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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEL/PA. 
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 001/2021 – GUARDA MUNICIPLA DE PORTEL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 

GUARDA MUNICIPAL TEMPORÁRIO 
 

A Prefeitura Municipal de Portel, Estado do Pará, por meio da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo, nomeada pela Portaria nº 2.270 de 11 de outubro de 2021, nos termos da 
Lei Municipal nº 813 de 23 de setembro de 2013, por determinação do Senhor Prefeito 
Municipal, torna pública a retificação do Edital nº 002/2021, de 01 de dezembro de 2021, 
que trata da abertura de Processo Seletivo para contratação de 30 (trinta) Guardas 
Municipais Temporários, nos termos do Art. 37, IX, da CF e da Lei Municipal nº 700, de 07 de 
fevereiro de 2005. 
 
Fica alterado item 7.1, do Edital nº 002/2021, de 01 de dezembro de 2021, que trata do 
Curso de formação para  Guardas Municipais Temporários, da seguinte forma: 
 
Onde se lê: 
7.1. Será realizado no período de 20 de dezembro de 2021 a 03 de janeiro de 2022, com 
carga horária total de 180 horas, com 15 (quinze) dias ininterruptos de 12 (doze) 
horas/aulas, diárias, das quais 04 (quatro) horas/aulas de estágios operacionais 
supervisionado, em local a ser determinado pelo comando da Guarda Municipal de Portel e 
a Coordenação do curso. 
 
Leia-se: 
7.1. Será realizado no período de 20 de dezembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, com 
carga horária total de 300 horas, distribuídas em 25 (vinte e cinco) dias, com  12 (doze) 
horas/aulas, diárias, das quais 04 (quatro) horas/aulas de estágios operacionais 
supervisionado, em local a ser determinado pelo comando da Guarda Municipal de Portel e a 
Coordenação do curso. 

 
Este edital de retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
Portel/PA, 20 de dezembro de 2021. 
 

 
Vicente de Paulo Ferreira Oliveira 

Prefeito Municipal 
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