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carGo 01: PoLiciaL PeNaL (MascULiNo) - XiNGU
inscrição Nome Situação 5ª Etapa

53830 alaN doUGlaS aViNTE ViaNa aPTo

4776 aNdErSoN MElo dE oliVEira MElo aPTo

44030 arY Haroldo carValHo caValcaNTE iNaPTo

80755 BrENdo liSaNdro fErrEira da SilVa aPTo

68190 BrUNo PiNHEiro dE lUNa aPTo

33187 daNilo daNTaS dE NoVaES aPTo

57393 daNilo dE aNdradE UliaN aPTo

24443 daNNYllo BarroSo SoUZa aPTo

27903 dário BarrETo MENEZES aPTo

33620 dEMilSo accordi aPTo

35434 EdiEl BarBoSa doS SaNToS aPTo

53802 Érico frEdErico oliVEira doS SaNToS aPTo

32317 fraNciS THalES fErNaNdES dE SoUZa aPTo

72861 fraNciSco cHarlES fErNaNdES dE SoUZa aPTo

15783 fraNciSco MarcElo PErEira MiraNda aPTo

21347 Gil EliSoN oliVEira TEiXEira aPTo

7304 HENriQUE lUciaNo GoMES dE BriTo aPTo

415 idalMir SáVio cardoSo da SilVa aPTo

7768 JENiES cEZário doS SaNToS JUNior aPTo

27740 JoNaTHaN liMa dE frEiTaS aPTo

26921 JUNior liMa SiQUEira aPTo

44208 lUciaNo da SilVa TEiXEira aPTo

19099 MarcEliNo SoarES dE liMa BarBoSa aPTo

7356 Marco aNTÔNio NUNES doS SaNToS aPTo

16015 MarcoNdES BEZErra cEZario aPTo

41616 MarcoS aNToNio liMa coSTa aPTo

5347 MarcoS lEaNdro liSBoa frEirE aPTo

57483 MarcUS aNToNio BarrETo dE araÚJo aPTo

18493 MaUricio SoUZa doS SaNToS aPTo

14896 MaYcoN NaYTH SilVa alVES aPTo

74792 MiQUÉiaS da cUNHa MoraES iNaPTo

3881 Moacir fErrEira ViaNa JUNior aPTo

71289 oZiEl da coSTa oliVEira aPTo

45055 roBSoN aMaral riBaS aPTo

34565 roBSoN XaViEr coUTiNHo iNaPTo

48944 rodriGo doS SaNToS carValHo aPTo

48296 roNiSoN loPES dE SoUZa aPTo

43237 SErGio BaTiSTa doS SaNToS aPTo

57400 TaliS lEVi acacio MENdES aPTo

49943 THalES dE SoUZa PEdroSa aPTo

1522 THiaGo araUJo da coSTa aPTo

64835 UliSSES ZaNElaTo da SiVa aPTo

33015 ViNiciUS da SilVa SaNToS aPTo

27055 WalliSoN ViScaia GUEdES aPTo

3215 WaSllEN GoNÇalVES BarBoZa aPTo

80388 WEMErSoN caMPoS SaNToS aPTo
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eXtrato do editaL N° 002/2022 - sesPa, 07 de aBriL de 2022
15º Processo seLetiVo siMPLiFicado Para coNtrataÇÃo 
teMPorÁria
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, torna pública a realização de Processo Seletivo Simplifi-
cado – PSS, para selecionar candidatos a fim de desempenharem funções, 
de nível médio e superior, nas Unidades USiPaZ de canaã dos carajás 

e Parauapebas, conforme autorizado através do PaE nº 877858/2021. 
as contratações serão de caráter temporário, obedecendo aos termos da 
lei complementar nº 07/25.09.1991, alterada pela lei complementar nº 
077/28.12.2011. as inscrições estarão abertas no período de 08:00 horas 
do dia 13.04.2022 até as 23:59 horas do dia 14.04.2022 e deverão ser 
efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br. 
Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam 
no Edital que se encontrará disponível a partir do dia 08.04.2022, no en-
dereço eletrônico http://sipros.pa.gov.br.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, 
EM 07.04.2022.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 005/2022
Processo Nº 2021/1141551
tiPo: tÉcNica e PreÇo
aViso de aBertUra cHaMaMeNto PÚBLico 
editaL de seLeÇÃo Nº 005/2022, de 07 de aBriL de 2022
o ESTado do Pará, através da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚ-
Blica, doravante denominada SESPa, torna pública a realização 
de cHaMaMENTo PÚBlico para seleção de entidades de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, qualificadas no estado do Pará como OSS 
interessadas em celebrar coNTraTo dE GESTÃo para o fomento, 
gerenciamento, operacionalização e execução de atividades e 
serviços de saúde a serem desenvolvidos no coNTraTo dE GES-
TÃo para o gerenciamento, operacionalização e execução de ati-
vidades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital 
regional Público dos caetés dr. Jorge Netto da costa, Policlínica 
francisco de freitas filho e no Núcleo de atenção ao Transtorno 
do Espectro autista (HrPc e anexos), localizados na avenida Ba-
rão de capanema, nº 3.191, centro, município de capanema (Pa), 
cEP: 68.700-005, cEP: 66.063-005 com fundamento na lei federal 
nº 9.637/1998; à lei Estadual nº 5.980, de 19 de julho de 1996, à lei 
6.773, de 23 de agosto de 2005, no decreto 3.876, de 21 de janeiro 
de 2000, no decreto Estadual nº 21, de 14 de fevereiro de 2019 e 
alterações promovidas pelo decreto nº 1.547, de 06 de maio de 2021.
oBJETo: Seleção de entidade qualificada no Estado do Pará, como 
organização social em saúde, doravante denominada de oSS, para 
celebrar contrato de gestão para o gerenciamento, operacionaliza-
ção e execução de atividades e serviços de saúde a serem 
desenvolvidos no Hospital regional Público dos caetés dr. Jorge 
Netto da costa, Policlínica francisco de freitas filho e no Núcleo 
de atenção ao Transtorno do Espectro autista (HrPc e anexos), no 
município de capanema/Pa.
sessÃo de aBertUra: 25 de abril de 2022, às 9:00 horas no auditório 
da Sede da Secretaria Estadual de Saúde Pública do Pará - SESPa, 
2º andar, Travessa lomas Valentinas, nº 2190, Bairro do Marco, 
Belém (Pa), cEP: 66.093-677.
croNoGraMa do Processo de seLeÇÃo
o processo de seleção compreenderá os seguintes eventos, observando pra-
zos que poderão ser alterados em razão de fatos supervinientes à publicação 
do edital, devidamente motivado e justificado pela Comissão de Seleção:

croNoGraMa PerÍodo

Publicação do Edital de Seleção 07/04/2022

Manifestação de interesse em participar do Processo Seletivo e agendamento de Visita Técnica 19/04/2022

Visita Técnica Hospitalar 20/04/2022

Entrega do envelope 01 (documentos de Habilitação e Proposta financeira) e envelope 02 (Proposta 
Técnica), a seguir sessão pública de análise do envelope 01. 25/04/2022

Publicação do resultado Provisório 29/04/2022

Prazo para recurso 02 a 06/05/2022

Publicação do resultado do (s) recurso (s) 10/05/2022

Prazo para recurso hierárquico 11 e 12/05

Publicação do Resultado Definitivo e Homologação 13/05/2022

eNtreGa do editaL: os interessados deverão retirar o edital no sítio: 
www.saude.pa.gov.br ou na sede da Secretaria de Estado de Saúde Pública 
/ SESPa, sito à Travessa lomas Valentina, nº 2190, Bairro do Marco, 
Belém (Pa), cEP: 66.093-677, 3º andar, Sala da comissão de Sele-
ção no momento da Manifestação de interesse.
rômulo rodovalho Gomes
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica do Para
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