência insufi-
ciente (75% por disciplina), reprovação em mais de 03 (três) disciplinas e 
perda do vínculo durante a realização do curso, o(a) servidor(a), ressarcirá 
os cofres públicos pelo investimento perdido, considerando o valor integral 
do curso, que será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preço 
ao consumidor – iNPc.
3.1. o(a) servidor(a) autoriza expressamente o órgão pagador de seus 
salários a efetuar descontos mensais consignados em folha de pagamento 
e transferi-los subseqüentemente à EGPa, dentro da margem legalmente 
prevista, até a satisfação integral do débito.
3.2. É facultado ao(a) servidor(a), a qualquer momento, o pagamento in-
tegral do débito, mediante depósito em conta corrente aberta pela EGPa, 
para esse fim específico.
3.3. a EGPa emitirá Termo de Quitação em favor do(a) servidor(a) para 
que o mesmo se desonere da obrigação prevista no item “3.1” do presente 
instrumento.
3.4. Não constituem desistência imotivada para os fins deste instrumento, 
as hipóteses de caso fortuito e/ou força maior, devidamente comprova-
do(a) pelo(a) servidor (a), após avaliação realizada por comissão consti-
tuída de no mínimo 03(três) membros, designados pela direção Geral da 
EGPa, que emitirão parecer em conjunto acerca do assunto.
3.5. Também não configuram desistência imotivada os casos de Superior 
interesse Público, devidamente fundamentados por escrito pelo Gestor do 
Órgão ou Entidade para a qual presta serviços, o servidor.
4. a EGPa prestará contas aos órgãos de controle, na forma da lei, dos 
recursos recebidos a título de ressarcimento ao erário, que deverão ser 
obrigatoriamente revertidos nas ações de formação e aperfeiçoamento de 
servidores públicos.
5. O servidor(a) público(a) ou empregado(a) público(a) fica ciente que 
somente será diplomado(a) do curso, quando integralizar toda a carga 
horária prevista no curso bem como aprovação nas disciplinas.
6. fica eleito o foro da cidade de Belém do Pará para dirimir quaisquer 
controvérsias porventura suscitadas em decorrência deste instrumento, 
que não puderem ser solucionadas por consenso.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento em 
02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só fim, juntamente com as 
testemunhas abaixo identificadas.
local e data....................................................................................
__________________________
Evanilza da cruz Marinho Maciel
diretora Geral - EGPa
___________________________________
Servidor(a) Público(a)
(firma reconhecida)
Testemunhas:
1....................................................................................
rG:
cPf:
2........................................................................
rG:
cPf:
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aNeXo iV
ForMULÁrio de recUrso

cUrSo:  PÓlo:
NoME: Nº dE iNScriÇÃo:
fUNdaMENTaÇÃo do rEcUrSo

local e data ....................................................
------------------------------------------
assinatura

aNeXo V
PriMeira tUrMa

disciPLiNas carGa Ho-
rÁria PerÍodo de eXecUÇÃo

MÓdUlo forMaÇÃo PEdaGÓGica 190h  
fundamentos e Práticas em Ead 30h 01/03 a 12/03/2022

 relações interpessoais 60h 14/03 a 02/04/2022
Educação e sociedade 60h 04/04 a 23/04/2022

Ética e responsabilidade social 40h 25/04 a 14/05/2022
MÓdUlo forMaÇÃo TÉcNica GEral 240h  

informática Básica aplicada ao Trabalho 60h 16/05 a 04/06/2022
Técnicas de comunicação e Redação Oficial 60h 06/06 a 25/06/2022

Gestão em Tecnologias da informação articulados com Políticas 
Educacionais 60h 27/06 a 16/07/2022

Programas e Projetos federais na Escola 60h 01/08 a 20/08/2022
MÓdUlo forMaÇÃo ESPEcÍfica 420h  

Secretária Escolar: organização e funcionamento 60h 22/08 a 10/09/2022
Escrituração Escolar 60h 12/09 a 01/10/2022

Estatística aplicada à Educação 60h 03/10 a 22/10/2022
ferramentas digitais na Secretaria Escolar 60h 24/10 a 12/11/2022

Gestão de documentos e arquivos 60h 14/11 a 03/12/2022
Gestão da Educação e organização Escolar 60h 20/03 a 08/04/2023

legislação Educacional 60h 10/04 a 29/04/2023
carga horária total 850h  

seGUNda tUrMa

disciPLiNas carGa HorÁria PerÍodo de eXecUÇÃo
MÓdUlo forMaÇÃo PEdaGÓGica 190h  

fundamentos e Práticas em Ead 30h 04/04 a 16/04/2022
 relações interpessoais 60h 18/04 a 07/05/2022
Educação e sociedade 60h 09/05 a 28/05/2022

Ética e responsabilidade social 40h 30/05 a 18/06/2022
MÓdUlo forMaÇÃo TÉcNica GEral 240h  

informática Básica aplicada ao Trabalho 60h 20/06 a 09/07/2022
Técnicas de comunicação e Redação Oficial 60h 01/08 a 20/08/2022

Gestão em Tecnologias da informação articulados com 
Políticas Educacionais 60h 22/08 a 10/09/2022

Programas e Projetos federais na Escola 60h 12/09 a 01/10/2022
MÓdUlo forMaÇÃo ESPEcÍfica 420h  

Secretária Escolar: organização e funcionamento 60h 03/10 a 22/10/2022
Escrituração Escolar 60h 24/10 a 12/11/2022

Estatística aplicada à Educação 60h 14/11 a 03/12/2022
ferramentais digitais na Secretaria Escolar 60h 01/02 a 20/02/2023

Gestão de documentos e arquivos 60h 27/02 a 18/03/2023
Gestão da Educação e organização Escolar 60h 20/03 a 08/04/2023

legislação Educacional 60h 10/04 a 29/04/2023
carga horária total 850h  

terceira tUrMa

disciPLiNas carGa HorÁria PerÍodo de eXecUÇÃo
MÓdUlo forMaÇÃo PEdaGÓGica 190h  

fundamentos e Práticas em Ead 30h 02/05 a 14/05/2022
 relações interpessoais 60h 16/05 a 04/06/2022
Educação e sociedade 60h 06/06 a 25/06/2022

Ética e responsabilidade social 40h 27/06 a 16/07/2022
MÓdUlo forMaÇÃo TÉcNica GEral 240h  

informática Básica aplicada ao Trabalho 60h 01/08 a 20/08/2022
Técnicas de comunicação e Redação Oficial 60h 22/08 a 10/09/2022

Gestão em Tecnologias da informação articulados com Políticas 
Educacionais 60h 12/09 a 01/10/2022

Programas e Projetos federais na Escola 60h 03/10 a 22/10/2022
MÓdUlo forMaÇÃo ESPEcÍfica 420h  

Secretária Escolar: organização e funcionamento 60h 24/10 a 12/11/2022
Escrituração Escolar 60h 14/11 a 03/12/2022

Estatística aplicada à Educação 60h 01/02 a 20/02/2023
ferramentais digitais na Secretaria Escolar 60h 27/02 a 18/03/2023

Gestão de documentos e arquivos 60h 20/03 a 08/04/2023
Gestão da Educação e organização escolar 60h 10/04 a 29/04/2023

lesgislação Educacional 60h 03/05 a 22/05/2023
carga Horária 850h  

aNeXo Vi
reGiÕes de iNteGraÇÃo e MUNicÍPios do estado do ParÁ
Região Metropolitana
ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará, Santa 
izabel do Pará.
Região Guamá
castanhal, colares, curuçá, igarapé-açu, inhangapi, Magalhães Barata, 
Maracanã, Marapanim, Santo antônio do Tauá, Santa Maria do Pará, São 
caetano de odivelas, São domingos do capim, São francisco do Pará, São 
João da Ponta, São Miguel do Guamá, Terra alta, Vigia.
Região Rio Caeté
augusto correa, Bonito, Bragança, cachoeira do Piriá, capanema, Nova 
Timboteua, Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa luzia do 
Pará, Santarém Novo, São João de Pirabas, Tracuateua, Viseu.
Região Rio Capim
abel figueiredo, aurora do Pará, Bujaru, capitão Poço, concórdia do Pará, 
dom Eliseu, Garrafão do Norte, ipixuna do Pará, irituia, Mãe do rio, Nova 
Esperança do Piriá, ourém, Paragominas. rondon do Pará, Tomé-açu, Ulia-
nópolis.
Região Araguaia
água azul do Norte, Bannach, conceição do araguaia, cumaru do Norte, 
floresta do araguaia, ourilândia do Norte, Pau d’arco, redenção, rio Ma-
ria, Santa Maria das Barreiras, Santana do araguaia, São felix do Xingu, 
Sapucaia, Tucumã, Xinguara.
Região Carajás
Bom Jesus do Tocantins, Brejo Grande do araguaia, canaã dos carajás, 
curionópolis, Eldorado dos carajás, Marabá, Palestina do Pará, Parauape-
bas, Piçarra, São domingos do araguaia, São Geraldo do araguaia, São 
João do araguaia
Região Marajó I
afuá, cachoeira do arari, chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, 
Santa cruz do arari, Soure.
Região Marajó II
anajás, Bagre, Breves, curralinho, Gurupá, Melgaço, oeiras do Pará, Por-
tel, São Sebastião da Boa Vista.
Região Xingu
altamira, anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placa, Porto de Moz, 
Senador José Porfírio, Uruará, Vitória do Xingu
Região Tapajós
aveiro, itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, rurópolis, Trairão.
Região Baixo Amazonas
alenquer, almerim, Belterra, curuá, faro, Juruti, Mojuí dos campos, Monte 
alegre, Óbidos, oriximiná Prainha, Santarém, Terra Santa.
Região Tocantins
abaetetuba acará Baião Barcarena cametá igarapé-Miri, limoeiro do aju-
ru, Mocajuba, Moju, oeiras do Pará, Tailândia
Região Lago Tucuruí
Breu Branco, Goianésia do Pará, itupiranga, Jacundá, Nova ipixuna, Novo 
repartimento, Tucuruí

Protocolo: 735150

.

.

secretaria de estado
da FaZeNda

.

.

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 3280 de 18 de NoVeMBro de 2021
EXCLUIR dos efeitos da PORTARIA Nº 1962 de 20/09/2021, publicada 
no DOE nº 34.709 de 24/09/2021, que concedeu férias aos servidores 
desta Secretaria para o mês de novembro/2021, o nome da servidora SilViNa 
Maria MarTiNS  dE liMa, id func nº 715573/1, Técnico em Gestão Pública, 
lotada na célula de Gestão de apoio logístico/dad.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Protocolo: 735002
GaBiNete do secretÁrio

Portaria Nº 789 de 19 de NoVeMBro de 2021
coNcEdEr à servidora aNa criSTiNa SaNToS da PaZ, auditor fiscal de 
receitas Estaduais, id func nº 54190298/1, lotada na diretoria de arre-
cadação e informações fazendárias, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, 
no período de 03/01/2022 a 01/02/2022, correspondentes ao triênio de 
09/06/2014 a 08/06/2017.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
Secretário de Estado da fazenda


