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EDITAL N-. 001JOS-5EAD 
CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL PM E BM 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO. no uso de suas atribuições e na 
qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto 
no Decreto n°. 2626, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n°. 3517, datado de 12 de maio 
de 2005, toma pública a abertura das inscrições ao concurso público de admissão ao Curso de 
Formação de Oficiais da Policia Mj/itar e do Corpo de Bombeiros Militar, para provimento de vagas 
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Polícia Militar c do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Amapá, que será regido de acordo com as nonnas constantes deste Edital. 

1.1. O Concurso Público serâ regido por este Edital e pelos diplomas legais e reguJamentares. 

1.2. O Concurso Público visa a admissão ao Curso de Fonnação de Oficiais da Polícia Militar e do 
Corpo de Dombeiros Militar do Estado do Amapá. 

1.3. · A seleção de que trata este edital será realizada em 05 (cinco) fases, conforme especificado no 
item 4.1. 

1.4. O Concurso Público será realizado spb a responsabilidade do Governo do Estado do Amapá.. 
sendo a primeira fase através de contrato com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da 
Universidade Federal do Amapá e do Estado do Amapá - FUNDAP, obedecendo às normas deste 
Edital. 

2.1. Os cargos, as vagas. o vaJor inicial durante 'o curso de formação. o vencimento mensal após o 
curso de formação e o valor da inscrição são os estabeJecidos a seguir: 
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--~Valo~-lnicial 
(durante o Curso 

de Formação) 
Vagas Aluno Oficial 

R$ 

Vencimento Vencimento I 
Mensal Mensal 

(depois de (nomeado) 
1 

formado) 2• Tenente · 
Aspirante Oficial Oficial 

Valor da 
inscrição 

RS 

RS R$ 
Oficial P:Vf 30 ·-- --------- - - -- - -------t----'----"---t-----1 

Oficial Br-..·1 ; 

i 
20 

1.933,19 
(valor bruto) 

2.803,89 
(\'alo r bruto) 

3.221,97 
(valor 
bruto) 

70,00 

-- - ·--- --- - - - -- - ___ _ ____ __Jc__ ____ _J _ ___ ____J 

Requisitos para a investidura nos cargos: 

a) St::r brasileiro nato. 

b) Encuntmr-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos. 
c) Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino. 
d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até a data de inicio do Curso de 

Fom1ução de Oficial, além de observada a Lei do Serviço Militar n•. 4.375, datado de 17 de 
agosto de 1964. 

c:) Ter aptidão fisica e mental para o exercício das atribuições do cargo. 
f) Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público. 
g) Ter concluído o ensino médio (2° grau completo) até à data de início do Curso de Fonnação 

dt: Oficial; 

h) Se militar da ativa, reservista, ou oriundo de outra corporação militar, possuir, no mínimo, 
comportamento "llOM", e idoneidade moral que o recomende ao ingresso no quadro de 
Oficiais da P:Y1 c CDM. 

i) Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em j ulgado ou qualquer 
outra condenação incompatível com a função Policial/Bombeiro Militar. 

j) Assinar o requerimento de inscrição, declarando conhecer ao; instruções especificas do 
concurso c possuir todos os documentos comprobatórios dos requisitos necessários para a 
ins~.:lição, bt:m corno para o exercício do cargo, assumindo toda a responsabilidade pela 
veracidade das infonnações contidas no requerimento e nos documentos apresentados, por 
ocasião do exame documental, sob pena do cancelamento da inscrição e conseqüente 
eliminação, em qualquer fase do concurso ou em qualquer tempo após a sua realização, 
ficando sujeito' às sanções penais e administrativas aplicáveis à falsidade da declaração. 

2.3. São atribuições dos cargos em Concurso: 

a) OFICIAL PM - Planejar, Organizar, Comandar, Controlar e Executar, diretamente, 
quando necessárias, as ações e operações policiais militares, materializando a atividade fim 
da Policia Militar, ou seja, o Policiamento Ostensivo Geral fardado e a Preservação da 
Ordt:m Pública, através do emprego preventivo e/ou repressivo, objetivando proteger a 
incolumidade fisica das pessoas e os bens públicos e/ou privados contra qualquer ato 
delituoso_ Fazer o policiamento de trânsito c a fiscalização nos municípios conveniados, 
além de exercer o serviço de patrulhamento florestal e de mananciais e exercer funções de 
policia ambiental c interativo junto às comunidades. 

b) OFICIAL BM- Planejar, Organizar, Comandar, Controlar e Executar, diretamente, quando 
ncccss:iri~. as ações relacionadas à prevenção e combate a incêndios, busca c salvamento, 
socorro de urgência, proteção de balneário por guarda-vidas, proteção e prevenção contra 
incêndio llorcstal c atividades de defesa civil. • 

c) O regime jurídico é o estatutário c a jornada de trabalho é integral. 

d) Não hJver:, reserva de vagas para deficiente em função do disposto no inciso li do Art. 38, 
do Decreto Federal n° 3.298 de 2011211999. 

3.1. Período de inscrição: 13 a 24 de junho de 2005, admitindo-se no sábado e no domingo apenas as 
inscrições via internei. 

3.2. Antes de efetuar s ua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo da 
inobservância aos requisitos exigidos; 

3.3. As inscrições poderão ser efetuadas por meio de duas modalidades: presencial e via internet: 

3.4. Procrdimcntos para a inscrição presencial: 
a) Recolher " taxa de inscrição no valor de" RS 70,00 (setenta reais) até o dia 24 de junho de 

2005, na conta corrente de n• 5537-9, agência 3575-0, Banco do Brasil; 
b) De posse do comprovante bancário de pagamento da taxa de inscrição, dirigir-se à Escola 

Estadual Tiradentes, na rua Santos Durnont n°. 128, bairro Santa Rita, em Macapá, até o dia 
24 de junho de 2005, no horário de 08h30min as I 7h30min, hora local de Macapá, para 
proceder a sua inscrição c receber o Informativo do Candidato, portando o original do 
documento de identificação, observada a relação do item "5.5", e cadastro de pessoa fisica 
(CPF). 

a) Scguindo as orientações, a partir do dia 20 de julho de 2005, o candidato deverá acessar a 
página \'loww.unifap.br/depsec c imprirrrir o seu comprovante de inscrição que conterá o 
local de n:ali7.ação da prova. sendo d,; sua exclusiva responsabilidade a obtenção desse 
documento. 
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3.5. Procedimentos para a inscrição via internet: 
a) Acessnr a página W\o\'W.unifap.br/depsec no período compreendido entre lO h do dia 13 de 

l!!.nho de ~005 c 19h30min do d ia 24 de junho de 2005, considerando-se o horário local 
de \lacapá. preencher o fonnulário de solicitação de inscrição e seguir as orientações ali 
contidas. assim como no Jnfom1ativo do Candidato, também disponível na internet. 

h) Erctuar o pagamento da taxa de inscrição, através do boleto bancário original, impresso 
pdo próprio candidato, por ocasião da solicitação de inscrição, pagável em toda a rede 
bancária. inclusive via inlernel. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado 
até o último dia de inscrição, não sendo consideradas as inscrições que não observarem 
esta oricmaç11o. 

c) O candidato deverá imprimir seu Comprovante de Inscrição, garantia de efetivação da 
111~crição. que conterá o local de rcali7..ação da prova, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a obtenção desse documento. Esse comprovante será disponibilizado 
<~traves do endereço eletrônico W\o\'W.unifap.br/dcpsec após ter sido infonnada pela rede 
bancária a contirmação do pagamento da taxa de inscrição, a partir do dia 20 de julho de 
2005. 

3.6. Não serão aceitos. para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega de 
envelope ntm comprovantes de agendamento, através dos terminais de auto-atendimento. 

3.7. O simplt:s recolhimento da taxa de mscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso. 

3 8. Par:l inscrições via iutemet, o recolhimento da taxa deverá ser feito, exclusivamente, através 
do boleto bancário impresso pelo candidato, conforme o item 3.5, alínea b, onde constan1 
mfom1ações pessoats do candidato, inclusive seu número de inscrição. A inscrição, através desta 
modahdade, que não observar essa orientação, não poderá ser confirmada. 

3.9. O candidato inscrito via intemet não deverá enviar cópia de documento de identificação, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade ao;; mfom1ações dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da 
lei 

J LO. Serão de exclusiva responsabilidade do canaidato a'> solicitações de inscrição via inlcrnel não 
recebtdas pm motivos de ordem técnica que prejudiquem os computadores, falha~ de comunicação, 
congestionamento da~ linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem a 
transli:n?ncw dus dados. 

3.1 I. A mscrição presencial deverá ser efetuada pelo próprio candidato, em ca'>o de impedimento do 
mesmo. atraY~s de Procurador constituído para este ato, sem necessidade de reconhecimento de firma, 
com aprcscnta~·ão de t.loeumcnto onginal de idcnudade do Procurador e cópia do documento de 
identidade do c:mdidato. 

3.12. O canJtdato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
por seu prucuratlor, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no ato da 
inscriç5o. 

3.13 O candidato d.:vcrâ informar o cargo a cuja vaga deseja concorrer, sendo de sua inteira 
responsabihdadc a observação dos requisitos exigidos. 

3.1-1 /l.s inl(mllaçõcs prôtadas na inscrição presencial ou na solicitação de inscrição' via inlernel serão 
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o DEPSEC/UNIFAP o direito de excluir do 
concurso público aquele que não prestar informações para o fornecimento do formulário de forma 
completa. 

J 15. O candidato será responsável por qualquer omissão de inforn1ação na inscrição presencial ou na 
sohcttação de inscrição via inlc:rnet. 

3 I ú. O c;ndidato deverá rcalinr inscrição para apenas um cargo previste. ncsu edital. O candidato 
que se escrever para mais de um cargo prevalecerá aquela com data mais recente. 

3.17. O horário de realização das provas teóricas (J• fase) serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, dt~ulgados na intcmel nos endereços ~.unifap.br[<!çp~~~ e W\o\'W.Sead.ap.gov.br no dia 28 
de julho de 2005. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificaçãc· correta de seu local 
de realização das provas c o comparecimento no horário determinado. 

3.1 R. 1'\ão serão dad<L~. por telefone, infom1ações a respeito de datas, de locais e de horários de 
rcali7.ação das prO\ as. () candidato deverá observar rigorósamente os editais e os comunicados a serem 
divulgados na limm1 do item '"3 .17" deste edital. 

3.19. Efetivada a inscrição. não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, bem como não haverá 
devolução da importância paga, exceto no caso de cancelamento do concurso. 

3.20 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

3.21. l\ão serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste edit:tl 

3.22. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea. 
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3.23. :\ qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que 
seja verificncla falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos. 

3.24. O candidato que necessitar de condição especial à realização das provas deverá solicitá-la 
preenchendo um requerimento na inscrição presencial, indicando claramente qual a condição especial , 
ou na soLicitação de inscrição via internet. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos 
casos de força m<1ior superveniente à inscrição. 

3.25. /\ solicitação de condições especiais · será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 

3.26. Caso o candidato detecte alguma incorreção de dados, que não seja opção de cargo, na inscrição 
efetivada via int<!met, dever<'Í corrigi-la no DEPSEC/UNTFAP, nos dias 02 c 03 de agosto de 2005. 

4.1. A seleção que trata este edi tal será realizada em cinco fases, conforme especificado a seguir: 

I" Fase: Exame de conhecimentos (prova com questões objetivas e um tema de redação), de 
CMÚter eliminatório c classificatório. 
2" Fase: Exames médicos, de caráter eliminatório. 
3" F:1sc: f:xame de capacitação física, de caráter eliminatório. 
4" Fase: Exame documental, de caráter eliminatório. 
5" Fase: A vai i ação psicológica, de caráter eliminatório. 

4.2. A prova objetiva versará sobre os assuntos constantes nos programas apresentados no Anexo L 

4.3. Os critérios para avaliação da prova de Redação constam no Anexo li deste edital. 

4.4. Os critérios c parâmetros da avaliação psicolqgica constam no Capítulo XI dcstc edital. 

5.1. Tod<1s as b scs rcalizar-se-ão na cidade de Macapá-AP .··com exceção da 1" fase que poderá, 
também, ser aplic:tda na cidade de Santana-AP. no dia 28 de agosto de 2005. 

5.2. 1\ confirq1ação das datas e as informações sobre horários e locais não previs tas neste Edital, serão 
publicadas no Dinrio Oficial do Estado do Amapá c divulgados na Intcmct, no· endereço eletrônico 
www.sead .. aP-'êw,l>r_c~ww.gnifap.br/depsec. 

5.3. · /\o candidato só será permitida a realização dos exames, na respectiva data, horário e local 
previamente determinados. 

5.4. Não haverú segunda chamada ou repetição de exame. O candidato não poderá alegar 
desconhecimentos quaisquer sobre a realização de exame como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento ao exame, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará na sua eliminaç ão do Concurso Público. 

5.5. Somente serú admitido ao local do exame o candidato que apresentar documento que bem o 
identifique como: Cartciras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de SeguranÇa, pelas 
Forças .1\rmadas, pela Po lí.::ia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações 
Extcrion.:s; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal , 
valem como documento de idcctidade, como. por exemplo, as do CREA, OAB, CRC etc., a Carteira de 
Trabalho c Prcvid0ncia Soci<ll , bem como a Carteira Nacional de I-lal?ilitação (com fotografia), na forma 
da Lei n" 9.053/97, a lém do Comprovante de Inscrição. 

5.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

5.7. Serú excluído do conc•.1rso o candidato que: 
n) Aprcsentnr-se ap1'ls o horário estabelecido. 
b) Não comparecer a qualquer uma das fases previstas neste Edital. 
c) Não apresentar o documento de identidade que bem o idemifique. 
d) Ausentar-se do ambiente de exame sem acompanhamento de um tiscal ou antes de 

dcconida uma hora e trinta minutos do início da prova (I •. fase). 
c) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando calculadora, livros, 

notas ou impressos não permitidos pelo concurso. 
f) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação (pager, walkman, celular etc.). 
g) Estiver portando armas. 
h) Lançar mão de mcios il ícitos para a execução do exame. 
i) Não devolver o materia l recebido, observado o disposto no item 6.1 O. 
j) Perturbar. de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
k) N ão atender as determinações legais da coordenação do concurso. 

5.8. Por medida de segur~nça, os três últimos can~idatos deverão permanecer em cada sala ou local de 
exame, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído, tendo seus nomes registrados na Ata 
de Sala pela tiscalização. 
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5.9. O cantlitlatu que não ohs~.:rvar o disposto no item anterior, insistindo em sair do local de aplicação 
de exame. dcn:d. assinar termo desistindo do concurso, lavrado pelo responsável pela aplicação no 
local. 

5. I O. 1\ distnbuiçllo dos candidatos no local de exame será feita a critério da coordenação do concurso 
e conforme d1spunibilidadc c capacidade dos locais. 

5.11. :\ão s..:rão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do 
candidato, hem como a verificação de sua assinatura. 

5.12. Os candidatos convocados que não comparecerem à avaliação psicológica, ao exame de 
capacidad~.: lisica ou ao exame médico estarão automaticamente eliminados do concurso público. 

5.13. Os candidatos serão considerados ausentes, indicados ou contra-indicados na avaliação 
psicológic:.L clas,ilicatlos ou eliminados no exame de capacidade fisica e aptos ou inaptos nos exames 
médicos 

5.14 Os candidatos consitlerados contra-indicados na avaliação psicológica ou eliminados no exame 
de capacidad~.: fbica dou inaptos nos exames médicos estarão automaticamente eliminados do 
concurso público. 

5.15 Os Candidatos que nào apresentarem a documentação exigida neste edital serão eliminados do 
concurso. 

6.1 . O c'\amc de conhc..:unemos da t• fase do concurso constará de uma única prova, de caráter 
eliminatúno c clas~ilicatúrio, cnmposta de redação c mais 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
d1stnhuidas confonm: o qu;ulw abatxo 

- · - POLICIA MILITAR 
--- - Disciplina - - N°. de questões 

lü:<.laçiio I O pontos 
~tng.u.t Portugu...,.:,....s_a _______ -1------ I O -·- __ 

1\oçõcs de Dirc110 _ _ __ . ~----,,....---"-12"--------i 
t-.1atemática 6 
lli ~tóna 

_ Geografia 
6 
6 -

L BOMBEIRO MILITAR ~ 
Discie!ina N~-de questões - _ 

__B:o:tlasão _ _ _ _ I O pontos 
Língua Portuguesa 7 

' \lato:maltca - 7 ! . - - ------~-----~ 
f.btca 7 -

1 
Química __ _7 ______ -l 

tJ!!_o~gi;~ _ __ 4 
; Htst!'lria _ _ 4 
G~;di;t 4 

6.2. O o:' ame da I" f as...: l'...:rsará sobre assuntos dos programas apresentados no Anexo I deste Edital. 

6.3. A kgislaçiio, porv.:ntura citada nos programas, é a vigente até a data da publicação do Edital. 

6.4. O c...amc escrito de l'Onhccim...:ntos terá duração de 05 (cinco) horas. O horário do exame serão 
divulgados em conformidade com o item 5.2. deste ,Edital. 

6.5. Par:1 evitar traustornus de última hora, orienta-se que os candidatos ec•mpareçam ao local 
designado pnra o exame um:1 hora .antcs do horário estabelecido para o seu iníei:>, munido de caneta 
esferográ licn azul ou pn!ta. 

6.6. O candidato. ao r.:alizar o exame escrito, receberá o boletim de questões, o cartão de respostas e o 
fomwlímo de redação. sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra finalidade; se 
desejar, poderá anotar o s..:u gabarito, mediante solicitação ao fiscal de sala. apó:; a conclusão de sua 
prova. 

6.7. Cada questão ter:i tllll::l única resposta correta, dentre 05 (cinco) alternativas O candidato deverã 
assinalar as respostas que julgar corretas no cartão de respostas, que será o único documento válido para 
a correção das questões d.: rnúlupla escolha. 

6.8. O prel!nehimcnto do ~.:artiio de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá 
proceder em confnmlitlatlc com as instruções especificas contidas no boletim de questões e/ou 
fornecidas atran~s dos r.:~pon-;;Í\ eis pela aplicação. 

6.9. Não serão computada~ como corretas questões não assinaladas, ou que contenham mais de uma 
resposta ou emenda 'rasura. 

6.1 O. O cantlitlato tlcvcrá. Clhngatoriamente, devolver ao fiscal o cartão de respostas, o fonnulário de 
redação e o boletim de qu...:st<ics 
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6 .11 . t'\pós a aplicaçi:io elo exame ela 1 • fase, será publicado o gabarito provisório da prova. 

6.12. Recebendo í ntcgro o CarWo de respostas e o Formulário de redação, os mesmos não serão 
substituídos crn hipótese :1 lguma. cabendo ao candidato a responsab ilidade do seu manuseio c 
conservação. 

6 . 13. Os Cartõcs tlc rc..:spostas c Formulários de redação util izados pelos candidatos serão conservados 
pela comissão tio concurso. junto ao Departamento de Processos Seletivos c Concursos da Universidade 
Feder:~! do Amapá. pelo prnzo 02 (dois) anos, contados da data de homologação do resultado final, após 
o que serão inc inerados. 

: ' ~:. .. . 

7. 1. O ex::unc terá a pontuação m::'txima de 50 (cinqilcnta) pontos, valendo cada questão 1.0 (um) ponto 
c a prova de redação I O (dei'.) pontos. 

7.2. O tola! de pontos de cada c:mdidato será igual à nota obtida na prova do exame de conhecimentos. 

7.3. Cnnsidc rar-st.:-ú habi litado o candidato que obtiver no m ínimo 50% de acertos (20 questões) na 
prova de múl tipla escolha c ohtiv.::r, no mínimo, 30% dos pontos (3.0) na avaliação da rt.:dação. 

7.4. Em hipó tese a lguma haverá revisão de exame requerido administrativamente. 

7.5. O gabarito dcfi niti v< • sná divulgado após o j ulgamento de cvcntu.ais recursos ao gabari to 
provisório. 

7.6. A pnw:1 d.: rcdaçiio "cr:·, n, ·,l liada contom1e os critérios estabelecidos no /\nexo 11 deste Edital. 

8.1 . Os candida tos t.:or tvocados pela comissão do çoncurso para o exam e médico, constante do /\nexo 
IV deste Ed ital , deverão s ubmder-se ú Junta Médica da Políc ia M ili tar e do Corpo de Bombeiros 
Militar elo Estado elo /\map:'t. com o objetivo de verifi.ca r as suas condições de saúde, devendo ser 
j ulgados aptn.~ ou inaptos. 

8.2. O cxamt.: de saúde ob,ic.:t iv:t a fe rir se o candidato goza de boa saúde fís ica c psíquica para suportar 
os exercícios a que será suhttle tido dumnte o Curso de Formação Profiss ional e para desempenhar as 
tare fas típicas da categoria func ional c será fe ito por uma junta médica q ue realizará exame m édico. 
clínico c oclonwlógico. de GlrÜh.:r d iminatório. 
8.3. I'\ o c..:xamc ml'dico. sc ri"lo avaliados os seguintes requisitos: 

a) Sistema cardiovascula r. 
b) Visão. 
c) :\udi ção c fa la. 
d) Avaliação neun>lúg.ica. 
c) A n t liação psiqu iótriea. 
i) Ava l i:-~ção ortop~diea. 

g) Avaliaçilo dermalt>k>gica. 

8.4. Os candidatos devcriit' se apresentar para exame de saúde m unida dos seguintes exam es: 
n) Exame pnrasito ló~icn de fezes; 
b) Exame de urinn ·- 1ipo l ; 
c) Exame d <! sangue : ln:mograma- glicemia - VDRL, HIV; 
d) Exame de sangue : I'SA (para candidatos do sexo masculino); 
e) Rx T órax P:\; 
f) E le trocardiograma. com laudo: 
g) Elctroencefalogram:l, com laudo; 
h) Beta IICG c PCCt : (pa ra candidatos do sexo fem inino). 

8.5. Se necessário . a Junta .\kdica solicitará exames comp lem entares, para dirimir eventuais dúvidas. 

8.6. O cantl iJ nto deverá pro \·idenciar, às suas expensas, os exames com plementa res necessários. 

8 .7. Em todos "" cx:nne:; ~.:omplemcntarcs, além do nome do cand id ato, deverá constar, 
obrigmoriamcnt ~.:, a assinatura do profissional e o registro no órgão de classe específico do profis sional 
responsável. 

8 .8. Os exames complementares apresentados serão avaliados pe las juntas m édicas, em 
complememaçilo à avaliaçÜ<l m..:dica. 

8.9. A partir da nvaliaç;l<l médi<:a e da avaliação dos exam es complementares, o candidato será 
considerado apto ou in:~plt1 para<> exercício do cargo. 

8.1 O. ;\ não aprcs~.: ntação Jo:; exames implicará na eliminação do candidato . 

9.1. O exame de c:-.pacidade física será aplicado para todos os candidatos considerados aptos no 
exame médico. exame clin ico c odontológico, na forma do Capítu lo VIII , c será realizado 

·separadamente pela Policia M ilitar e pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, com a finalidade de 
classificar os q ue tenham condições físicas para profissão de _9D_cial PM c Oficial 13M, c constará das 
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modalidades previstas no Anexo lli deste edital. 

9.2. Será considerado eliminado no exame de capacidade fisica c. conseqüentemente. eliminado do 
concurso público o candidato que: 

a) DeilUII de realizar algum dos testes. 
h) l'ão atingir o índice mínimo exigido para qualquer um dos testes. conforme Anexo 111. 
c) 1\.:llo comparecer para a rcalizaçio dos testes. 

9.3. O candidato convocado para o exame de Capacidade Física deverá comparecer com roupa 
apropriada p:tra prática desportiva. ou seja. ba.o;icamentc calção e camiseta ou agasalhos, e calçando 
tênis. 

9.4. C'ada um dos testes de capacidade fisica é eliminatório. o candidato que não atingir o mínimo 
exigido em cada um dos testes. conforme Anexos lll, não participará dos suhseqüentes. 

9.5. Não havcrà n:pctiçào na execução dos testes de capacidade fisica. exceto nos casos em que a 
banca examinadora concluir pela oc01'1'ência de fatores de ordem técnica. não provocados pelo 
candidato. não podendo interferir no andamento do concurso. 

9.6. Em hipótese alguma será aceito atestado médico que ampare o candidato a prestar novo exame. 

9.7. O candidato deverá acompanhar a publicação do Ed1tal de convocação para o exame de 
Capacidade física no Diário Oficial do Estado do Amapá. O aquecimento c a pn:paração para o exame 
são de responsabilidade do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso. 

9.8. O exame de Capacidade Física para Oficial PM e Oficial BM consta nas tabelas do Anexo 111. 

I 0.1. Nn ato da convocação os candidatos apresentarão: 
a) Original c fotocópia do diploma ou comprovante de conclusão do Fnsino M(-dio (antigo 

2"grau). devidamente autenticado, emitido PoT instituição olicial de ensino reconhecida pelo 
Ministcrio de Educação. 

h) Original c fmocópia do Documento de ldcntidaàc, conforme rdação do item 5.5. 
c) Original c fotocópia do Titulo de Eleitor c comprovante da última eleição ou certidão 

expedida pela Justiça Eleitoral. 
dl Original c fotocópia do Documento Militar. se do sexo masculino. 
e) Certidões de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Técnico-Cient{fica, Justiçn 

Federal c Justiça do K'ibdo onde resida 
1) Cadao;tro de Pessoa Física na Receita Federal- CPF (original e fotocópia). 
g) 02 (duas) fotos Jx4, recentes. de frente, coloridas, de fundo branco. 

10.2. Após análise da documentação apresentada pelos candidatos, s..:r.i publicado Edital convocando 
para a pnixima fase somente aqueles que estiverem com a documentação considerada regular. 

103. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o Curso de Formação 
l'mlissional que deixar de apresentar a documentação exigida no periodo estipulado t.'ffi edital ou que a 
apresente de forma irregular. 

10.4. Não scr.io acenos protocolos dos documentos exigidos. 

·• ·,XI- DA AVALI-4,ÇkO.PSICOWGtCA- QUINT .\fASE 

11.1. A Avaliação psicológica será realizada na cidade de Macapá-AP. 

11.2 A Avaliação psicológica tem por objetivo lll)alisar as condições psic~'lógicas do candidato, l>Uas 
características e aptidões para freqüentar o Curso de Formação de Oficiais Policial Militar c Bombeiros 
Militar. de acordo com o perfil exigido para essa função profissional. ~a_y_aliação psicológica possuirá 
03 (três} estágios distintos, po__rém iotq_rados. A composição da avaliação scr.i comtituída de testes que 
devem ser de conht.-cimcnto do Conselho Federal de Psicologia. e serão aplicados somente por 
Psicólogos. através dos seguintes instnunentos: 

• Entrevista Individual. 
• Tcst<:s de Personalidade, Testes de Inteligência e Testes de Habilidades F_specfficas. 
• Dinâmica de Grupo. 

11 .3. O Candidato, para ser classificado, deve preencher as características inercnl.:s ao futuro cargo d~ 
Oficial, que estão especificadas no quadro a seguir: ' 

PERFIL PROt"ISSIOGRÁFICO DO OFICIAL DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MWTAR 

~A_RACfERÍSTICA I P_ARÀMETitO . - -· . . D~_IMÇ_Q ___ - ---- ~-
abilidade de reconhecer as próprias emoções diante de 

Controle Emocional I Elevado ,;::v:. c:~~:n~~~.~ que ~o __ _ 

paçlo antecipada com aceleraçllo das funções 
icas, que pode afetar sua capacidade de reação I Ansiedade Diminufda 

t _lmpuhividodo Diminui da 

-t==:::.-=:dec:::s=i~~ 51~ c:s•~·- ___ _ 
ncapacilfade de controlar as emoções e tendência a 

· cte fonna brusca e intensa, diante de um estimulo 
· lemo ou externo. 
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1

- Ilabiiid;d~ (;inestésica para movin~ê~tar·o-~orro coi~· 
Domínio psicomotor Adequado equilíbrio, atendendo ils solicitações psíquicas dou 

__ ···-·-·· ... emoc ionais: .... ·--- ·· ·····-·----··- -·-·- ·-·--------· 
, _ lAtitude de autodomínio, presença de esp írito c con!lança 
j Autoconfiança Adequada nos próprios r~cursos, est~b. elecendo contatos de forma 
ift-····--· __ resoluta e dec1d1da. acreditando em s1 mesmo. 

-~esistên~i<'l_~_ Frustr~ç~;~

1
~ -~: ~~ pe~~~~=~:::~~i~\~\~1~~~T-:1~;·;~~i:~f~~ª~;.~·~1.~~jz.e_l: ·· 

_ ______ ·----- _. _____ . . .. ·- .... -----·- r_~s~~~l:..~:n uma dada situação pr o_D~.!.:1_~~~.2.~l_Q~~soal. 
1 

Grau de Inteligência global dentro da fa ixa médta. aliado 
lntdigência ! Adequada il capacidade de incorporar novos conhecimentos c 

-· .... ·-·· - ---·-··-- _ _ : ________ ·-·- _ reestruturàr conccito~l~~~~~~~IG.~i~o..:'i.c _ _______ _ 
Capacidade para memorizar sons c imagens 

'v1emória Elevada principalmente fisionomias, tomando-as disponíveis 

1----------------f------- ..... ____ r_~ra a lt:mbranya imediata. , 
! Encrgi;q·~ dispõe o indivíJ~ã·;;; r;:~;ltar ;Ttuaçi\~--· -

Agrcssi vidade 
1 Levemente adversas, direcionando-a de forma que seja benéfica 

f--- ··· - -···--·-------- combativa. ·- ---< ~ 
Elevada para si c para a sociedade mostrando-se uma pessoa 

Adaptabi lidade . ·---~~;\::~--- ---- CÜ~ac~~iãde do _indi\~d~;~~'ldapt;·;-sé~;·~~~,~-pol1;·;~cnto às ; 

- ---- ---- __ ··--\--·- ---··-- -----~]_s_j_Ivc:_rsas slt\I<:ç_oe_~-----. __ ______________ · 

FI ·b·l·d d I E! d Capacidade do indivíduo agir com desenvoltura nas mais 
cxr I I a e • cva a . . . 

_ . - ----- --·-+-----· ·- ---- dtv~~~[\S SltU~Ç§~~!O_t_~jdét~:'-·--------------i 
lvf . t ·d d 'd d Desenvolvimento fisico e psicológico de acordo com ·a 

a un a c · " cqua a idade cronoló ica. 
,----- . -·- - ··-- - ·------- - - · ___ ______ >g _____ _ - ·------·--- ·· ··- -·--

Capacidade do indivíduo em tomar decisões, assumindo 
1 Responsabilidade Elevada . .- . 

r, -··- .. ___ ·----· ~~~nsequencws. ______ ..... . - - ··----·---- ---,--
--J?i~.~i;; ~I;;~ -· __ .... ~l~y~_g_o ____ Ç~pacida~-~!':...~'?.~~-nvolver !.l~!yi_dadesJn.~ens~. __ . 

Iniciativa El d Capacidade em empreender e propor novas atitudes e/ou · 
, J eva a idéias. ' 

:---;~;~;;~:~:~;· - ---;;---~--~PaZidade ~m cOim;n~;~·-séTef~rn;;-c~e~;T~cl ~ -

~
. cva a lagni.dável. 

- Capacidade em com~vc~-em g~~pÕs-'cte tom1a ; - ----.. -
Sociabilidade Elevada proporcionar a ossibi!idade de trocas afetivas. 

~ · d d d I : -- .. --- - El d Capacidade de gerenciar gmpÕs e~~\ tÕdos o~ seu~-· 
apac1 a c c ,I erança ·· eva a as cctos. . 

f--- ·----·-··- ·--- -·--------· ·1\.~do irracionXo u patolÓgi'Zt;'Cie situações cspecíric-;;~·-

l F I 
. como: animais, altura, água, sangue, fogo, etc. , que 

o Jias Ausentes l ..•. 'd d 1 · - · d i cvam o mulVl uo a esenvo ver cv•taçao ou cnses e 

l [Jânico. 
=Jloi~i!,~d~'l_4~==- ~- . - 'Ç_!_eva_d~~~ Respeito ~;_i!imi~~s a)_heio~ _corn~bid<'l_~cd~cor:_~?_c ~~ 

11.4. O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório. O candidato poderá obter um dos 

scl!uintcs resultados: 
- • Indicado: significando que o candidato apresentou, no concurso público para o Curso de 

Formação de Oficial Policial Mi litar c Rombciro Militar. perfil psicológico compatível com 

o perfil exigido; 
• Contra-indicado: signiticando que o candidato não apresentou, no concurso públ ico para o 
Curso de Formação de Oficial Policial Mi litar c Bombeiro M ilitar, perfil· psicológico 

compatível com· o perfil exigido. 
• Ausente: significando que o candidato não compareceu ao Exame Psicológico. 

ODSERV AÇÃO 1 -Os candidatos contra-indicados não serão submetidos a novos exames no presente 

concurso 

OBSERVAÇÃO 2 - Os candidatos contra-indicados na avaliação psicológica obterão tais resultados 
através da entrevista dcvnlutiva com o psicólogo no prazo de 48 (quarcnt<t e oito) horas, a contar da 
divulgação do resu ltado pela comissão do concurso. 

12.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final. 

12.2. A nota fina l dos candidatos será igual ao to,tal de pontos o btidos na prova da I" fase. 

12.3 . Em caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, aos seguintes critérios para o desempate: 

a) Para Polícia Militar: 
! 0 • Maior r. o ta na prova de Redação; 
2°. Maior nota nas questões de Noções de Direito; 
3°. O candidato mais idoso. 

b) Para Bombeiro Mi litar: 
1°. Maior nota na prova de Rcdaç.ão; 
2°. Maior nota na somatória das questões de Matemática, Fís ica c Química; 
3°. Maior nota nas questões de Língua Potiugucsa; 
4°. O candidato mais idoso. 
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t.:U . Após a conclusão do processo sch:Livo c apreciação de eventuais recursos, o resultado final do 
concurso será homologado por ato do Governador do Estado do Amapá, com a sua conscqucnte 
pubhcação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

13.2. Não serão fornecidos ate~tados. certificados ou certidões relativas à classificação ou notas de 
candidatos no concurso. valendo para tal a divulgação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

14. 1 O candidato podt-rá recorrer admini~trativamcnte, sem efeito suspensivo. com relação à opção 
considerada corno certa no exame da 1• fase, â aplicação dos exames e ao resultado do concurso. 

14.2 O pra7.o para a interposição dos recursos serà de quarenta c oito (48) homs, contadas. 
respcctivarncmc. da publicação do presente edital e da dtvulgação dos resuhados dos exames. 
14.3 Adrnilir-sc-â um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 14.1, sendo 
desconsiderado recurso de tgual teor. 

14.4. Somente serão apn:ciados os recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do prazo. 
com indicação do nome do concurso. nome dCl candidato, número de inscrição, cargo que estâ 
concorrendo e assinatura. conforme modeh.> abaixo: 

GOV~RNO DO ESTADO DO AMAPÁ ----
Concurso Púbhco para Habilitação ao Curso de Formação de Oficial 

Nome: 
Endereço: 
Numero de tnscnção· 
Questionamento 
Data: 
Assinatura: 

da PM c AM do Estado do Amapá 

14.5. Todos os recursos serão dingidos ao Prestdente da Comtss.'\o do Concurso Público, mediante 
protocolo na Secretaria de Estado da 1\dmmistração - SF A O, no horário das 08 h às 12 h e das 14 h às 
18 h. em dia.~ úteis 

14.6. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) serâ(ão) atrihuído(s) a todos 
os candidatos presentes ao exame. · 

14.7. O recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes do ttem 14.4 deste 
Capitulo. ou fora do respectivo prazo, nl\o será aceito. 

14.8. Não scr.io aceitos recursos interpostos por fa·:-símile. telex. telegrama ou outro meio que não seja 
o c~-pcc:iticado neste edital. 

14.9. Os recursos deverão conter nome. número de inscrição c endereço para correspondência do 
recorrente, e expor fundamentalmente as razões de impugnação, c no caso de se referirem à formulaç,'\o 
e resposta de questões. serão feitos. scpamdamente. um para cada questão impugnada. 

c ' XV- DA MATRÍCULA NO CURSO DYFOR'MAÇÃO DE OFICIAIS BM c PM 
. ' 

15 I. A convocação dos candidatos para matricula no Curso de Formaçàq de Ofictais obedecerá à 
ordem de classificação dos candidatos habilitados em todas as fases, observando, ngorosamellle. o 
número de vagas previstas no edital. 

15.2. /\ matricula do candidato ao Curso de Formação de Oficiais fica condkionadn: 
a) An atendimento dos requisitos básicos para investidura constante do :t•;m 2 2 deste edital e da 
legislação vigente. 

b) A aprovação em todas as etapas do certame. 

c) À classificação do candidato dentro do número de vagas oferecidas. 
d) Ao atendimento das condições previstas neste edital. 

15.3. Será ehminado do concurso público o candidato convocado pam o Curso de F armação de Oficiais 
que não efett\'ar sua matricula nn p.:ríodo estipulado: desistir expressamente do curso; deixar de 
comparecer por qualquer motivo ao Curso de Formação de Oficiais ou. ainda, não ;ntisfi7cr aos demais 
requisitos legais e editalício~. 

15.4. A Secretaria de Estado da Administrc~ção rcscrva-.sc o direito de convocar os candidatos· 
habilitados na medida da necessidade da Policia Militar c Bombeiro Militar, respeitando o número de 
vagas estabelecido neste edital. 

15.5. O candidato obriga-se a manter atuali7.adq_ seu endert-ço junto às Corporações Militares às quais 
~:stará subordinado. 

16 1 O Curso de Formação de Oficiais PM e BM funcionará em Instituições Oficiais de Ensino 
Militar, existentes em outros Estados da Federação. 

a) O Curso será ministrado em 03 (três) ou 04 (quatro) anos letivos, em regime de tempo intew.ll 
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c dedicayão exclusiva, adotando-se o regime semi-internato, desde que o binômio ensino
aprendizagem o ex ija. 

b) Obtendo a aprovação no C urso de Formação de Oficiais. o cadete estará apto a estagiar como 
Aspirante-a-O ficial e m qualquer Unidade Policial :vlilitar/8ornbeiro Mi litar do Estado do 
1\mapá, sendo t:fctivado no cargo após o referido estágio. 

c) Os candidatos A PRO V /\DOS no presente Concurso serão incorporados na Policia Militar ou 
Corpo de Bombeiros lvii li tar do 1\mapá, confonnc o caso, c matriculados no Curso de 
Formação de Oficiais Pl\·1/RM, como Cadetes/ Aluno-Oficial PM/8M. 

d) O Cadete I Aluno-Oticial PM/13:VI é um estt.tdante polic.ial/hombl!iro mi li tar e durantt: o curso. 
perceberá vencimentos de Aluno Oficial destinados a custear, dentre outras, despesas com 
aquisição de material didático do curso. 

17.1. 1\ aprovação no concurso gera, para o candidato, apenas ~ expectativa de dire ito à convocação 
pam fn:qücntar o CF() PM ou B\1. 

17.2. Durante o período de validade do concurso, a Secretaria de Estado da 1\dministração - SEAD 
reserva-se o direito de proceder às convocações em número que atenda aos interesses c às necess idades 
do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado do Amapá c o número dl! vagas 
disponibilizadas pelas institu ições oficiais de ensino militar de outros Estados, a té o número de vagas 
existentes, ou que venham a exist ir. 

17.3. Os candidatos aprovados em todas as etapas do ccnamc que comprovem terem concluído, com 
aproveitamento, o C urso de formação de Ofic ial PM (para os candidatos optantes pelo Cargo de 
Oficial PM) ou Curso de Formação de Oficial BM (para os candidatos optantes pelo Cargo de Oticial 
13l\·1) nas instituições oficiais de Ensino Militar, serão declarados Aspirante-a-Oficial e, após esuigio 
probatório, onde tiverem sido considerados aptos, ingressarão, nos termos da leg islação v igente, no 
Quadro de Oficiais PM ou Hl\-1. 

17.4. O candidato que durante o Curso de Formação de Ofic ial, for desligado por quaisquer motivos. 
perderá automaticnmente o direito de efetivação no cargo de Oficial PM e 13M. 

17.5. O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos. contado da publicação do edital de 
homologação do Concurso Público no Diário Oficial do Estado do 1\mapá, podendo ser prorrogado por 
igual período, segundo a legislação vigente. 

17.6. Verificada, a qunlqucr tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade ou falta de 
documentos exig íveis, eliminar-se-á o candidato do concurso, anulando-se todos os atos tkcorrentes da 
inscrição. 

17.7. Todas as convocações, avisos c resultados serão publicados no Diflrio Oficial do Estado do 
1\nmpá e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://,vvvw.sea_çi.;:Jp.gov.b_r 

17.R. 0:; itens deste Editn l poderão sofrer eventuais modificações, a tual izações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhe disser respeito~ ou até a data da convocação 
dos candidatos para o exame correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a 
ser publicado. 

17.9. Para a 2• fase, serão chamados os candidatos classificados dentro do número de vagas ofcnadas 
neste edi tal, acrescidos de 50% das vagas previstas, obedecida sempre a ordem de classificação. 

17.1 O. Caso o número de candidatos aprovados seja superior ao número de vagas mencionado neste 
Edital, serão convocados para matricula no Curso de Formação de Oficiais apenas os candidntos 
classificados no exame da I" fa.~c, obedecendo à rigorosa ordem classificatória c ao número de vagas, e 
que tenham sido aprovado:; no exame de capaéitação fisica, no exame médico c na avaliação 
psicológica. 

17. 11 . O Aluno-Oficial somente lerá direito ao custeio das dl!spesas com o Sl!U tlcslocarnento no início 
c término do Curso de Formação. As demais despesas correrão por conta do próprio Cadete/ /\!uno
Oficial PM c I3M. 

17 .12. A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as normas e disposições do 
presente edital c o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso, tais como as que aqui se 
acham estabelecidas c sobre as quais não poderá alegar desconhecimento ou discordância. 
17.1J . Serão tornados nulos todos os atos relativos à inscrição, habilitação ou aprovação - com a· 
conseqüente perda dos direitos deles decorrentes, sem prejuízo das combinações legais aplieâYcis -
quando forem constatadas irregularidades de documentos e/ou inexatidão de declarações do candidato, 
ou comprovado qualquer tipo de fraude que beneficie o próprio candidato ou qualquer outro. 

[ 7 . 14. Igualmente serão declarados · nulos todos os atos re ferentes ao candidato que não comprovar 
adequadamente a escolaridade e demais documentos exigidos para a matrícula no curso, vez que a 
inscrição é e fetivada sob condição resolutória da apresentação desses documentos. 

17.15. É de inteira responsabi lidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comnnicados referentes a este conc urso público no biário Oficial do Estado do Amapá, os quais 
também serão divulgados na lntemct, no endereço eletrônico !illP-://www.sead.ap.gov.br 
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17.16. Ocorrendo a disponibilidade de novas vagas para freqüentar o CFO PM/BM, além das 
estipuladas neste Edital c atendendo o prazo de vigência do mesmo, os candidatos convocados em 
rigorosa ordem de classificação deverão ser submetidos aos exames Médico, de Capacitação Física, 
Documental e de Avaliação Psicológica, ainda que já os tenham realizados para aproveitamento de 
vagas previstas neste Edital. 

17.17. Os casos 01 ~ssos serão resolvidos pela comissão do concurso. 

Macapá-AP. 01 de junho de 2005. 

F:OJT AL N•. 001105-SEAD 
CO"!'<CURSO PARA ADMISSÃO AO CORSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAL PM F: BM 

ANEXO I 
PARA TODOS OS CARGOS 

REDAÇÃO 

/\ prova de redação envolverá a produção de texto c aplicação dé recursos gramaticais, onde se espera que o 
candidato domine as habilidades lingüísticas próprias da norma padr~o da língua, além de demonstrar 
habilidades no uso de recursos responsáveis pela textualidadc. 

l -A LINGUAGEM: SENTIDOS E FUNÇÕES NA COMUNICAÇÃO HUMANA 
Denotação e conotação; Sinonímia; /\ntonim•a; Hipcronímia; Homonímia; Paronímia; Ambigüidade; Figuras de 
linguagem em textos escritos e/ou iconográficos: Funções da linguagem (conforme Roman Jakohson). 

2 - LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
Os textos a serem mterpretados pelo candidato podem ser do tipo dissertativo, narrativo ou descritivo. 
dependendo da situação e/ou exigência do contexto, sendo considerados, em sua avaliação, os segmntes 
elementos: Estabelecimento de correlação entre o modo de organi7..ação e o tipo de texto: relação com citações, 
exemplos e/ou coletânea de textos, caso sejam apresentados; Conhecimento da adequação de elementos que 
assinalem a continuidade de sentido (pronomes, numerais, sinômmos, hiperôn.imos, etc.)' Conhecimento 
adequado de elementos que marcam a progressão de sentido; Conhecimento do rcgi<>tro de língua adequado ao 
tipo de escrita exigido. 
Coesão e Coerência; Diferentes tipos de composição; Narração; Descrição; Dissertação; Dissertação expositiva; 
Dissertação argumcntativa, Dissertação expositivo-argumcntativa; Diferentes gêneros textuais; Monólogo; 
Diálogo; Diário; Carta; Oficio: Memorando: Requerimento; Crônica; Poema; Conto; fábula; Piada. 

3 - VARIAl"lTES I.I~GÜÍSTICAS DO PORTUGU:~S 
Var1ante padrão X variante não-padrão; Modalidade oral, X modalidade escrita; Regin·o formal X registro 
informal. 

4 -RECURSOS GRAMATICAIS 
Sistema ortográfico vigente, pontuação e paragrafação; Morfossintaxc; Estrutura. formação e classe dos 
vocábulos; Vov::.s, tempos e modos verbais; Sintaxe de concordância; Sintaxe de regêr.cia (incluindo crase); 
Sintaxe de colocação pronominal ; Classes e funções do SE c do QUE; Termos da oraç.io; Periodo simples e 
período composto (coordenação e subordinação). 

I -ARITMÉTICA APLICADA AO COTIDIANO 
Conjwltos numéricos; Razão e proporção; Ret,rra de três simples c composta; Porcentagem; Juros simples e 
composto. 

2- MOllF:LAGEM ALGÉBJUCA 
Fu~ções: definição, domínio, contra-domínio, imagem, gráficos, tipos. inversa c operações; Funções especiais: 
pohnom1al, modular, exp<?nenc.ial, logarítrn.ic? c trigonométrica; Relações trigonométricas: operações e reduções 
com arcos; Progressões antrnétJcas c gcometncas. 

3- MEDIDAS E FORMAS GEOMÉTRICAS 
S~stemas de .~cdidas; Triângulo; Quadrilátero; Circunferência e' círculo- noções básicas; Relações métricas no 
tnânAulo; Sohdos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro 
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4- FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA E GEOMETRIA 
Matrizes c determinantes: Ponto. reta e circunferência. 

I -FORMAS E RELAÇÕES DE TRABALHO 
formas e condições de trabalho na Europa, durante a Antigüidade Clássica. Idade Média, Idade Moderna e Idade 
Contemporânea; formas e condições de trabalho na América espanhola e anglo-saxónica, durante os períodos 
pré-colombiano, colonial c pós-independência; Formas c condições de trabalho no Hrasil, durante os pcriodos 
colonial e pós-indepcndê·ncia. c~pccialmcntc nas áreas urbanas c de produção mineral , de agropecuária c de 
cxtrativi~mo vegetal; Movimentos migratório~ espon tâneos, dirigidos c compulsórios c suas relações com 0 
processo de formação da classe trabalhadora: o tráfico negreiro, imigração européia, o êxodo rural, imigração 
asiática; Formas de regulamentação do trabalho, legislação sindical e trabalhista. 

\ 

2- INSTITUIÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS 
Relações de poder, constn u;ilo e constituição do Estado, durante a Antigüidade Clússica, Idade Média, Idade 
Moderna e Idade Contemporânea; Relações de poder, construção c constituição do E~tado na América espanhola 
e anglo-saxónica, nos períodos "pré-colombiano", colonial c pós-independência; Rclac,:õcs de poder, construção 
e constituição do Estado no Bra~il no período colonial e pós-independência; Movimentos sociais c suas relações 
com as fom1as dt: organização políti ca, social c eçnnômica: as fugas c revoltas dos escravos (como o Quilombo 
dos Palmares c aquele~ constituídos na região que compreende o atual Es tado do Amapá). 

3- CULTURA E SOCIEDADE 
formas de organização c expressão artística c cultural, durante a Antigüidade Clássica. Idade yféd ia, Idade 
Moderna c Idade Contemporânea: religião c religiosidade, mentalidade e imaginário; f ormas de organização e 
expressão da religiosidade, do imaginário c da mcntalidadt: na América Espanhola e Anglo-Saxônica, durante os 
períodos pré-colomhianos, colonial c pós-indcpc.ndência; formas de organização c expressão da religiosidade, 
do imaginário e da mentalidade no 13rasil, durante o período colonial c pós-independência; Mitos c imagens da 
Amazônia: a tradição indígena, a vi silo dos homens de ciência c exploradores. . . _- - ---------

. ·- -·· - --- - ·-·-------- ·-- --- -- - - - -- ... -- -- - -------:- I 
. :"Ç,E;.Q.GRAFIA .... I 

1-A GEOGRAFIA DO ESPAÇO MUi'iDIAL . 
A apropriação da natureza pelas sociedade~ atuais, a cxploraç1io dos recursos naturais e suas implicações na 
produção e reprodução do espaço; O processo de globalização c suas implicações cultural-social-econômico
político-ambientais; Os conllitos geopolíticos e étnicos c as reconfigurações do espaço mundial; O espaço 
agrário: dinâmica. expropriação e conseqüências ambientais; A relação campo-cidade. 

2- GEOGRAFIA DO ESPAÇO RRASJLF:IRO 
O Brasil como potencia na economia do mundo; O Brasil c o seu papel no MERCOSUL; O espaço brasileiro e a 
divisão regional geoeconômica: formaç.ão histórica, produção econômica, d inâmica populacional c a 
o rganização do espaço rural c urbano. 

3- GEOGRAFIA DO ESPAÇO AMAZÔNICO E AMAPAE!'\SE 
As novas formas de produção c circulação do espaço amazônico; Os projetos econômicos c suas implicações 
sociais e ambientais; A territorialidade dos povos amazônidas na organização sóc io espacial: O espaço 
amapaense no cenário regional e nacional (formação hi stórica, dinâmica populacional e a organi7..ação da 
cidade);;\ questão das minorias sexuais e étnicas (negros, índios, homossexualismo). 

SOMENTE PARA OFICIAL BOMBEIRO MILITAR 

1 - FUNDAMENTOS BÁSICOS 
Leis de interação: força de a\ritn, força elástica c força gravitac ional; Conservação da energia; Trabalho c o 
teorema da energia cinética; Leis da gravitação universal; Densidade e pressão; Princípio de Pascal, lei de 
Stcvin, lei do empuxo; Tcmpemtura c equil íbrio térmico: Energia térmica e calor: calor sensível c calor latente: 
Lei de Coulomb, ean1po e potcncial e létrico; Corrente c résistência elétr ica; lrnãs; Campo magnético; Ondas: 
velocidade, comprimento de onda, freqüência, amplitude e polarização; f enômenos ondulatórios: reflexão, 
refração, interferência e dif'raçiiu - aplicações geométricas; Princípios básicos da emissão de radioatividade; 
Rudiaçõcs ionizantes c decaimento radioat ivo. 

2 - FÍSICA APLICADA 
As leis de Newton c o movimento em duas dimensões: movimento t!c projéteis c movimento circular uniforme; 
Dilatação térmica dos sólidos; Dilatação anômala da água; Processos de propagação do calor; Mecanismos 
físicos da visão e defeitos visuais; Qualidades fisiológicas do som; Dases acústicas da ultra-sonografia; Efctto 
Joule; Efeitos fis iológicos das correntes elétricas; Som: natureza e propagação; Efeito fotoclétrico. 

3- FÍSICA DA TF.RRA 
Leis de Keplcr; Rotação da Terra; Campo magnético terrestre; Efeito estufa; Brisas litorâneas; Relâmpagos c 

trovões. 

·""""'~-.·-
~~··r;~.. '!: 

J - ESTRUTURA DO A TOMO 
Átomo: núcleo e eletrosfera; Número atômico e número de massa; Elemento Químico; Isótopo; Configuração 
eletrônica. 

2 - CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS 
_Tabela periódica atual e sua estrutura; Lei perió~ica: Principais subgrupos dos elementos químic?~-
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3- LIGAÇÃO QUÍMICA 
Ligação iônica; Ligação covnlentc; Fórmulas eletrônica (estrutural de Lewis), iônica, molecular e estrutural das 
substâncias; Número de oxidação. 

4- FUNÇÃO INORGÂNICA 
Conceito; Classificação; Notação: Nomenclatura. 

5- REAÇÃO QUÍMICA 
Conceito de reação, equação química, reagente c produto; Balanceamento de equação química. 

6- QUÍMICA DO CARRO NO 
Propriedades fundamentais do átomo de carbono; Classificação do átomo de carbono na cadeia carbônica; 
Classificação de cadeia carbônica; Identificação e nomenclatura IUPAC das funções orgânicas. 

1 -ORIGEM DA VIDA 
Origem da Vida: Teorias e Pormas Primittvas de Vida; Teorias Evolutivas; Diversidade dos Seres Vivos; 
Sistema de Classificação; Regras de Nomenclatura; Categorias Taxonômicas; Classificação Biológica dos 
Grandes Grupos de Organismos: Ylonera, Protista, Fungi, Plantae, Animal ia e Vírus. 

2-CÉLULA 
Células: Composição química. estrutura e funcionamento das células procariontes e eucariontcs; Tecidos c 
órgãos; Sistemas e principais funções dos seres vivos; Núcleo celular: Ácidos nucléicos e síntese protéica; Ciclo 
celular: Mitose e Meiose. 

3-ECOLOGIA 
Meio ambiente c seus fatores; Hidrosfera; Cadeias c teia~ alimentares; Fluxo de Energia; Associação entre os 
seres vivos; Impacto e Jlli<Servacão,ambienta!.:_ _ _ ____ --

-soMENTE PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITA~~-..,.--, 
~:.. NOÇÕES DED~I''tO ' · ·<· ~ 

I- DIREITO ADMINISTRATIVO 
Conceito. fontes e princípios. Administração Pública: características e m<;>dos de atuação. Dcsconcentração e 

Descentralização administrativa. 

2 - DIREITO CONSTITUCIONAL . 
A Constituição: conceito e classtlicação. Interpretação das normas const_itucionais. Prin_cip~o~ fu~damenta~s da 
Constituição Federal de 1988. Direitos e Garantias fundamentais. 1>1re1t?~ c deve:es. mdJvJdua1s e col.ell~os. 
Direitos Sociais e Políticos. Organização do Estado: União, Estados. MumctpJOs, D1stnto Federal e Ternt~nos. 
Administração Pública, disposições gerats, Servidores civis e militares. Constituição do Estado do Amapa (ver 

prerrogativas c segurança Públ1ca). 

3- DIRF.ITO PENAL · · ·d d T · d 
Infração Penal: elementos, espécies. Sujeito ativo c sujeito passivo da. in_fração ~cnal. T1ptct a e,. 1 1c1tu _c. 
culpabilidade, punibihdadc. Crimes contra a pessoa. Crimes contra o patnmomo. Cnmes contra a admm1straçao 

pública. 

4- DIREITO PROCESSUAL PENAL . _ ' . 
Inquérito policial, Ação Penal espécies, Jurisdi?~o. compctênc~a. ~~são ~m .flagrante. Pnsao preventiva 
Temporária Processo dos Crimes de Responsabilidade dos func10nar10s pubhcos. 

5- LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90\ 

ANEXO II 
I 

I. Forma: 

1.1 Construção e desenvolvimento de parágrafos (Início, meio e fim). 
1.2. Emprego de conectares. 
1.3. Concordância nominal e verbal. 
1.4. Regência nominal c verbal. 
1.5. Colocação pronominal. 
1.6. Grafia/acentuação c translineação. 
1.7. Pontuação. 
1.8. Emprego de anafóricos com o objetivo de evitar elementos repetitivos. 
I. 9. Adequação do vocabulário segundo a situação exigida. 
1.1 O. Respeito à norma culta. 

2. Conteúdo: 

Prisão 

2.1. Consistência na argumentação apresentada, objetivando persuadir o leitor para o tema em pauta. 
2.2. Coerência. 
2.3. Respeito ao gênero textual ex igido. 
2.4. Omissão de elementos. entreconando a idéia central do texto. 
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2.5. Capacidade de síntese. 

- SITUAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS 

1. Textos escritos a lápis serão desconsiderados. 
2.Textos identificados serão dcswnsiderados . 
3. Textos que lnfringc~n ao número de linhas (mínimo/máximo). de acordo com as orientações constantes na 

prova, scrao pcnahz.ados. 
~·Textos que caracterizam fuga total ao tema serão dcsconsiderddos .. 
:>. Textos que caracterií'.am fuga parcial ao tema serão penalizados. 
6. Textos em versos .:;e.rão desconsiderados. 

ANEXO III 

SOMENTE PARA OFICIAL DA POLÍCIA M ILITAR 

PRESCRIÇÕES QUANTO AOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA DESTINADOS 
AO CONCURSO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR. 

I. O TAF para seleção de candidatos (as) para o ingresso no Cfo·- PM/2005, com base nas 
tabelas previstas neste edital. 

2. Os candidatos convocados nos termos do edital do concurso serão submetidos aos testes 
de aptidão fisica, conforme os padrões aqt\i estabelecidos, tendo em vista a capacidade mínima 
necessária para suportar, física e organicamente, as exigências do curso de formação profissional 
e para desempenhar com eficiência a carreira de Oficial Policial Militar Combatente. 

3. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, 
gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que impossibilite o candidato de submeter-se 
aos testes ou diminua sua capacidade física e/ou orgânica, 'não serão levados em consideração e, 
pot1anto, nenhum tratamento diferenciado será concedido por parte da Comissão de Aplicação e 
Fiscalização dos Testes de AvaliaÇão das Aptidões Físicas. 

4. Os trajes e calçados para a realização da prova de capacidade fTsica serão de livre escolha 
aos candidatos civis, c o respectivo uniforme de educação física aos militares, obedecidas às 
restrições específicas para cada prova. 

-
5. A realização de qualquer exercício preparatório para a prova de capacidade física será 
de responsabilidade do candidato. 

6. Os testes de aptidão t1sica são os seguintes: 
6. 1. Testes de forca para __ r.nembros sugeriores e cintura escanular: 

a) flexão e extensão de cotovelos na barra fixa (para sexo masculino); 
b) flexão e extensão de cotovelos no solo em seis pontos de apoio (para sexo' femin ino) 

6.2 . Teste de resistência _abdominal: abdominal tipo remador (para ambos os sexos); 

6.3. Teste de resistência i ~ é-;róbia: corrida de 12 minutos (para ambos os sexos); 

6.4. Teste de deslocamen_(o no meio liguido: natação -25 metros(para ambos os sexos); 

7. O teste de aptidão dsica será realizado em dois dias e obedecerá à ordem prevista nas 
Tabelas I e 11, deste anexo c será aplicada de fonna subseqüente e com intervalo mínimo de 1 O 
(dez) minutos entre um e outro teste. . 

8 Os testes previstos têm caráter eliminatório. O candidato que não obtiver o índice mínimo 
em qualquer um dos testes de aptidão 11sica, previstos nas tabelas I e li deste anexo, não 
poderão prosseguir na realização dos demais testes, sendo, automaticamente, eliminado e, 
conseqüentemente excluído do processo seletivo. Desta forma não será permitida a permanência 
do candidato eliminado no local de prova. 

9. Características e protocolos de aplicação dos testes: 
9.1. Testes de força para membros superiores e cintura escanular: 

a) fl exão e extensão de cotovelos na barra fixa(para sexo masculino): 
a.l ) principais músculos envolvidos: bíceps braquial, braquial anterior, bráquio radial, 
deltóide anterior, rombóide, redondo maior, trapézio, latíssimo do dorso e peitoral maior. 

'. 
Protocolo de exec ução: 

A barra deve ser instalada a uma alturà suficiente para que o candidato. mantendo-se em 
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suspensão com os cotovelos em extensão, não tenha contato entre seus pés e o solo. A pegada 
deve ser feita em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com a distância de separação 
entre as mãos semelhantes à distância biacromial (distancia aproximada dos ombros) . Após 
assumir essa posição, o candidato deverá elevar seu corpo através da flexão de seus cotovelos, 
até que o queixo ultrapasse o nível da barra, retomando em seguida à posição inicial, quando 
completará um movimento. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes 
possível, sendo computados tão somente aqueles executados corretamente. Os cotovelos devem 
estar em extensão total para que seja dado início ao movimento de flexão. O teste é dinâmico, 
não sendo, portanto pennitido abandonar-se o implemento entre as repetições a título de 
repouso. Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda física, utilizar luva (s) ou qualquer 
material para proteção das mãos e apoiar o queixo nà barra. 

b) flexão e extensão de cotovelos com seis pontos de apoio sobre o solo (para o sexo 
feminino); 
b.l) principais músculos envolvidos: peitoral maior (parte clavicular), peitoral maior, 
deltóide (parte clavicular), tríceps braquial e ancôneo; 

Protocolo de execução: 

Com o apoio de frente sobre o solo a candidata se posiciona em decúbito ventral, com o 
corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, dedos indicadores paralelos voltados para 
frente, braço estendido com abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial, 
pernas semi flexionadas e unidas e pontas dos pés e joelhos tocando o solo. À voz de comando 
"Iniciar o Teste", a candidata flexionará os cotovelos, levando o tórax a aproximadamente cinco 
centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas 
das mãos, pontas dos pés e joelhos; devendo em 5eguida estender os cotovelos totalmente, 
novan1ente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início a nova repetição. O 
corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de haver contato dos quadris ou 
tórax com o solo durante a execução, ou ainda a elevação ou 1:1baixamento dos quadris com o 
intuito de descansar, a contagem será imediatamente int~rrompida, sendo consideradas tão 
somente as repetições corretas executadas até aquele momento. O objetivo do teste é verificar o 
número de execuções corretas que a candidata é capaz de executar continuamente, sem limite de 
tempo; 

9.2) Teste de resistência abdominal: abdominal tipo remador(para ambos os sexos): 
a) principais músculos envolvidos: oblíquo externo e interno do abdome, reto do 
·abdome; 
b) Protocolo de execução: 
Abdominal remador: o candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com o 

corpo inteiramente estendido, bem corno os braços, no prolongamento do corpo, acima da 
cabeça, tocando o solo. Através de contração da musculatura abdominal, o avaliado adotará a 
posição sentado, flexionando simultaneamente os joelhos. É requisito para a execução correta 
do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao solo, e ainda que a 
linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos durante a flexão. Em seguida, o candidato (a) 
retoma à posição inicial até que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando 
então poderá dar início a execução de novo movimento. O número de movimentos executados 
corretamente será o resultado obtido. Não é permitido o repouso entre os movimentos; 

9.3. Teste de resistência aeróbia: corrida de 12 minutos (para ambcs os Sf·xos); 
a) principais músculos envolvidos: todos os grandes gruoO!i muscJlares 

b) protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá percorrer, em uma superfície plana e demarcada a maior distância 

possível, em doze minutos, sendo permitido andar durante o teste. O início ~ término do teste 
se~á atra:'és sinal s~noro. Aos ,onze minutos de corrida será emitido un_1 sinal sonoro para fins de 
onentaçao dos avaliados. O numero de avaliados por bateria deverá ser estabelecido de forma a 
não causar prejuízo ao desempenho dos mesmos e não dificultar a contagem de voltas dadas. 
Não será permitido uma vez iniciado o teste, abandonar a' pista antes de ser liberado pela banca 
examinadora; deslocar-se 

9.4 Natação - 25 metros: habilidade de deslocamento no meio liquido (para ambos os sexos). 
a) principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares 
b) protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá nadar a distância prevista em nado livre, sem a utilização de 

qualquer equipamento que possa favorecê-lo, tais como: nadadeiras, palmares, flutuadores, 
etc ... , podendo ser utilizado óculos, toca e tampão de ouvido. O avaliado poderá optar por iniciar 
o teste de fora ou dentro da piscina. O avaliado não poderá utilizar as raias como auxílio, nem se 
segurar nas bordas e tão pouco pisa no fundo da piscina a título de descanso. O teste terá início 
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com um silvo curto de apito e encerràrá quando o avaliado completar a distância prevista 
tocando na borda da piscina, sem tempo pré-estabelecido. 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 
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r-· TABELA I_- TABELA DE APTIDÃO FÍS_ICA MASCULINA 
Data de I Faixa Até 20 De 21 a De 26 a De 31 a De 36 a De 41 

realização Etária anos 25 30 35 40 ou+ 
P-Dia Barra 06 05 0 4-··· oà·. 6i ___ ··- 0-1- -
r-----.,.----- -·:--:-----··-

~~r~1na 2.600m 2.100m 
~- . ---~---~-------r--·~~--r-~--1-~--~ 

.------,...----- --
2.500m 2.400m 2.300m 2.200m 

2o Dia ~b~()-~in.'!l_ .. .... 36 34 32 30 28 26 
- ·--- - ___ , Natação 25m 25m 25m 25m _ J__25_m--'-..J._--=2-=-5.:.:..m,_ 

r-=-· TABELA 11- TABELA DE APTIDÃO FÍSICA FEMININA 
Data de Faixa Até 20 De 21 a De 26 a De 31 a De 36 a 

realização Etária anos 25 30 35 40 
Flexão de 
Braço em 

seis 
pontos de 

26 24 22 20 18 

De 41 
ou+ 

16 

apoio ____ +--- -t-----+----i'-------t----1------
Corrida 

2.200m 2.100m 2.000m 1.900m 1.800m 1.700m 12 min 
1-----1-_:.:.::..:..:~......,.j---- ------ ... 

Abdominal 
Natação 

----- ---:--- 1 
24. 22 20 18 

-!--==-~~~--
25m 25m 25m 25m 

28 26 
25m 25m 

SOMENTE PARA OFICIAL BOMBEIRO MILITAR 

TESTE DE APTIDÃO FISICA - CFOBM/2005 

1. O TAF tem por objetivo a seleção de candidatos (as) para o ingresso no CFOS:M/2005, com 
base em 50% dos índices mínimos exigidos p~ra o efetivo do CBMAP. 

2. Os candidatos convocados nos termos do edital do concurso serão submetidos aos testes 
de aptidão física, conforme os padrões aqui estabe1ecidos, tendo em v ista a capacidade mínima 
necessária para suportar, fisica e organicamente, as exigências do curso de formação profissional 
e para desempenhar com eficiência a função bombeiro militar. 

3. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, 
gravidez, etc.), bem como qualquer outra condição que impossibilite o cand idato (a) de 

· submeter-se aos testes ou diminua sua capacidade fisica e/ou orgânica, não serão levados em 
consideração e, portanto, nenhum tratamento diferenciado será concedido por parte da banca 
examinadora. 

1. O candidato (a) deverá comparecer ao local do exame nos dias e horários estipulados na 
convocação, munido de carteim de ide ntidade orig ina L 

2. Os trajes e calçados para a realização da prova de aptidão física serão de livre escolha do 
candidato (a), obedecidas às restrições. específicas para cada prova. 

3. A realização de qualquer exercício preparatório para a prova de aptidão fisica será de 
responsabilidade do candidato (a) . 

7. Os testes de aptidão fisica são os seguintes: 

I'" • ,. 
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7 .I Te~~s <;!~.força para membros superiores e cintura escaP-ular: 
a) flexão e extensão de cotovelos na ba1Ta fixa; 
b) flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (tlcxão de braço). 

7.2 Teste de r~i~tência abdomiJill]: abdominal tipo remador. 

7.3 Teste de velocidade de deslocamento: corrida de 50 metros. 

7.4 Teste de resistência acróbia: corrida de 12 minutos. 

7.5 Teste d.~ desloc<mJentq no meio_ljguid.Q: natação -I 00 metros. 

8. Os testes de aptidão física serão realizados em dois dias consecutivos e obedecerá à seqüência 
prevista nas tabelas TT1 e IV deste anexo e serão aplicados de forma subseqüente e com intervalo 
mínimo de I O (dez) minutos entre um teste e outro. 

9. Os testes previstos têm caráter eliminatório. O candidato (a) terá l (uma) tentativa, em cada 
teste, para alcançar o índice mínimo previsto nas tabelas III e lV deste anexo. O candidato (a) 
que não obtiver o índice mínimo em qualquer um dos testes de aptidão física não poderá 
prosseguir na realização dos demais lestes, sendo logo eliminado c, conseqüentemente excluído 
do processo seletivo. Desta forma não será permitida a permanência do candidato eliminado no 
local de prova. 

I O. Características e protocolos de aplicação dos testes de aptidão tisica: 

10.1 Testes de força para membro_.~_ superiQ!'eS e cintura escapular: 
a) flexão e extensão de cotovelos na barra fix_a: 
a.!) principais músculos envolvidos: bíceps braquial, braquial anterior, bráquio radial, 

dcltóide anterior, rombóide, redondo maior, trapézio, latíssimo do dorso e peitoral maior. 

:;_;:: MASCULINO 
Protocolo de execução: 

A barra deve ser instalada a uma altura suficiente para que o candidato, mantendo-se em 
suspensão com os cotovelos em extensão, não tenha contato entre seus pés f' o solo. A pegada 
deve ser feita em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com a distância de separação 
entre as mãos semelhantes à distância biacromial (distancia aproximada dos ombros). Após 
assumir essa posição, o candidato deverá elevar seu corpo através da flexão de seus cotovelos, 
até que o queixo ultrapasse o nível da barra, retomando em seguida à posição inicial, quando 
completará um movimento. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes 
possível, sendo computados tão somente aqueles executados corretamente. Os cotovelos devem 
estar em extensão total para que seja dado início ao movimento de flexão. O teste é dinâmico, 
não sendo portanto permitido abandonar-se o implemento entre as repetições a título de repouso. 
Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer 
material para proteção das mãos e apoiar o queixo na barra. 

Protocolo de execução: 

A barra deve ser instalada com as seguintes alturas: 

r--- . 
Altura da candidata Altura da barra 

1-- -
até 1,66 metros 1 ,00 metros 

~- --- -~1--------~------~-

1 ,67 a 1,74 metros I ,OS metros -- ----
acima de 1,74 metros 1,10 m:.:e:..:t:.:ro:..:s:_._ ______ _,J 

A pegada deve ser feita em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com a 
distância de separação entre as mãos semelhantes à distância biacromial (distância aproximada 
dos ombros), devendo corpo estar em posição diagonal, formando um ângulo de 
aproximadamente quarenta e cinco 'graus com o solo, quando esta estiver com os cotovelos 

tlexionados. Após assumir essa posição a candidata deverá estender totalmente os cotovelos, 
permanecendo com os pés apoiados no solo, em seguida elevará seu tórax, através da flexão de 
seus cotovelos, até a altura da ban·a, retornando a posição inicial, quando completará um 
movimento. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes possível, sendo 
computados tão somente aqueles executados corretamente. O teste é dinâmico, não sendo 
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portanto pennitido abandonar-se o implemento entre as repetições a título de repouso. Somente 
serão computados os movimentos realizados confonne a descrição acima. Não será permitido 
receber qualquer tipo de ajuda fisica, utilização de luva (s) ou qualquer material para proteção 
das mãos e apoiar o queixo na barra. 

b) fl exão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão de braço); 
" b.l) princip_ais músculos envolvidos: peitoral maior (parte clavicular), peitoral maior, 

delto1de (parte clav1cular), tríceps braquial e ancôneo; 

. ~~-::!i~.~-:~~~~~·::,~;f~2'·~~~~~~= ~~·: : ~ ~.~ ·:~= ;;~;~;;~·.~1~~. :::;\; .: ·.~~~;~ i1~t!?.-~SêtU1fNbu~~~;i/ ·::~f~~i · : ~~~·. : · :: ~ .. ~ ·~:~-~~,.~;~:~~ .. ~-~ .. :.-~t!, :=~:·~:,! ~~ .. ·t?.~ ~ 
'Protocolo de execução: 

Com o apoio de frente sobre o solo o candidato se posiciona em decúbito ventral, com o 
corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, dedos indicadores paralelos voltados para 
frente, braço estendido com abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial 
(distância aproximada dos ombros), pemas estendidas c unidas c pontas dos pés tocando o solo. 
A voz de comando "Iniciar o Teste", o avaliado flexionará os cotovelos, levando o tórax à 
aproximadamente cinco centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com 
o solo, exceto as pontas dos pés e as palmas das mãos, devendo em seguida estender os 
cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início à nova 
repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de haver contato 
dos joelhos, quadris ou tórax com o · solo d~rante a execução, ou ainda a elevação ou 
abaixamento dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente 
inteJTompida, sendo consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele 
momento. O objetivo do teste é verificar o númew de execuções cotTetas que o candidato é 
capaz de executar continuamente. sem limite de tempo; 
~~~~F~~f l : ! i ~·~~~-:~!!~~~~:;~;i ; j~J~:~:~: :t:}_~'~ : :i_:~~: :;~~;!:. ~~~~~~·!; ~~ : j~~~--F-;E-. M-,-: -:-. 1-:N'"'".~ '""rn""·~~,O~:. -. .:.,{ '":: :"':~ ~,..,: ~-:: -=-~~-=~""'f~:-:i : "'t;~"".;;-:-· : -_ _--: .:- · .,..~:.,..: ~-,.-:-:..-~~""~ ,,..i~.,-:-;· ; : .: ~·:~~~; . }~~~;~:i !~~f.-;:~ 

Protocolo de execução: 

Com o apoio de frente sobre o solo a candidata se posiciona em decúbito ventral , com o 
corpo ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, dedos indicadores paralelos voltados para 
frente, braço estendido com abertura entre as mãos_, um pouco maior que largura biacromial 
(distância aproximada dos ombros), pernas unidas c pontas dos pés e joelhos tocando o solo. À 
voz de comando "Iniciar o T este", a candidata flexionará os cotovelos, levando o tórax à 
aproximadamente cinco centímetros do solo, não devendo haver nenhum contato do corpo com 
o solo, exceto as palmas das mãos, pontas dos pés e joelhos; devendo em seguida estender os 
cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo dar início à nova 
repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de haver contato 
dos quadris ou' tórax com o solo durante a execução, ou a inda a elevação ou abaixamento dos 
quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interr.,0mpida, sendo 
consideradas tão somente as repetições corretas executadas até aquele momento. O objetivo do 
teste é verificar o número de execuções corretas que a candidata é capaz de executar 
continuamente, sem limite <.k tempo. 

1 0.2. Teste de resistência abdominal: abdominal tipo remador: 
a) principais músculos envolvidos: oblíquo externo e· interno do abdome, reto do 

abdome; 
b) Protocolo de execução: 
Abdominal remador: o candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com o 

corpo inteiramente estendido, bem · como os braços, no prolongamento do corpo, acima da 
cabeça, tocando o solo. Através de contração da musculatura.abdominal, o candidato (a) adotará 
a posição sentado, flexionando simultaneamente os joelhos. E requisito para a execuç_ão correta 
do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos e paralelos ao. solo, e aln~a que a 
linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos durante a ±1cxão. Em segu!da, o cand1dato (a) 
retoma à posição inicial até que toque o solo com as mãos, completando um movimento, quando 
então poderá dar início a execução de novo movimento. O número de movimentos executadbs 
corretamente será o resultado obtido. Não é permitido o repouso entre os movimentos. O 
objetivo do teste é verificar o número de execuções corretas que o candidato (a) é capaz de 
executar continuamente, sem limite de tempo. 

10.3. Teste de velocidade de des lÇ)camento: corrida de 50 metros; 
a) principais músculos cnvoividos: todos os grandes grupos musculares; 

_h\ ~ nrotocolo de execução: 

O teste deve ser realizado em uma superfície plana que possua, além dos 50 (cinqüenta) 
metros, uma área de escape. O candidato (a) deve se posicionar atrás da linha de largada, 
preferencialmente em afastamento em antero-posterior das pernas. devendo o pé da frente estar 
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. 

o mais próximo possível da referida linha. Ao ser dado um sinal sonoro, momento em que é 
acionado o cronômetro, o candidato (a) deverá percorrer, no menor período possível, a distancia 
prevista. O cronômetro deverá ser travado quando o candidato (a) ultrapassar a linha de chegada. 
O resultado do teste será indicado pelo tempo utilizado pelo candidato (a) para completar o 
percurso. Não será permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física durante a execução do 
teste. 

I 0.4. Teste de rcsist.ência aeróbia: corrida de 12 minutos - teste de Cooper 
a) principais músculos envolvidos: todos os grandes gtupos musculares; 
b) protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá percotTer, em uma superfície plana e demarcada, a maior distância 

possível, em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. O início e ténnino do 
teste será através sinal sonoro. /\os li (onze) minutos de corrida será emitido um sinal sonoro 
para fins de orientação dos candidatos (as). O número de avaliados por bateria deverá ser 
estabelecido de fonna a não causar prejuízo ao desempenho dos mesmos e não dificultar a 
contagem de voltas dadas. Não será permitido ao candidato (a), uma vez iniciado o teste: 
abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora, deslocar-se no sentido 
progressivo ou regressivo da pista, depois de fina lizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido 
liberado pela banca examinadora; dar ou receber qualquer tipo de ajuda fí sica. 

I 0.5. T l!~e@ de~_locamen!o no meio Iimtido: natação - 100 metros. 
a) principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares; 
b) protocolo de execução: 
O candidato (a) deverá nadar a distância prevista em nado livre, no tempo previsto, sem a 

utilização de qualquer equipamento que possa favorecê-lo, tais como: nadadeiras, palmares, 
flutuadores, etc ... , podendo ser utilizado óculos, toca c tampão de ouvido. O candidato (a) 
deverá estar trajando roupa de banho adequada, sunga para o sexo masculino e maio para o sexo 
feminino. O candidato (a) poderá optar por iniciar o teste de fora ou dentro da piscina. O 
candidato (a) não poderá utilizar as raias como auxílio, nem se segurar nas bordas c tão pouco 
pisa no fundo da piscina a título de descanso ou com o intuito de impulsionar-se. t permitido na 
virada tocar a borda c impulsionar-se na parede. O teste terá início com um silvo curto de apito, 
no momento em que serão acionados os cronômetros que marcarão o tempo de duração da 
prova, c encerrará quando o candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da 
piscina. O teste deverá ser realizado em uma piscina com extensão de 25 (vinte e cinco) metros, 
raiada. 
I I. Os imprevistos ocorridos durante a prova de aptidão física serão decididos pela banca 
examinadora. 
11 . 1. A prova de aptidão física deverá ser aplicada por uma banca examinadora com pelo 
menos um oficial, com habilitação plena em Educação Física, devidamente registrado no 
Conse lho Regional de Educação Física (CREF). 
11 .2. Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento da presente instrução normativa. 
VIII- Referência Bibliográfica 

DELA VIER, Fredéric. Guia dos movimentos de musculaçiio. 3 ed., São Paulo: Manole, 2002. 
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TABELA lll- TABELA DE TAF MASCULINO - --·-I ---r --
FAIXA ETÁRIA 

I I 
f-- -- . -

Di~ Teste Até 25 De 26 a De 31 a De 36 a De41 a 46 anos 
anos 30 anos 35 anos 40 anos 45 anos ou mais 

~ ' Barra Fixa 
- - -

6 5 4 3 2 1 
I ~ - --, 

10 Abdominal 36 34 32 30 28 26 
Dia remador -- - --·-

Natação 2'00" 2'05" 2'10"~15" 2'20" 2'25" 
-- 100m -1 

8"25 J - - --
Corrida de I 8"00 8"50 8"75 9"00 9"25 20 50 metros 

'-Dia - -- - - ---·-
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r-- --

f--- ---··-·-- ----- - - -
Até 
25 De26 a Dia Teste 

30 anos 
f-- _ ___ ____ _____ ___ __ a_n_ o_s_ . _ _ __ .. __ .... _ 

Barra Fixa 6 5 

De 31 a 
35 anos 

4 

De 36 a I De 41 a 
40 anos 45 anos 

--- - ·---

2 
..., 
.) 

46 anos 
ou mais 

.... - ··-·-;----·-· 

18 16 14 

AN~XOTV 

1- EXAME MÉDICO- CONDIÇÕES INCAPACITANTES 
O exame de saúde será feito por uma Junta Médica nomeados pela Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Amapá, onde será avaliado as condições de saúde do candidato. 
No exame médico, serão avaliados os seguintes requisitos: 
.1.1- Cabeça e Pescoço 
Deformações, perdas externas de substâncias; cicatrizes extensas aderentes ou antiestéticas; 
contrações musculares anormais, cisto braqÍ!ial, hi groma Císti co de pescoço e fístulas. 
1.2- Ouvidos, Audição, Nariz, Laringe e Faringe. 
Deformidades ou agenesia do pavilhão auricular, anonnalidade do conduto auditivo e tímpano. 
Infecções crônicas recidivantes, otite média crônica, labirintopatias e tumores. Anonnalidade 
estruturais congênitas ou não; sinusites, desvio acentuado do septo nasal, mutilaçoes, tumores, 
atrcsias e retrações, seqüe las de agentes nocivos; Fístulas congênitas e adquiridas; infecções 
crônicas ou incidi vantes, deficiências na respiração, fonação e deglutição; doenças alérgicas do 
trato respiratório com repen:ussão clínica. No teste audiométrico serão toleradas perdas de 
acuidade auditiva até 30 decibéis na freqüência da voz fa lada, ou seja, de 500 a 2000 hertz. 
1.3- Cavidade Oral 
1.3.1- Será considerado "apto'' no exame odontológico o candidato que apresentar: 

a) No mínimo 1 O (dez) elementos por arcadá hígidos c ou/ restaurados de modo que 
permitam a colocação de prótese fixa ou parcial removível, sendo que desses 20 (vinte) 
elementos, 04 (quatro) terão que ser molares, 02 (dois) superiores e 02 (dois) inferiores; 

b) Bateria labial (can ino a can ino) completa ou reconstituída por prótese fixa ou 
parcialmente removível que obedeça às normas de estéti ca c fU11cionalidade; 

c) Ausência de doença periodental c gengiva! que comprometa o suporte dentário 
(gengivües, gengivose, periodontites, periodontose, tártaros, etc.); 

d) Ausência de má formação da face (fissura palatina, fissuras labiais, glossites, etc.); 
e) Ausência de processos infecc iosos de cavidade bucal_, inc lus ive geng ivitcs; ' 
t) Ausência de ass imetria facial que comprometa a esté"tiea; 
g) Ausência de manife stações orais de doenças sistêmicas; 

OBSl: Os elementos dentários que se encontrarem durante ·o exame odontológ ico com 
restaurações não serão cons iderados cariados. .. 
OBS2: Os e lementos dentários qu e na época do exame odontológico, apresentarem restaurações 
provisórias, serão considerados cariados. 
1.3.2- O candidato, que na época do exame odontológico não apresentar as condições exigidas, 
será eliminado do concurso, não havendo pendência . 
1.4- Olho e V isão 
Infecções e processos infl amatórios, (excetuadas conjuhtivi.tes agudas e hordéolos); ulcerações e 
tumores de pálpebras; opac ificações; seqüelas de traumati smo e queimadura de córnea e 
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conjnntiva, uveítes, glaucomas, doenças congênitas ou adquiridas, (mcluindo desvio dos eixos 
.oculares (estrabismo) superior a 10 dioptrias prismáticas); doenças e lesões retinianas; doenças 
neurológicas que afetem os olhos; dispromatopsia de grau acentuado; pacientes portadores de 
catarata ou operados de catarata com ou sem lente intra-ocular; ceracotone; pacientes 
submetidos a ceratocomia radial (cirurgia de miopia e astigmatismo). Acuidade visual, com 
correção abaixo de 20/40. Diminuição de acuidade visual, sem correção, superior a 20/50 em 
ambos os olhos. Tolerada diminuição de acuidade visual, sem correção, atingindo ambos os 
olhos 20/20, com correção. Tolerada ainda 1 grau esférico de miopia; 1,5 grau esférico·de 
hipermetropia; 1,5 grau cilíndrico de astigmatismo desde que apresente visão 20/20 com 
correção em ambos os olhos. 
1.5- Pele e Tecido Celular Subcutâneo 
Infecções bacterianas e micóticas crônicas ou recidivantes; micoses extensas; parasitos cutâneos 
extensos: eczemas alérgicos cronificados ou infectados; expressões cutâneas das doenças 
autoimunes; manifestações das doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; 
cicatrizes deformantes comprometendo a função; tatuagens: se obscenas ou ofensivas; cicatrizes 
inestéticas decorrentes de excisão de tatuagens e "ncvus" vasculares. 
1.6- Pulmões e Paredes Torácicas 
Deformidade relevante congênita ou adquirida, da caixa torácica, função respiratória 
prejudicada; doenças imunoalérgicas do trato respiratório inferior; fistulas e :fibroses pulmonar 
difusa; tumores malignos e benignos dos pulmões e pleura. 
1.7- Sistema Cardiovascular 
Anormalidades congênitas ou adquiridas; infecções e inflamações; arritmias; doenças do 
pericárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do coração: Anormalidades de condução e 
outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão clínica; doenças oro-valvulares; 
hipertensão arterial com sintomas; hipertensão arterial com taquiesfigmia; doenças venosas 
arteriais e linfáticas. 
OBS: O prolapso mitral sem regurgitação através da válvula mitral e sem repercussão 
hemodinâmica, não é incapacitante. 
1.8- Abdômen e Trato Intestinal 
Anormalidade da parede (ex: hérnia, fistulas) à inspeção ou palpação; visceromegalias; micose 
profunda, história de cirurgia significativa ou ressecções "importantes; doenças hepáticas e 
pancreáticas; distúrbios funcionais desde que significativos; tumores benignos e malignos. 
1.9- Aparelho Gênito Urinário 
Anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias; tumores; infecções e 
outras lesões demonstráveis no exame de urina: criptorquidia; o testículo único não é 
incapacitante desde que não resulte de criptorquidia de outro testículo; varicocele volumosa e/ou 
dolorosa. A hipospadia balânica não é incapacitante. 
Doen~a ~~almente transmissível em atividade. 

1.10- Aparelho Ósteo-Mio-A"rli~ular 
Doenças e anormalidades dos ossos e articulações congênitas ou adquiridas, inflamatórias, 
infecciosas, neoplãsticas e traumática; desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna 
vertebral; deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés; prótese 
cirúrgica e seqüelas de cirurgia; pé plano espástico. 
1.11- Doenças Metabólicas e Endócrinas 
"Diabetes Mellitus". tumores hipotalâmicos e hipofisários, disfunção hipofisária, disfunção 
tiroideana sintomática; tumores da tiróide (exceto cistos insignificantes e desprovidos de 
potencialidade mórbida); tumores da supra-renal e sua disfunção congênitas ou adquiridas: 
hipogonadismo primário ou secundário; distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de 
origem endócrina; erros inatos do metabolismo, crescimento e desenvolvinento anormais, em 
desacordo com a idade cronológica. ' 
1.12- Sangue e Órgãos hematopoiéticos 
Alterações significativas do sangue e órgãos hematopoiéticos. Doenças hemorrágicas. 
1.13- Doenças Neoropsiquiátricas 
Distúrbios neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades congêtútas ou adquiridas; 
ataxias; incoordenações; tremores; paresias e paralisias; atrofias e fraquezas musculares. 
Histórias de sindrome convulsiva, distúrbios da consciência, distúrbios comportamentais e da 
personalidade. 
1.14- Tumores e Neoplasias • 
Qualquer tumor maligno, tumores benignos, dependendo da localização, reperci.J;.Ssão funcional, 
potencial evolutivo ou comprometimento estético importante. Se o perito julgar insignificantes 
pequenos tumores benignos (ex: cistos sebáceos, lipoma), deverá justificar a sua conclusão. 

1.15- Condições Ginecológicas 
Neoplasias malignas; cistos ovarianos não-funcionais; lesões uterinas e outras anormalidades 
adquiridas, exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida; anonnalid.ades 
congênitas; mastites específicas, tumor maligno da mama; endométrios comprovados. 
2- Causa da Inabilitação 
Face Posterior do Corpo 
2.1- Rotação Lateral Cervical 
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2.2- Inclinação Lateral Cervical 
2.3- Dismetria de membros Inferiores 
2.4- Escápula Alada 
2.5- Escoliose acentuada 
2.6- Pé varo acentuado 
2.7- Geno varo acentuado 
2.8- Pé valgo acentuado 
2.9- Pé aduto acentuado 
2.10- Pé abduto acentuado 
2.11- Seqüela de trauma 

F ace Anterior do Corpo 
2.12- Deformidade torácica importante 
2.13- Cicatriz de cirurgia abdominal ou torácica extensa 
2.14- Seqüelas de traumas 
2.15- Lesões de globo ocular significativas 
Perfil do Corpo 
2.16- Hiperlordose cervical 
2.17- Cifose importante 
2.18- Tórax em barril 
2.19- Hiperlordose lombar 
2.20- Geno flexo 
2.21- Geno recurvado acentuado 
2.22- Pé plano espástico 
2.23- Pé cavo acentuado 

Outras Restrições 
2.24- Acromegalia 
2.25- Varizes de membros inferiores de grau moderado e acentuado 
2.26- Lesões vasculares a ectoscopia, significativas 
2.27- Seqüelas neurológicas 
2.28- Amputações nos membros superiores 
2.29- Amputações nos membros inferiores 
2.30- Deformidade e rigidez articular 
2.31- Calosidade importante em pés 
2.32- Cicatrizes cirúrgicas ortopédicas recentes em membros 
3 -Limites Mínimos de Motilidade: 
I -Limites Mínimos de Motilidade da Extremidade Superior: 

· Ombros: Elevação para diante a 90°. Abdução a 90° 
Cotovelos: Flexão a 100°. Extensão a 15° 
Punho: Alcance total a 15° 
Mão: Supinação/pronação a 90° 
Dedos: Formação de pinça digital. 
11- Limites Mínimos de Motilidade da Extremidade Inferior: 
Coxo-femural: Flexão a 90°. Extensão a I 0° 

Joelho: Extensão total. Flexão a 90°. 
Tornozelo: Dorsiflexão a 10°. Flexão Plantar a 10°. 
III-Índices Cardiovasculares: 
Presão arterial medida em repouso e em decúbito dorsal ou sentado: 
Sistólica: igual ou menor do que 140mmHg. ' 
Diastólica: igual ou menor do que 90mmHg. 
Pulso arterial medido em repouso: igual ou menor a 100 bat/min. 
* Encontrada freqüência cardíaca superior a 100 bat/min, o candidato deverá ser colocado em 
repouso por pelo menos dez minutos e aferida novamente a freqüência. 
IV - Índices Audiométricos: 
Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas sem prótese 
otofônica em qualquer ouvido, até 35 decibéis, na faixa de 250Hz a 2000Hz e de 45 decibéis 
nas demais faixas, se oriundos do meio naval ; e perdas de até 35 decibéis em todas as 
freqüências, se oriundos do meio civil. 

CONCURSO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS NOS CARGOS DE NÍVEL 
. MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO 

EDITAL N°, 00112005- SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e na 
qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme 
disposto no Decreto n° 2626 de 12 de maio de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá n°3517, datado de 12 de maio de 2005, toma pública a abertura das inscrições ao Concurso 
Público destinado ao provimento de vagas destinado a selecionar candidatos para cargos de Nível 
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Superior e Nlvel Médio, pertencente ao Quadro da Secretaria de Es•.ado da Educação - SEED 
mediante as condições estabelecidas neste Edital . 

1.1 . O concurso público será regido por este Edital e os Exames de Conhecimentos teóricos, para 
todos os cargos e Prático unicamente para Instrutor de Música, nos casos previstos neste Edital, 
serão executados pela Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, através de contrato com a 
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal do Amapá e do Estado do 
Amapá- FUNDAP. 

1.2. A seleção de que trata este edital será real~ em 04 fases, conforme especificado no item 5.1 . 

1.3. As outras modalidades de avaliação previstas no item 5.1 ficarão sob a responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Administração- SEAD e Secretaria do Estado da Educação- SEED. 

1.4. Os Cursos de Capacitação para os candidatos ao provimento de ~agas de professor Educação 
Especial (carga horária mínima de 120 horas), de 1• a 4• série - Area Indígena do Parque do 
Tumucurnaque e Nível Superior- Área Indígena do Oiapoque (carga horária mínima de 160 horas), 
serão realizados sob a responsabilidade da Secretaria de Estado d a Educação e da Escola de 
Administração Pública. 

1.5. Os servidores nomeados submeter-se-ão ao Regime Jurídico Único dos Servid ores Públicos do 
Estado. 

2 .1. O presente concurso visa à seleção de candidatos ao Quadro d e Pessoal da Secretaria de Estado 
da Educação - SEED, com especialidades definidas, em regime de Jornada de 40 horas semanais, 
para os cargos de Professor, Especialista em Educação, Técnico de nível superior e médio e Instrutor 
de nível médio, cujos requisitos legais para invest idura deverão ser comprovados para efeito de 
nomeação, após a classificação e atendendo -chamamento específico, d e acordo com as vagas e 
localidades definidas conforme Anexos I e 11 deste edital. 

2.2.0s cargos, o número total de vagas, as vagas reservaqas para deficientes, a rem uneração, os 
requisitos mínimos exigidos, as atribuições do cargo, as localidades de atuação são o s estabelecidos 
conforme Anexos I e JI deste Edital. 

2.3. Requisitos para investidura nos cargos: 
a) Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
b)Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino; 
c) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
d) Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público; 
e) Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da posse, os requisitos exigidos para o 
exercício do cargo, conforme indicado no Anexo I deste Edital; 
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
g) Assinar o comprovante de inscrição, declarando conhecer as instruções específicas do 
concurso e possuir todos os documentos comprobatórios dos requisitos, necessários para a 
inscrição, bem como para o exercício do cargo, assumindo toda a responsabilidade pela 
veracidade das informações prestadas e dos documentos apresentados, por ocasião do exame 
documental, sob pena do cancelamento da inscrição e conseqüente eliminação, em qualquer 
fase do concurso ou em q ualquer tempo após a sua realização, ficando sujt:ito às sanções penais 
e administrativas aplicáveis à falsidade da declaração; 

2.4. A não-comprovação de qualquer dos requisitos especificãdos nos itens ;mteriores impedirá a 
posse do candidato. 

3 . J . Das vagas destinadas a cada cargo, 5% serão providas na forma do § 2 . 0 do artigo 5. o da Lei n . o 

8 .112, de 11 de dezembro de 1990, e do Decreto n .0 3.298, de 20 d e dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto Federal n .0 5.296/2004. 

3 .1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com 
os demais candidatos . 

3.2. Para concorrer a urna dessas vagas, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência; 

b) encaminhar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos doze meses, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-JO) e à provável causa da deficiência, na forma do 
subitem 3.2.1. 

3.2. 1. O candidato portador de deficiência deverá entregar a partir do dia 27 de junho de 2005 no 
Departamento de Processos Seletivos e Concuqos - DEPSEC da Universidade Federal do Amapá. 
até o dia 12 julho de 2005, das 08 h às 12 h e das 14 h às 18 h, pessoalmente ou por terceiro, o laudo 
médico a que se refere à alínea "b" do subitern 3.2. 
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3.2.2. O candidato poderá, ainda, encaminhar o referido laudo médico, via SEDEX, postado 
impreterivelmente até o dia 12 de julho de 2005, para o Departamento de Processos Seletivos e 
Concursos - DEPSEC da Universidade Federal do Amapá, RodoVia JK, Km 02, s/n, Bairro 
Universidade, CEP 68.902-280, Macapã -AP. 

3.3. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição, 
para o dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a sua realização, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.0 e 2.0

, do Decreto Federal n.0 3.298/99, alterado pelo 
Decreto Federa] n. o 5.296/2004. 

3.4. O laudo médico (original ou cópia s imples) terá validade somente para este concurso público e 
não será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 

3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às condições especiais necessárias. 

3.6. O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado e 
classificado no concurso público, figurará em lista específica e, caso obtenha a classifi cação 
necessária, figurará também na lis tagem de c lassificação geral dos candidatos de acordo com o cargo 
de sua opção. · 

3.7. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se classificados no concurso, quando 
convocados deverão submeter-se à perícia médica promovida pela Junta Médica do Estado que 
verificará sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre o grau de 
deficiência incapacitante para o exercício do cargo/especialidade, nos termos do artigo 43 do Decreto 
Federa] n. o 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.0 5.296/2004. 

3.7.1. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a 
espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 

3.8. A não-observância c.o disposto no subitem anterior, o não-comparecimento ou a reprovação na 
p erícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

3.9. As vagas definidas no subitem 3.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos 
portadores de deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem 
geral de classificação dentro do cargo. · 

4.1. Periodo de inscrição: 13 a 24 de junho de 2005, admitindo-se no sábado e no domingo apenas 
as inscrições via internet ; 

4.2. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo da 
inobservância aos requisitos aqui exigidos. · 

4.3. As inscrições poderão ser efetuadas por meio de duas modalidades: presencial e via internet. 

4.4. Procedimentos para a inscrição presencial: 
a) Recolher o valor da taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para nível médio e R$ 

70,00 (setenta reais) para nível súperior até o dia 24 de junho de 2005, na conta corrente de 
n° 5538-7, agência 3575-0, Banco do Brasil. 

b) De posse do comprovante bancário de pagamento da taxa de inscrição, dirigir-se à Escola 
Estadual Tiradentes, na Rua Santos Dwnont n°. 128, bairro Santa Rita, em Macapá, até o 
dia 24 de junho de 2005, no horário de 08:30h as 17:30h, hora local de Macapá, para 
proceder a sua inscrição e receber o Informativo do Candidato, portando o original do 
documento de identificação, observada? relação do item "6.5" , e cadastro de pessoa física 
(CPF). 

c) Os candidatos que se declararem portadores de deficiência deverão apresentar 
posteriormente cópia do Laudo Médico, conforme subitem "3.2.1". 

d) Seguindo as orientações, a partir do dia 20 de julho de 2005, o candidato deverá acessar a 
página www.unitap.br/depsec e imprimir o seu comprovante de inscrição que conterá o 
local de realização da prova, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção desse 
documento. 

4.5.Procedimeotos para a inscrição via internet: 

a) Acessar a página www.unifap.br/depsec no período compreendido entre lOh do dia 13 de 
junho de 2005 às 19:30 h do dia 24 de junho de 2005, considerando-se o horário local de 
Macapá; preencher o formulário de solicitação de inscrição e seguir as orientações ali 
contidas, assim como no Informativo rlo Candidato, também disponíveis na internet. 

b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para nivel 
médio e R$ 70,00 (setenta reais) para nível superior, através do boleto bancário original, 
impresso pelo próprio candidato, por ocasião da solicitação de inscrição, p agável em toda a 
rede bancária, inclusive via internet. O p agamento da taxa de inscrição deverá ser 
efetuado até o último dia de inscrição, observando o horário bancário, não sendo 
consideradas válidas as inscrições que não observarem esta orientação. 

c) O candidato deverá imprimir seu Comprovante de Inscrição, garantia de efetivação da 
inscrição que conterá o local de realização da prova, sendo de sua exclusiva 
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responsabilidade a obtenção desse documento. Esse compro·1antc será disponibilizado 
através do endereço eletrônico www.unifap.br/depsec após ter sido informada pela rede 
bancária a conftrmação do pagamento da taxa de inscrição, a partir do dia 20 de julho de 
2005. 

d) Os candidatos que se declararem portadores de deficiência deverão apresentar cópia do 
Laudo Médico, conforme subitens 3.2.1 e/ou 3.2.2. 

4.6. Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega de 
envelope, nem comprovante de agendamento, através dos terminais de auto-atendimento. 

4 .7. O simples recolhimento da taxa de inscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso. 

4.8. Para inscrições feitas via internet, o recolhimento da taxa deverá ser feito, exclusivamente, 
através do boleto bancário impresso pelo candidato, conforme o item 4.5, alínea b, onde constam 
informações pessoais do candidato, inclusive seu número de inscrição. A inscrição, através desta 
modalidade, que não observar essa orientação, não poderá ser confirmada. 

4.9. O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas 
da lei . 

4.10. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato, as solicitações de inscrição via internet não 
recebidas por motivos de ordem técnica que prejudiquem os computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem a 
transferência dos dados. 

4.11. A inscrição presencial deverá ser efetuada pelo próprio candidato, em caso de impedimento do 
mesmo, através de Procurador constituído para este ato, sem necessidade de reconhecimento de 
firma, com apresentação de documento original de identidade do Procurador e cópia do documento 
de identidade do candidato. 
4.12. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas 
por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no ato de 
inscrição. 

4.13. O candidato deverá informar o cargo a cuja vaga deseja concorrer, sendo de sua inteira 
responsabilidade a observação dos requisitos exigidos. 

4.14. As informações prestadas na inscrição presencial ou via internet serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o DEPSEC/UNIF AP do direito de excluir do concurso 
público aquele que não prestar informações para o preenchimento do formulário de forma completa. 

4.15. O candidato será responsável por qualquer omissão de informação na inscrição presencial ou 
na solicitação de inscrição via internet. 

4.16. Caso o candidato detecte alguma incorreção de dados, que não seja opção de cargo, na 
inscrição efetivada via internet, deverá corrigi-la no DEPSECIUNIFAP, nos dias 02 e 03 de agosto 
dc2005. 

4.17. O candidato deverá realizar inscrição para apenas um cargo previsto neste cdi'tal. O candidato 
que se inscrever para mais de um cargo prevalecerá aquela com data mais recente. 

4.18. O horário de realização da prova teórica da I* fase será publicado no Diário Oficial do Estado, 
divulgado na internet nos endereços www.unifap.br/depsec e www.sead.ap.gov.br no dia 28 de julho 
de 2005. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 
realização das provas, de acordo com o comprovante de inscri~ão impresso pelo candidato, e o 
comparecimento no horário determinado. 

4.19. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, de locai:> e de horários de 
realização das provas. O candid.ato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a 
serem divulgados na forma do item 4.18 deste edital. 

4.20. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, bem como não haverá 
devolução da importância paga, exceto no caso de cancelamento do concurso. 

4 .21. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

4.22. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste edital. 

4.23. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea. 

4.~4. A. qualquer t~mpo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que 
SeJa venficada falstdade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos. 

:4.25.0 candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la 
no momento da inscrição presencial ou via internet, através do preenchimento do campo destinado 
para e.sse fim no formulário de inscrição, indic3!1do claramente qual a condição especial que 
neccsstta. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior 
superveniente à inscrição. 
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4 .26.A relação d os candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divUlgada no 
endereço eletrônico http://www.unifap.br/depsec no dia 20 de julho de 2005. 

4 .27.A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabi !idade. 

5.l.A seleção de que trata este edital será realizada conforme especificado a seguir: 

1" Fase: Exames de conhecimentos - Prova Escrita (prova com questões objetivas e redação), de 
caráter eliminatório c classificatório, para toqos os cargos; e Prova Prática somente para Instrutor de 
Música, de caráter unicamente e liminatório. · 
2" Fase: Exames médicos para todos os cargos, de caráter eliminatório. 
3" Fase: Exame documental, de caráter eliminatório, para todos os cargos. 
4" Fase: Curso de capacitação, de caráter eliminatório, para os candidatos ao cargo de P rofessor de 
Educação Especial e Professor de 1" a 43 série (Área Indígena Parque do Tumucumaque) e Professor 
de Nfvel Superior (Área Indígena do Oiapoque). 

5.2. A prova objetiva versará sobre os assuntos constantes nos programas apresentados no Anexo III. 

5.3. Os critérios para avaliação da prova de redação constam no Anexo IV deste edital. 

6. 1. Todas as fases realizar-se-ão na Cidade de Macapá, com exceção da l" fase que também será 
aplicada nas Cidades de Santana, Laranjal do Jari, Amapá e Oiapoque, no dia 14 de agosto de 2005. 

6.2. A confirmação das datas e as informações sobre horários não previstas neste Edital, serão 
publicadas no Diário Oficial do Estado do Amapá c divulgadas na Internet, nos endereços eletrônicos 
www.unifap.br/depsec e wv,rw.sead.ap.gov.br. 

6.3. Ao candidato só será permitida a realizaçlio dos exames, na respectiva data, horário e local 
previamente determinados. 

6.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de exame. O candidato não poderá alegar 
desconhecimentos quaisquer sobre a realização de exame como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento ao exame, qualquer que sej a o motivo, caracterizará desistência do candidato e 
resultará na sua eliminação do Concurso Público. 

6.5. Somente será admitido ao local do exame o candidato que apresentar documento que bem o 
identifique como: Carteiras e/ou Cédulas de Id.entidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, 
pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por 
lei federal valem como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC etc., 
a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem· como a Carteira Nacional de Habilitação (com 
fotografia), na fonna da Lei no 9.053/97. 

6.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

6.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa 
dias, ocasião em que o candidato será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
dados, de assinatura e de impressão digital em formulário próprio. 

6.8. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

6.9. Será excluído do concurso o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido. 
11) Não comparecer a qualquer uma dao; fases previstas neste Edital. 
c) Não apresentar o documento de identidade válido que bem o identifique. 
d) Ausentar-se do ambiente de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes de 

decorrida uina hora e trinta minutos do inicio da prova (1 ".fase). 
e) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou uti lizando-se de livros, notas, 

impressos não pennitidos ou calculadoras. · 
f) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de 

comunicação (bip. pager. walkman, telefone celular, relógio do tipo. data bank. agenda 
e letrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). 

g) Estiver portando armas. 
h) · Lançar mão de meiqs ilícitos para a execução do exame. 
i) Não devolver o material recebido, observado o disposto no item 7.11. 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
k) Não atender às determinações legais da coordenação do concurso. 

6. 1 O. Por medida de segurança, no exame de conhecimentos, os três últimos candidatos deverão 
permanecer em cada sala ou local de exame, sendo liberados somente quando todos tiverem . 
concluído, tendo seus nomes registrados em ATA pela fiscalização. 
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6.11. O candidato que não observar o disposto no item anterior, inshtindo em sair do local de 
aplicação de exame, será eliminado do Concurso. 

6.12. A distribuição dos candidatos no local de exame será feita a critério da coordenação do 
concurso e conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 

6.13. Os candidatos convocados que não comparecerem ao exame documental. exame médico e/ou 
curso de capacitação estarão automaticamente eliminados do concurso público. 

6.14. Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos. classificados ou 
eliminados no exame documental. 

6.15. Os candidatos considerados inaptos nos exames médicos ou eliminados no exame documental, 
estarão automaticamente eliminados do concmso público. 

7 .1. A t•. Fase do concurso. que compreende o exame de conhecimento, será realizada em uma etapa 
para todos os cargos (prova escrita). exceto para o cargo de Instrutor, que será realizada em duas 
etapas (prova escrita e prova prática): 

7.1.1. Prova Escrita: de caráter eliminatório e classificatório, composta de 40 (quarenta) 
questões objetivas de múltipla escolha e uma redação em Ungua portuguesa. 
a) Cargo: Professor (Nivel Superior) Exceto Professor de Língua Portuguesa/Literatura L~ 

Brasileira, Professor de Lfngua Estrangeira (Inglês, Francês e Espanhol) e Especialista em 
Edu 1cação. 

TIPO CONTEúDo N."DE QUESTÕES/PONTOS 

-
Conhecimentos Específicos 25 

Objetiva - -
Llngua Portuguesa 08 

Conhecimentos Sócio-Pedagógicos 07 -
-~iscursiva Redaçllo lO 

b) c fl argo: Pro essor de Língua Portuguesa (Nfvel Superior) 
-

TIPO CONTEÚDO N.-oE Q.UESTÕESIPONTOS 
-

Objetiva 
Conhecimentos Especlfioos 30 

Conhecimentos Sócio-Pedagógicos lO 
Discursiva Rcdaç&o lO 

) Cargo: Professor de Língua Estrangeira (Nfvel Soeerior) 

TIPO CONTEÚDO N."DE QUESTÕES/PONTOS 

Objetiva 
Conhecimentos Especfficos 32 

Llngua Portuguesa 08 
Discursiva Rcdaçfto lO ·--

d ) CaJ"2o: Especialista em Educação (Nfvel Sup4 rior) 

TIPO CONTEÚDO N."DE QUESTÕES/PONTOS 

Objetiva 
Conhecimentos Espec:lficos 30 

-
Llngua Por1Ugucsa - 10 

Discursiva Redação 10 

) e Cargo: Professor (Nfvel Médio) 

TIPO CONTEÚDO N.-oE QUESTÕES/PONTOS 

Conhecimcnlos Sóci~Pcdagógicos 12 

-·· -------
Lfngua Portuguesa 08 

Objetiva ---------
Matemática 05 
História 05 
Geoya1ia os 
Ciências os 

Discursiva ~() 10 

f) Cargo: Técnico - Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo. Psicólogo, Nutricionista e Assistente Social 
~ fvel Superior -

TIPO CONTEÚDO N.-nE QUESTOESIPONTOS 

Objetiva 
Conhecimentos Especlficos 30 

Ungua Portuguesa 10 
Discursiva Redaçlo 10 
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g) Car o: 'l:écnico em Nutrição ~ívcl Médio) 

TIPO I CONTEÚDO 
··--------- -

N."DE QUESTÕES/PONTOS 

Objetiva 
t Conhecimentos Específicos ... ----+----- - 3-0- ··-------J 

f Língua Portuguesa -·------~-0--
Discu;;iva Redaç.'!o -=--------1--- --- ----:l-:0-------j 

.C--''--.L:.:.== -
·--------~ 

h) Cargo: Instrutor 

.---------~--------------------- - - .--------------·------~ 
TIPO CONTEÚDO N. "DE QUESTÕES/PONTOS 

r-----t----------~1 - -··----- ---1 
30 Conhecimentos Específicos Objetiva 

r.-:---::----------+-------- ·::-:--------l 
Língua Portuguesa 1 O 

+:::-:o!--..:.....:.'-'-='=.::.::...------- ·· -- +--------------·-----1 
L.._ D_ is-'-curs'-'-'-i'-v.::.a __ , ~c:dação 1 o . _________ ...::..::.. _________ - -

7. 1.2. Prova Prática: 
. a) Os candidatos classificados para o cargo de Instrutor farão uma prova prática, de caráter 

urucamente eliminatório, em data e local a ser informado por ocasião da divulgação do resultado da 
prova escrita. 

b) Serão constituídas Bancas Examinadoras com profissionais de reconhecida capacidade 
~écnica para avaliar os candidatos. Nesta avaliação, os candidatos serão considerados aptos ou 
maptos, não havendo interferência desta prova na classificação final do candidato, exceto quando 
considerado inapto, situação em que o candidato será automaticamente eliminado. 

c) Na prova prática, o candidato será avaliado, através de sua habilidade na execução dos 
seguintes itens: c. I) Leitura à primeira vista de uma peça musical selecionada pela Banca 
Examinadora c.2) Apresentação de peça de livre escolha do candidato (executar de memória). c.3) 
Execução de uma p eça de autor Estrangeiro. C.4) Execução de uma peça de autor Brasileiro. 

7.2. O exame de conhedmentos (prova escrita) versará sobre assuntos dos programas apresentados 
no Anexo III deste Edital. 

7.3. A legislação porventura citada nos programas é. a vigente até a data da publicação do Edital. 

7.4. O exame escrito de conhecimento terá duração de 05 (ci"nco) horas. O horário do exame será 
divulgado em conformidade com o Item 6.2 deste Edital. 

7.5. Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e local 
previamente determinado, exceto em casos excepcionais a juízo da Comissão. 

7.6. Para evitar transtornos de última hora, orienta-se que os candidatos compareçam ao local 
designado para o exame uma hora antes do horário estabelecido para o seu inicio, munido de caneta 
esferográfica azul ou preta. 
7.7. O candidato, ao realizar o exame escrito, receberá o boletim de questões, cartão de respostas e o 
formulãrio de redação, sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra finalidade. 
Se desejar, poderá anotar o seu gabarito mediante solicitação ao fiscal de sala, após a conclusão de 
sua prova. 

7.8. Cada questão objetiva terá uma única resposta correta, dentre 5 (cinco) alternativas. O candidato 
deverá assinalar a resposta que julgar correta no cartão de respostas e transcrever redação para o 
formulário de redação que serão os únicos documentos válidos para a correção de sua prova. 

7.9. O preenchimento do cartão de respostas e do formulário de redação será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificas 
contidas no boletim de questões e/ou fornecidas através dos responSáveis pela aplicação. 

J 

7.1 O. Não serão computadas como corretas questões não assinaladas, ou que contenham mais de uma 
resposta ou emenda/rasura. 

7.11. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o cartão de respostas, o formulário de 
redação e seu boletim de questões. Após a aplicação das provas, estas serão disponibilizadas via 
internet. 

7.12. Após a aplicação do exame de conhecimento da 1 ".fase, será publicado. o gabarito provisório da 
parte objetiva. 

7.13. Recebendo íntegro o Cartão de respostas e o Fo"rmulário de redação, os mesmos não serão 
substituídos em hipótese alguma, cabendo ao candidato a responsabilidade do seu manuseio e 
conservação. 

7.14. Os Cartões de Respostas e formulários de redação utilizados pelos candidatos serão 
conservados pela comissão do concurso, junto ao Departamento de Processos Seletivos e Concursos 
da Universidade Federal do Amapá, pelo prazo de 02 (dois) anos, contados da data de homologação 
do resultado final, após o que serão incinerados. 

7.15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 
solicitar o atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade c que será responsável pela guarda do lactente. A candidata que não 
levar acom?anhante não realizará as provas. 
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7.16. No dia de realização das provas, nlo será permitido ao candidato pe:rmaneoer com anna5 ou 
aparelhos eletrônicos (bip, pager, wallcmon., telefone celular, relógio do tipo dt:rla bank, agenda 
eletrônica, noteboolc, palmtop, receptor, gravador etc.)- Caso o candidato leve alguma arma e/ou 
algwn aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela Coordenação. O descumprimento da 
presente instrução implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

7.17. A Comissão do Concurso não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realizaçik> das provas, nem por danos neles cansados 

7.18. Por motivo de segurança, os candidatos nlo poderão ausentar-se do local de aplicaçio de 
provas antes de decorrida uma hora e trinta do inicio das mesmas, sob pena de serem eliminados do 
concurso. 
7 .1 9. Será cxchúdo, sumariamente, do concurso o candidato que infringir qualquer regnt estabelecida 
neste edital. 

8.1. O exame terá a pontuação máxima de 50 (cinqnenta) poJdos. valendo cada questão objetiva 1,0 
(um) ponto e a prova de redação valerá 10 (dez) pontos_ 

8.2. O total de pontos de cada candidato será igual à nota obtida na prova do C1IIDlC de 
conhecimentos. 

8.3. Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver no mínimo 3Q-/. do total de questões da prova 
de múltipla escolha e obtivec, no mínimo, 3,0 (três) na avaliação da redação. 

8.4. Em hipótese alguma haverá vista de exame requerido administrativamente_ 

8.5. O gabarito definitivo será divulgado após o julgamento de eventuais recursos ao gabarito 
provisório. 

8.6. A prova de Redação setá avaliada conforme os critérios estabelecidos no anexo IV deste edital 

8.7. A prova prática para o cargo de Instrutor, será constituída de 1\c;x>rdo com o item 7_1.2. subilcm c. 

9. 1 . Os candidatos a todos os cargos previstos neste edital convocados para o exame médico deverão 
submeter-se à Junta Médica do Estado, com o objetivo de verificar as suas condições de saúde, 
devendo ser julgados aptos ou inaptos ao cargo. 

9.2. Os candidatos deverão se apresentar à Junta Médica munidos dos seguintes exames: 
a) Exame parasitológico de fezes; 
b) Exame de urina- tipo I; 
c) Exame de sangue: hemograma, glicemia, colesterol total e frações, trigliceridcos e VDRL; 
d) PSA (para candidatos do sexo masculino) 
e) PCCU (para candidatos do sexo feminino), assinado por Médico Patologista. 

9.3. Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares para dirimir even1uais dúvidas. 

9.4. O candidato deverá providenciar os exames complementares necessários. 

9.5. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, dc::vc:n\ constar, 
obrigatoriamente, a assinatura do profl.ssional e o registro no órgão de classe específico do 
profissional responsável. 

9.6. Os exames complementares apresentados serio,avaliados pela junta médica. 

9.7. A partir da avaliação médica e da avaliação dos exames complementares. o candidato será 
considerado apto ou inapto para o exercício do cargo. 

9.8. A não apresentação dos exames implicará na eliminação do candidato. 

1 0.1. No ato da convocação, os candidatos apresentarão o original e duas cópias dos seguintes 
documentos: 

a) D~ploma para ~s cargo~ ?c Nível Superior e Certificado ou Diploma para os CIIJKOS de Nível 
Méd1o com as devtdas hab•htações, conforme o estabelecido no Anexo I, devidamente aulenticado, 
emitido ~r instituição oficial de ensino reconhecida pelo Ministério de &tncaçiu; 
b) Os Dtplomas e Certificados obtidos no exterior deverão ser devidamente revalidados por
instituição de Ensino n:c<>nhecida pelo Ministério da Educação conforme legislação vigente; 
c) Documento de Identificação, conforme relaçlo do item 6.5; 
d) Título de Eleitor e comprovante da última eleiçlo ou certidão expedida pela Justiça FJeitoral; 
e) Documento Militar. se do sexo masculioo; 
f) Cadastro de Pessoa Física na Rcccita Fcdc:ral- CPF· 
g) 02 (duas) fotos 3x4, recentes, de frente., colorida, na:. branco. 

10.2. Após análise da documentação apresentada pelos caodidatos, ser.i publicado edital coovoc:aodo 
para a próxima fase somente aqueles que estiven:m com a documentacio considcnda re21Jiar. 
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10.3. Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o Curso de Capacitação que 
deixar de apresentar a documentação exigida no período estipulado em Edital ou que a apresente de 
forma irregular. 

10.4. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

11.1. A convocação dos candidatos ao Curso de Capacitação para os cargos de Professor de 
~ducação Especial, la a 4n série- Área Indígena do Parque do Tumucumaque c Nível Superior
Area Indígena do Oiapoque, obedecerá à ordem de classificação dos candidatos habilitados em todas 
as fases e ao número de vagas conforme prevê o-Edital. 

ll.2.A matricula do candidato ao Curso de Capacitação fica condicionada: 
a) Ao atendimento dos requisitos básicos para investidura constante deste edital e da legislação 
vigente; 
b) À aprovação em todas as etapas do certame; 
c) À classificação do candidato dentro do número de vagas oferecidas; 
d) Ao atendimento das condições pre:vistas neste edital. 

11.3. Não será efetivado no cargo o candidato convocado para o Curso de Capacitação que desistir 
expressamente do curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao Curso de Capacitação ou 
ainda. não satisfizer os demais requisitos legais e editalícios. 

11.4. A Secretaria de Estado da Administração reserva-se o direito de convocar os candidatos 
habilitados na medida da necessidade da SEED, respeitando o número de vagas estabelecidas neste 
edital. 

11.5. O Curso de Capacitação será coordenado pela Secretaria de Estado da Educação - SEED e 
Escola de Administração Pública - EAP, obedecendo às normas deste Edital. 

11.6. Os critérios de aprovação para o Curso de Capacitação serão definidos em Edital específico a 
ser publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá 

12.1. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá acertar, no mínimo, 30% do total de questões 
da prova objetiva c. obter, no núnimo, nota 3,0 (três) na redação. 

12.2. O candidato também deverá ser habilitado em cada uma das outras fases que compõem o 
concurso. 

12.3. Observada, rigorosamente a ordem de classificação, a Administração poderá, a seu critério, 
segundo razões de oportunidade e conveniência, promover a nomeação dos candidatos aprovados 
dentro do quantitativo de vagas ofertadas neste concurso e das que possam vir a ser abertas no 
período de validade do concurso. 

12.4. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final que será calculada 
através da soma algébrica da nota obtida nas questões objetivas com a nota da n::dação. 

12.5. Havendo empate entre candidatos, quanto à nota final, obedecer-se-á, sucessivamente, aos 
critérios de desempate a seguir: 

a) Para o cargo de Professor de r a 4• de Nível Médio 
1° - Maior nota nas questões de Conhecimentos Sócio-Pedagó~icos. 
2° - Maior nota na Redação. 
3° - Maior nota nas questões de Língua Portpguesa. 
4° - Maior nota na somatória das demais disciplinas. 
5° - O. candidato mais idoso. 

b) Para o cargo de Técnico de Nível Médio e Instrutor 
I o - Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos. 
2°- Maior nota na Redação. 
3°- Maior nota nas questões de Língua Portuguesa. 
4°- O candidato mais idoso. 

c) Para o cargo de Professor de Nivel Superior 
1 o - Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos. 
2° - Maior nota na Redação. 
3° - Maior nota nas ouestões de Língua Portuguesa. 
4° - Maior nota nas questões de Conhecimentos Sócio-Pedagógicos 
5°- O candidato mais idoso. 

d) Para o cargo de Técnico de Nível Superior . 
1 o - Mai.or nota nas questões de Conhecimentos Específicos. 
2° - Maior nota na Redação. 
3° - Maior nota nas questões de Lingua Portuguesa. 
4° - O candidato mais idoso. 
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13.1. Após a conclusão do Concurso e apreciação de eventuais recursos o resultado final será 
homologado por ato do Governador do Estado do Amapá, com a sua conseqüente publicação no 
Diário Oficial do Estado do Amapá. 

14.1. Após a aplicação das provas, serão publicados os gabaritos provisórios na internet, no endereço 
www.unifap.br/depsec e afixados no pórtico de entrada da UNIFAP. 

14. 2. O candidato poderá recorrer administrativamente, sem efeito suspensivo, com relação à opção 
considerada como certa no gabarito provisó(io. 

14.3. O prazo para a interposição dos recursos ao gabarito provisório será de quarenta e oito (48) 
horas, contadas a partir de sua divulgação. 

14.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada questão, e deverão ser feitos 
separadamente. 

14.5. Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição detalhada 
das razões que o motivaram, interpostos dentro do prazo, com indicação do nome do concurso, nome 
do candidato, número de inscrição, cargo que está concorrendo e assinatura, conforme modelo 
abaixo: 

Nome: 
Endereço: 
Número de inscrição: 
Cargo: 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA 
Comissão Organizadora do Concurso Público 2005 

Fundamentação do Questionamento: 
Data: 
Assinatura:-------

14.6. Todos os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso Público, mediante 
protocolo na Secretaria de Estado da Adrninistração-SEAÚ, no horário das 08 h às 12 h e das 14 h às 
18 h, em dias úteis. 

14.7. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(!!o) atribufdo(s) a 
todos os candidatos presentes ao exame. 

14.8. O recurso interposto em desobediência aos itens 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 não será aceito. 

14.9. Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que não 
seja o especificado neste edital. 

14.10. Os recursos serão remetidos às Bancas Elaboradoras de provas que terão um prazo máximo de 
48 horas para análise e emissão de parecer. 

14.11. Em hipótese alguma será aceito revisão ou recurso de recurso. 

15.1. A aprovação no concurso público gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. Durante o período de validade do concurso, a Secretaria de Estado da Administração -
SEAD reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às 

necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas 
existentes, ou que venham a existir. 

' 15.2. A Secretaria de Estado da Administração reserva-se o direito de convocar os candidatos 
habilitados na medida da necessidade da SEED, respeitando o número de vagas estabelecidas neste 
edital. 

15.3. O candidato, após empossado, cumprirá obrigatoriamente o exercício da funçãC>, no município 
ou Área Indígena para onde foi aprovado no período mínimo de 03 (três) anos, sendo vedada durante 
este prazo a remoção ou transferência. 

15.4. Os candidatos efetivamente nomeados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação 
da nomeação no Diário Oficial, para tomar posse sendo que este ato ficará condicionado aos 
requisitos estabelecidos neste edital. 

15.5. Exigir-se-á, também, declaração de bens e valores e de não ter vinculo empregatício com o 
serviço público, salvo dentro do permissivo constitucional, com a opção de vencimentos, se couber. 

15.6. Os candidatos que não comparecerem em quaisquer uma das fases serão automaticamente 
eliminados e substituídos por candidatos com classificação imediatamente posterior. 

15.7. Havendo exclusão de candidatos convocados para a nomeação, a Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD procederá, durante o prazo de validade do concurso, a tantas convocações 
quantas forem necessárias para o provimento das vagas oferecidas neste edital, seguindo 
rigorosamente a ordem de classificação estabelecida no edital de homologação. 
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16.1 O prazo de validade do Concurso será de 02 (dois) anos, contados da publicação do edital de 
homologação do Concurso Público no Diário Oficial do Estado do Amapá, podendo ser prorrogado 
por igual período, segundo a legislação vigente. 

16.2. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade ou falta 
de documentos exigidos, eliminar-se-á o candidato do concurso, anulando-se todos os atos 
efetivados anteriormente. 

16.3 . Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado do 
Amapá e divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.sead.ap.gov.br. 

16.4. Os itens deste e dital p oderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da 
convocação dos candidatos para o exan1e correspondente, circunstância que será mencionada em 
edital ou aviso a ser publicado. · 

16.5. Para as fases subseqüentes serão chamados os candidatos classificados dentro do número de 
vagas ofertadas neste edital, obedecida sempre à ordem de classificação. 

16.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as normas e disposições do 
presente edital e o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso, tais como aqui se acham 
estabelecidas e das quais não poderá alegar desconhecimento ou discordância. 

16.7. Serão tomados nulos todos os atos relativos à inscrição, habilitação ou aprovação- com a 
conseqüente perda dos direitos deles decorrentes, sem prejuízo das combinações legais aplicáveis -
quando sejam constatadas irregularidades de documentos e/ou inexatidão de declarações do 
candidato, ou compro..,ado qualquer tipo de fTaudc que beneficie o próprio candidato ~u qualquer 
outro. 

16.8. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Estado do Amapá, os 
quais tan1bém serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico \VWW.scad.ap.gov.br. 

16.9. Os casos omissos serão resolv idos pela comissão do concurso. 

Mac pá-AP, OI de junho de 2005. 

c~~~~~~~~~~~~ 
Secretá 10- e Esta o da Administração 

residente da Comissão 

CONCURSO PARA PROVIMENTO EFETIVO DE VAGAS NOS CARGOS DE NIVEL MÉDIO E NIVEL 
SUPERIOR DA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO 

EDITAL N°. 001/2005 

ANEXO I 

CARGOS, ATIVIDADES, REQUISITOS E REMUNERAÇAO 
~r~·~::;·~~: . ~:;r~~f!{IH1~l~!:,:~~;i:~-:·~~~t:~!~!i~~~~~~~~~i-;~~~iN-I~t;:U!ME_DfO!-~~~~~!~~Ni!~t~:~~~~1!i;~.;if~tti~~~r~}l~~4~~t~E~:ey~~~~~n~~ 

' VENCIMENTO 
CARGO ATRIBUIÇÕES DO CARGO ESCOLARIDADE REQUISITO REMUNERAÇÃO 

-·--·- (R$} 
Ministrar aulas e executar outras tnrefas Ensino m édio concluldo CU\ instituiçàÕ de -·c·nstno 

Professor de pertinentes ao exerclcio do magistério. oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, com 765,23 + 70% de 
t• a 4' séries habilitação em magistério ou Ensino Superior regência de classe 

concluldo com habilitação de I' a 4• séries. --··- --- -- -
Ministrnr nulas e executar outras tarefas Ensino médio concluldo em instituição de ensino 

Professor de pertinentes ao exerclcio do magistério. oficial reconhecida pelo Ministério da Educação, com 765,23 + 70% de 
Educação habilitação em magistério ou Ensino Superior 

regência de classe 
Especial concluldo com habilitação de l ' a 4" séries. 

·-· ---···--·-
Técnico em Proceder a elaboração de cardápios e o Ensino médio concluído em instituição de ensino oficial . 
Nutrição c controle da confecção e distribuiçl!o dos reconhecida pelo Ministério da Educação e curso de 
Dietética mesmos, estabelecendo tipos de dieta e formaç~o em Técnico em Nutriç:to c registro no conselho 

810,80 
horários, papeletas c prescrições pertinentes de classe. 

para possibilitar refeições agradáveis e 
sadias. ·-·--· 

Instrutor Ministrar conhecimento na sua Ensino médio concluldo em instituição de ensino oficial 
especialização artística, procurando reconhecida pelo Ministério da Educação c Curso de 
incentivar o desenvolvimento da fomtação em Técnico em Instrumento com habilitação nn 

criatividade; fazer avaliação do modalidade pleiteada. 

conhecimento a'dquirido, periodicamente, 
segundo plano de trabalho aprovado pela 773,26 
Secretaria de Educaçao; preparar concertos 
DO público; incentivnr o amor à arte; 
orientar os familiares aos dons quanto 
artfs1icos revelados; exercer outras t·arefas 

------ a.fi.r.!.~--···- ----· ·-· 
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I~~~'· ~~11'3~~~-J-..;;~ ~?f:.'l-~l!&eltªVPERl<)Rl}~ 'r;~fii~t t~"}f1- · • . "" ... 
r- VENCIMENTO -

CARGO ATRIBUIÇOES DO CARGO ESCOLARIDADE REQUISITO REMUNERAÇÃO 
- ..,...-:-::---:----11--(R$1__ 

1-p;;fessor -:de- -tM::-:-:in'"'is:--lnlJ'--au- l'_as_ e_cx-ecutar outras larefas pertinentes ao Curso superior concluído em Letras, em 
1

_043,46 + 70 % de 
Ltngua excrclcio do magisúrio. instituição de ensino oficial reconhecida regência de classe 

Portuguesa pelo Ministério da Educaçlo. 

Professor de 
Literatura 

Professor de 
Espanhol 

Professor de 
Inglês 

-
Professor de 

Francts 

Professor de 
Matem&tica 

Professor de 
Geografia 

Ministrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior conclu!do em Letras, em 1_043,46 + 7o% de 
cxerclcio do magist~rio. instituiçlo de ensino oficial reconhecida regência de classe 

_ _ IIJCic?_Minisl.úio da Educaçlo. _ 
Ministrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluldo em Letras, em 
cxerclcio do magistério. instituiç!o de ensino ofici~l reconhecida 1.043,46 + 70 %de 

pelo Ministério da Educaçlo com regência de classe 
h~ilit~ em Espanhol . . - I-· 

Ministrar aulas c executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluldo em Letras, em 
exerclcio do magist&io. institui~ de :nsino oficial reconhecida 1 043•46 + 70 % de 

pel~ . Mtrust&io da Educaçlo com regência de classe 
hab1h!ação em Inglts e/ou 
Complementação Pedae:ól!ica em ln::l::le:.:s::.. _ ;--------

Ministrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluldo em Lêtras, em 
exerclcio do magistério. instituiçlo de ensino oficial reconhecida 1_043,46 + 70 % de 

pelo Ministério da F.ducaçlo com regência de classe 

Ministrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao 
exerclcio do magistério. 

- -- ---
Ministrar aulas c executar outras tarefas pertinentes ao 
exerc!cio do magist&io. 

habilitaçlo em Francts e/ou 
Complemcntaçllo Pcdai!.Ó2ÍC8 em Francts. 
Curso superior conclu!do em Matemática, 1_043,46 + 70% de 
em inslituiçao de cnsino oficial 
~conhecida pelo Ministério da E_d_.!!.caçllo. regência de class:_ 

Curso superior concluldo em Geografia, 1_043,46 + 70% de 
em instituiçao de ensino oficial regêncta de classe 

-------~~-~----- - -...,..--,--.....,.----J-:re,:.co=nhecida ~lo Ministério da Educa~:.:.·+--------
Ministrar aulas e execuir outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluído em História, em 1_043,46 + 70 % de 
excrclcio do magisl&io. instituição de ensino oficial reconhecida regência de classe 

Professor de 
História 

Professor de 
Ci!ncias 

Ministrar aulas c ~ecutar outras tarefas pertinentes ao 
excrclcio do magistério. 

~lo Ministério da Educaçllo. 
Curso superior concluldo em Biologia e/ou 
Enfemtagem, em instituiçllo de ensino 1.043,46 + 70% de 
oficial reconhecida pelo Ministério da regência de classe 

f-.........,,...--~- 11~:--:--::----::------:---:-- - -::---.---:--+.E;:::.ducaçio:.. . -:-
Professor de Ministrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluído em Educaçlo 

1
_
043

.
46 

+ 
70

% de 
Educaçlo cxcn:lcio do magist&io. Ffsica, em instituiçlo de ensino oficial 

Física reconhecida pelo Ministério da Educaçlo. regênoa de classe 

Professor de 
Artes 

Professor de 
Quúnica 

Professor de 
Flsica 

Professor de 
Biologia 

Professor de 
Sociologia 

Professor de 
Filosofia 

Ministrar aulas e executar outras larefas pertinentes ao Curso s.upcrior conclu!do em Artes e/ou 
exen:lcio do magistério. Curso Superior concluldo em Artes com 1 043.46 + 70 % de 

babilitaçlo em Artes Plástic:ts ou Visuais, 
em institulçio • de ensino oficial regência de classe 

reconhecida po;lo Mini~térlo d__a:..;E:::d:.:u:::ca=a=çll•o:..:.·+-------
Ministrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluldo em Qulmica e/o u 
exerclcio do magisterio. Complemcntaçllo Pedagógica em 1.043,46 + 70 % de 

Qu!mica, em instituiçllo de ensino oficial regência de classe 
-;:---:-;--...,---tõ;rec:=o'-'nh:..:.ec:;: i~lo Ministério da Educaçlo. 

Ministrar aulas c executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior conclu!do em Flsica e/ou 
cxercicio do magistério . Complementação Pedagógica em Flsica, 1.043,46 + 70 % de 

Ministrar aulas e executar outras ~ pertinentes ao 
exerclcio do maglsttcio. 

em in.~iruiçllo de ensino oficial regência de classe 
reconhccida__pclo Ministério da:-:=Edo:=u-=:ca~a,çft<-=:=co.:... +------ --
Curso superior concluido em Biologia e/ou 
Enfermagem, em insliruiçllo de ensino 1 043,46 + 70 % de 
oficial reconhecida pelo Ministério da regência de classe 

----,,.---...,..,-:-----,::----:-----I Educação. _ _ _ __ 
Ministrar aulas e executar outms tarefas pertinentes ao Curso superior concluído em Licenciatura 
exerclcio do magistério. em Sociologia e/ ou Pedagogia, em 1.043,46 + 70% de 

instiruiç!io de ensino oficial reconhecida regência de classe 
pelo Ministério da Educa===çl!lo;:::.... --=:::--::--+.,.......-------

Mi1tistrar aulas e executar outras tarefas pertinentes ao Curso superior concluldo em Filosc·fia e/ 
cxerc!cio do magistério. ou Pedagogia, em instituiçllo de tnsino 1.043,46 + 70 %de 

oficial reconhecida pelo Minist~rio da regência de classe 

---------~~~--~----~--~~-~--~------~Ed~u~=•~ç!o~·· ~--~~--~~~~~-------------
Ministrar aulas e cxecu1ar outras tarefas pertinentes ao Curso superior conclu!do em Psicologia e/ 

Professor de exerclcio do magistério. ou Pedagogia, em instituiçlo de ensino 1.043,46 + 70% de 
Psicologia oficial reconhecida pelo Minis!~ o da regência de classe 

Educação. __ _ ·--
Ministrar aulas e executar outras larefas pertinentes ao Curso superior concluldo em Licenciatura 

Professor de exerci cio do magistério. em Educaçao Religiosa e/ou Licenciatura 
1 043

,
46 

+ 
70 

% de 
Ensino em llistória, Filosofia ou Sociologil, em 

Religioso instituiçlo de ensino oficinl reconl ecida regência de classe 

______ --- +~--------~--------~-------~~---;l~pell~o~M~i~n~is~té~ri~o~d~a~Ed~u~~~~----~~-~-r--------------
Promoçllo, orientação, coordenação, controle e Curso superior conelufdo em Ped: gogia 

Especialista 
em Educaçlo 

IIValiaçAo das atividades de canlter têcnico-pedagógico com habilitação em Supervislo e/ou 
ao sistema, em nlvel de macro e micro educaçlio, neste Orientaçllo Educacional, em institui1llo de 
colllexto, implem...,tar os princlpios da supecvislo e ensino oficial reconhecida pelo Min st&io 
oriCTitaçlo educacional na escola numa perspectiva da f.ducaçllo. 
integrada ent:re todos os segmentos do Ambito 

._ _____ .o..::ed=uca.c= ional. 

r-------~~~--~~----------Ministrar conhecimento na sua cspccializaçlo artlstica, 

Professor de 
MCtsica 

Modalidade 
Canto Llnco 

Profc::osordc 
MCtsica 

Modalidade 
Clarinete 

procurando incentivar o desc:nvolvimatto da 
criatividade; fazer avaliaçllo do coohecimento 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho 
aprovado pela Secretaria de Educaçllo; preparar 
concertos ao público; incentivar o amor i arte; orientar 
os familiares quanto aos dons artlsticos revelados; 
exen:cr- outras tarefas afins. 
Ministrar conhecimento nã;;;,. especialização artlstica, 
pt'OCUI"&1KKo incentivar o dc:Joenvolvim.cnto da 
criatividade; faur avaliaçlo do conhecimento 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho 
aprovado pela Secretaria de Educaçlo; preparar 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar 

Curso superior de Bacharelado em Canto 
Lfrico com Complcmenlaçllo nas 
Disciplinas Pedagógicas ou Curso Técnico 
em Canto Llrico c_óm Licenciatura Plena 
em Música ou Licenciatura plena em 
Artes, concluldo em instituiçlo de ensino 
oficial reconhecida pelo Ministério da 
Educ.ação. 
Curso sÚperior de Bacharelado em 
Clarinete com Complementaçao nas 
Disciplinas Pedagógicas ou Curso Técnico 
em Clarinete com Licenciatura Plena em 
Música ou Licenciatura plena em Artes, 
concluldo em instirulçlo de ensino oficial 
reconhecida pelo Minist&io da Educaçlo. 

1.504,65 

1 .043,46 + 70% de 
regtncia de classe 

1 .043.46 + 70% de 
regência de classe 

os familiares quanto aos dons art!sticos revelados; 
exercer outras tarefas afins. -----L------------
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Professor de 
Música 

Modalidade 
Contrabaixo 

Acústico 
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Ministrar conhecimento na sua cspecializaçao artlslica, 
procurando incentivar o desenvolvimento da 
criatividade; fazer avaliação 9o conhecimento 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar 
os familiares quanto aos dons artísticos revelados; 
exercer outras tarefas afins. 

Curso superior de Bacharelado em 
Contrabaixo Acústico com 
Complementação nas Disciplinas 
Pedagógicas ou Curso Técnico em 
Contrabaixo Acústico com Licenciatura 
Plena em Música ou Licenciaturn plena 
em Artes, concluído em instiruiç!!o de 
ensino oficial reconhecida pelo Ministério 

1.043.46 + 70% de 
regência de classe 

1--- __ -r.-:::-:-~--.,---,--------:--;:----::---:-;--c:----t-:d:=a.!:E~d~uc:::ca~çil!o~. - - --=--- ---,-----f--------
Ministrar conhecimento na sua cspccializaç:lo artística, Curso Técnico em Flauta Doce com 

Professor de 
- Música 

Modalidade 
Flauta Doce 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Piano 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Regência de 

Coro 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Regência 

Orquestral 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Saxofone 

procurando incentivar o desenvolvimento da Licenciatura Plena em Música ou 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Licenciarura plena em Artes, concluldo em 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho instituição de ensino oficial reconhecida 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar pelo Ministério da Educação. 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar 

1.043,46 + 70% de 
regência de classe 

os familiares quanto aos dons artlsticos revelados; 
exercer outras tarefas afins. 
Ministrar conhccim~;;;,o=n=-a'-su_a_c_s_p_c_c7ia-;17iz_a_ç;.-:ã:-o_a_rt-:-;ls:-h:-.c-a-.1--::c=-u_r_s_o_s_u_p_e_r.,.io_r_d:-e-::B:-a-c-_h·-a;êiiicio_c_m_""p=-;a_n_o+----------
procurando incentivar o desenvolvimento da com Complementação nas Disciplinas 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Pedagógicas ou Curso Técnico em Piano 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho com Licenciatura Plena em Música ou 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar Licenciatura plena em Arfes, concluído em 
concertos ao público; incentivar o amor à arte~ orientar instituiç~o de cn~inn oficia l reconhecida 
os familiares quanto aos dons artísticos revelados; pelo Ministério da Educação. 
exercer outras tarefas a fins. 
Ministrar conhecimento na sua especialização artist i~;,:; 'ci.rso superior de Bacharelado em 
procurando incentivar o desenvolvimento da Regência e Composição com 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Complementação nas Disciplinas 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho Pedagógicas ou Curso de Licenciatura 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar Plena em Música com Pós-Graduaçao em 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar Rcgéncia concluído em instituição de 
os familiares quanto aos dons artlsticos revelados; ensino oficial reconhecida pelo Ministerio 
exercer outras tarcfàs afins. da Educação. 
Ministrar conhecimento na· sua especialização artística, Curso superior de Bacharelado em 
procurando incentivar o ' desenvolvimento da Regência c Composição com 
criatividade; f.'lZer avaliação do conhecimento Complcmcntaçlto nas Disciplinas 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho Pedagógicas ou Curso de Licenciatura 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar Plena em Música com Pós-Graduação em 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; oricnlar Regência Orquestral, concluído em 
os familiares quan·.o aos dons artísticos revelados-; instituição de ensino oficial reconhecida 

1.043,46 + 70 % de 
regência de classe 

1.043,46 + 70 % de 
regência de classe 

1.043.46 + 70 % de 
regência de classe 

exercer outras tarefas afins. e_e:.:lo:..:..:M!:i . .::n.::is:.:t.::ér:..:i:oo_,d,_,a:..;E:::;:.d.::u.::ca::;:ac~lã,_,o~.--:--:---+---------
Ministrar conhecimento na sua especialização artística, Curso superior de Ilacharelado em 
procurando incentivar .o desenvolvimento da SaxÓfone com Complementação nas 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Disciplinas P~dagógicas ou Curso Técnico 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de tmbalho em Saxofone eom Licenciarura Plena em 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar Música ou Liccnciarura plena em Artes. 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar concluldo em instituição de ensino oficial 
os familiares quanto aos dons art(sticos revelados; reconhecida pelo Ministério da Educação . 

1.043,46 + 70 % de 
regência de classe 

._ _ ____ __Jc;e:::x::.:e:::~cr outras tarefas afms. . ...... __ ---- - ------------'----------

,---- - - ......-:--:7"":-----::--:----- ---:--:-:----::---:-:---.--:::--- - - -· -:---=----:---:-::----::--,.------- ---
Ministrar conhecimento na sua especialização artística, Curso superior de Bacharelado em Canto 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Canto Solfejo 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Trompete 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Violão Erudito 

procurando incentivar o desenvo lvimento da Lírico com Complementação nas 
criatividade; faze r avaliação do conhecimento Disciplinas Pedagógicas ou Curso Técnico 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho em Canto Lírico com Licenciatura Plena 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar em Música ou Licenciatura plena em 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar Artes, concluído em inst ituição de e nsino 
os fami liares quanto aos dons artlsticos revelados; oficial reconhecida pelo Ministério da 
exercer outras tarefas afins. Educação. 
Ministrar conhecimento na sua especialização artística, Curso superior de Bacharelado em 
procurando incentivar o desenvolvimento da Trompete com Complementação nas 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Disciplinas Pedagógicas ou Curso Técnico 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho em Trompete com Licenciatura Plena em 
aprovado pela Secretaria de Educação; . preparar Música ou Licenciatura plena em Artes, 
concertos ao público; in.centivar o amor à arte; orientar concluído em instituição de ensino oficial 
os familiares quanto aos dons artísticos · revelados; reconhecida pelo Ministério da Educaçao. 
exercer outras tarefas afins. 
Ministrar conhecimento na ~~a especialização art[stica, Curso superior de Bacharelado em v iolão 
procurando incentivar o desenvolvimento da Erudito com Complementação nas 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Disciplinas Pedagógicas ou Curso Técnico 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho em Violão Erudito com Licenciatura 
aprovado pela Secretaria de Educaçllo; preparar Plena em Música ·ou Licenciarurá plena 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar em Artes, concluldo em instituição de 
os familiares quanto aos dons artísticos revelados; ensino oficial reconhecida pelo Minislério 

1.043,46 + 70% de 
regência de classe 

1.043,46 + 70 % de 
regência de classe 

1.043,46 + 70 % de 
regência de classe 

r------------te~x7.e~rce-~r~o~u,tr,,as~ta=r7e=fa~s~a~fi~•n~s=·--------~~--=:--:--~--,~d~a~E=d~u~c~a~çã~o~.---:-- ·-~-~~-.,.----~~:--,_ ________________ __ 
Ministrar conhecimento na sua especialização artlstica, Curso superior de Bacharelado em Violino 

Professor de· 
Música 

Modalidade 
Violino 

Professor de 
Música 

Modalidade 
Violoncelo 

procurando incentivar o desenvolvimento da com Complementação nas Disciplinas 
criatividade; fazer avaliação do conhecimento Pedagógicas ou Curso Técnico em 
adquirido. periodicamente, segundo o plano de trabalho Violino com Licencinrura P lena em . 
aprovado pela Secretaria de Educnçilo; prcpo.rar Música ou Licenciatllra plena em 1\rt<::s, 
concertos ao público; incentivar o amor à arte; orientar çoncluldo em instituição de ensino oficinl 
os familiares quanto aos dons artísticos revelados; reconhecida pelo Ministério da Educação. 
exercer outras tarefas afins. 
Ministrar conhecimento na sua especialização artística, 
procurando incentivar o desenvolvimento da 
criat ividade; fazer avaliação do conhecimento 
adquirido, periodicamente, segundo o plano de trabalho 
aprovado pela Secretaria de Educação; preparar 
concertos no públicn; incentivar o amor à arte; orientar 
os familiares quanto aos dons artísticos revelados; 

1.043,46 + 70 % de 
regencia de classe 

1.043,46 + 70 % de 
regência de classe 

'-------'-=ex:::e~rce=r~Oillras tarefas afins·. 

Curso superior de Bacharelado em 
Violoncelo com Complementação nas 
Disciplinas Pedagógicas ou Curso Técn ico 
em Violoncelo com Licenciatura Plena 
em Música ou Liceticiarura plena em 
Artes, concluído em instituição de ensino 
oficial reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

- :t.~~rr~~:J!\l!,l!fl!.~1f~:~~~~t~!;~~.gm;-,~:1P.!M't.~"~~'~l~o:~M~f:l'vti~·~~:~s:m~~f~~~~·:•~~~-~~nh.iiff~~~JJ.i,í'~i{P.1~~5' 
VENCIMENTO 

ESCOLARIDADE REMUNERAÇÃO 
REQUISITO (R$) l------+--- - --------.. --------,--~+::::-----''-==='-'7:_--i----":....::.='------

30 grau completo em 
Executar nc;lles de avalinçilo audiológicn. reabilitaçl!o do :úásico, da d' I · 
voz. da motrieidade da voz, incluindo terapia da f.1la c atÍdiçl!o e Fonoau 10 ogJa 
part;cipação nos programas pertinentes. Registro no CRF - Conselho 

-~~----~----~-------==~~------------------------------~~=-~~R~e~g~iio~n~a~l~d;e~F~o~n~o~a,_,u~d~i~o~lo~g~i~a~-L~====--======~==~ 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO CARGO 

1.158,30 Fonoaudiólogo 
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F.•ecutar mttodos e ttcnicas fis•otcraptuticas com a finalidade de 
resiBurnr, dc.sc:nvolvcr e conservar a capacidade flsica dos pacientes 

3" grau completo em 
Fisioterapia 
Registro no CRF - Conselho 

---4-'R.!:c:=ional de Fisioterapta. 
3" grau completo em 

e participar de progrnrnas de saúde pertinentes. 

Psicólogo 
Atendimento e acompanhnmento de pacientes com distúrbios 
mentais dentro da dinâmica de famllia e panicipaçDo nos programa 
de saúde dentro das instancias c nos níveis pertinentes. 

Nutricionista 
Administração, organização, supervisDo, avaliaçGo e controle das 
unidades de nulriçâo, vig•l!ncia alimentar e nutricional e 

----+'p:.:.urt...:_•_'ci~çao nos progrnrnns pertinentes. 

Progrnrnor, ndministrnr e executar os serviços sociais assegurados 
institucionalmente e participar dos programas de saúde com 
aplicaçAo. 

ANEXO 11 

Psicologia 
Registro no CRP - Conselho 
Re ional de Psicolo ia. 
3" grau completo em Nutriçao. 
Registro no Conselho Regional 
de Nutriçao. 
3• grau completo em Serviço 
Social. 
Registro no CRESS 
Conselho Regional de Serviço 
Social. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: NÍVEL MÉDIO 

1158,30 

1 104,68 

1 158.30 

1 104,68 

rx~~~~,;,-~;~;1:!-P.'Sf.;..~:o- ~1~~ "·{ 'NtYEvti:ÉD~§Z~-~ :~ ·· ·=-'''1~t'~:f~"!'~J1~t 
HABILITAÇÃO EDUC. ESPECIAL ~ 

LOCAUMUNiciPJO 1' A 4' SÉRIES DM DA _ _ ~~ ...- Cf DF--~ 
ND D ND o NO D NO o ND D NO o I "-.... 

·----+---! 
Arca lndig. Parq. 

30 2 32 

Tumucumaoue-Laranial do .Jari • ---+----l---l--+---4---1- --1---4--+--+--l--+-- _ 
Arca lndig. Ped:.:.. B::.;..:. A..::m=apo.:ar::..l:.....-11--1;.:1__ -=1-+--~--1---4--+--- --1---1--- f--4--+--1:.:2:.... 
Área lodig. Oiop_OQ-x'u:.:e ___ -1 102 5 107 - ---~-~~---~-~--~ 
Amapá I O I I 1-ji---+-.:...1 -1---- 14 

1-C~a:::l~ço:.:e::.:n::..e______ 25 I l--'-1-11---+ _-+---+--+---I-- -1----l--- ___ _2_7_ 
Cutias --------f--2::..8:......_~_..:2:......_~ . 30 

09 
08 ~:::Gomes -=-~-=-~:..-_-_-J.+---_..:._::=~+-1_1_-_-1-~:.__{--.-~-- I I 38 

Laranjal do Jari _ _] 1 ~+-~2--1 __ 1 .. _ -+·--+--'1'--l--.:...1 _ 1 ~I -l---11--.:.._ --::--+--:-+--1--::::--

1--+---~--~---·1--4---4---1 

Macapá _ --------~- 31 _ ~- _ 27'--ll-'2=--+--...:1:..:3...:__ _..:..l_J-__;:.9-J.......:l--1 I 87 
Macapá!Pacuf 38 3 2 I 2 I I -'-I-~- 48 

Macapá/Pedreira ~ 1--'3:.:8:......-t--=-3- _ -+--ll---1--- . --+---~--l--+-4:..:1~ 
Macapã/Bailiqu;;.e:..... _____ l---=-52::.... __ __:J:......-+- ·-4--4---4--- --l--4--- __ --r-- 55 
Mazagllo -- 33 2 1 I I 38 

Oiapoque _ -------+---'2'-4- _ 1--'-1 -+--=-1-+--~ -=2-1~:..1 --+- 1---+--+--'29 

Pedra Branca --+--=2:.:8:.....-1--2 _ 1--+---1---l ---l----1-- ·-· -f--+-~3:.:0:.:.. 
Porto Grande 28 2 . __ 1_ I -l---1-_.:...1-1-- ---+---1---1---1---=3:.:....2 

Pracuú~ _ .1...:7:.....+_.:..1_ __ 1---1----1- _ 1---1--...J ---1----+---1-- 18 
1-S'-'an=ta:.:..:na:..__ ------1----'I..::S_.f-_2=---4·-=--2 I 7 I 3 t-:...1 -1-...:.2::.._ __ ...:...1 -+......:.1_ t----t--3:.:9:.:.. 
Santana Rur.!l li I 12 

Serra do N,:.;:·a'-vi~o::. _______ 1 _ _...:1.::.2---1f-...:l_ --+---+-_;_1 _ "·--+----+- ---11-----,1----ll- --I--+--'-14'-
I-T_ar1=aru=-=g'-"al'-7."'inc..:.ho"-------11--4-'- --1---+ I - l---l-_.:...1 -+--I +--+--l ---1---- __ __0_6_ 
~Vc..:.it=ór~ia::..d=o~J:.:M=I:...... _____ -I-_:2~8:.___~-.:..I_-J.--I~~~I-I-~I-~-~--I-~-4---J 
c.!QTALGERAL 6! . .:c6 __ _,___4.:.::8:___ 

. 
~~ ..... ..r~i , .. ,.A~ I·1B8' an,' lin'ráncês .'In1 lês··~: ! !fLiterat. ful 'i o ta~ 1 ÓCA~~4fl0 . 0 !lo 

· , ;c.- ;n, NO O ND D NO D NO o NO D NO D 
Área Ind!g. Parq.Tu-

ÁREA DO CONHECIMENTO· LETRAS E ARTES 

mucumaoue- L.Jarl I I 2 
Arca [ndlgcna Pedra 

- .. 

Branca do Amapar! o 
Arca lnd!gcna Oiapoque I I I 3 
~apá 

-- -~ · .-I I I 
Calçoene I I '2 ~ I I 7 
Cutias I .!_ I I 

.. 
1--· 2 I 7 

~eira Gomes I I I 3 1--· 1-- --ltaubal I I I I 3 I 8 
Laranjal do Jari 3 I 6 I I 4 I 17 
Maca pá 44 3 44 3 70 4 17 ~ 71 4 261 
Macapá/Pacu! I I 

.. 
I ..!_ r I I 6 

Maca pá/Pedreira I I -- 1- -
I 3 

~aca~li~ I I 2 I 2 I 8 -MB.La~l!o 2 I I I. 5 r 5 I ~ ~~ - I I I I 3 I 8 
Pedra Branca I I 

-

'"' -·- L 1-1- _s_ 
~oG~de 4 I I 2 I I I I 13 

Pracuúba I I 
-- j -I 

~Mtana 12 I 9 I 28 2 7 I 26 2 8,L_ - ---
~<!o Navio ,___l. I I I I 2 I -- - 8 

Tanarugal.zinho I I 2 I 5 
Vitória do Jari -~ 

I 2 I 2 I 7 ---
Total Geral 93 4 '---~9 136 28 154 48.r 

33 

.1.59 
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····~~;h ---"lf'::$;'~ L ·,~u --·'<:r·, ... ,,. : ~-"· · ·"·~t··~~>::·r.--..,.~,-':::~ ... "·- ~ ·· .... . - -~~ rÉ . AWM :: .. Ir.; }JRs~;a );· -~ ·-)i J:{fstõrt~ ··Rgieõf~;;-+§beiof~,,~~~'!'<·E ;·~..,;j!1 ~~lt7~lf!t ~G{ij <GG- • -. -~ .....,... - . • , ';"'- -w .. c~ " - . ~ . "-- •· .- . -~'1"· · . ··[!>~·e· . - ----. o ~:.:---= ,.~ ... ~~.õÇ" ~~ ·-~~ ...... .,..~~ _ ........ ~h :.z-... .=. -~~ :-·x:~ -~~ ~~ :~. ~ *;>:.'!~ ~- ~~-c~ :..-.::..· ""':- e _l~iosa ... u_çaçaoL~ =~~:".::~ ~ 

ÁREA DO CONHECIMENTO· CIÊNCIAS HUMANAS 

'.t ..... ~?;c":::':::f.P'~~~-, ~-=:f~ ND D ND O NO O NO D NO D NO. O NO O 
Area lndíg. Parq.Tu- - · 1--- · - · 2 
mucumaaue - L.Jari 1 1 
Are a Indígena Pedra ----· - .. 

2 
Branca do Ama pari 1 1 
Área lndig. Oiapoqué 

.. . -·- . ... 
1 1 

Amapá 1 3 1 
. -·-

. .. . .... _ 3 1 9 ... . ·····-t-~oene 1 1 2 1 1 3 - 1- 10 - · ---- f -- - - --Cutias ·- --2 1 1 r--?- .· --1- 8 -- ... t----Ferr~ira Gomes 2 1 1 1 5 
ltaubal 1 --2- 1 

1- -- . . 2 
1 7 

Laranialdo Jari 6 1 5 1 1 r- 4 __ _!_ 19 
Macap_á ···- -2 .. 

190 53 3 31 1 1 4 1 18 1 71 4 
Maca~á Rural - . t-· 

·- 6 1 7 
Macapá/Pacui ·- . ---1 1 1 1 4 
Macapá/Pedreira ···-- ... .. 

1 1 
Macaoá/Bailique · - .. - --· 1 4 1 2 1 9 
Mazagão -

1 ·-1 1 2 1 1 1 3 1 12 
Oiapoque 1 1 2 1 

.. ---
· - - 2 1 8 

Pedra Branca 
.. .. 
1 1 3 1 6 

Porto Grande 
. . --1 1 1 2 1 3 1 10 

Pracuúba 
. - ----

1 1 2 1 5 
Santana 2 1 19 2 22 2 3 

···-· f----76 1 8 1 13 2 
Santana Rural - -- . .. - · 

3 1 4 
Serra do Navio 2 1 2 1 

.. - --
3 ~ 10 

Tartaruaalzinho 1 1 1 
-· -7-3 1 

Vitória do Jari -- --- --
1 1 2 1 1 1 7 

Total Geral 7 113 106 7 
-

150 8 28 4 19 ..•. 

ÁREA DO CONHECIMENTO: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, EXATAS 
E NATURAIS 

§f{i~wr · ~l~r<ry~ t;tftl3iôl~;.7.; ~~~.~~n-c.:'· }8f.;J;::_~s i~;; ~í~~~ ~.::octrrru~· !;M'çlrem.~lmºtàJ~ 
i'';!;~li~-;.~. . ·~i# ND D NO O NO D ND O NO O NO D 

··- t---
! Area lndíg. Parq .Tu- 1 
mucumaque- L Jarí 1 
Area Indígena Pedra 

- -·. 
2 

Branca do Amaparí 1 1 ·-----
Amapá 1 __ _! __ 
Calçoene 

- ----
1 1 2 1 1 1 3 1 11 

Cutias 
---- · 

1 i --1 1 1 2 1 -· .. . 
Ferreira Gomes 1 1 1 1 1 1 6 
ltaubal 1 T . ... 5 1 1 1 ·- --. -
Laranjal do Jari 1 1 2 1 6 1 5 .-J_ 4 1 7 1 31 
Macapá 23 2 46 3 42 3 'iif 2 5 1 3 64 3 270 ----
Macapá/Pacuí 1 1 1 1 2 1 7 -- - -- ··· 
Macapá!Pedreira 1 1 2 ----- - - -
Macapá/Bailique 1 2 1 1 1 1 1 2 1 11 ---
Mazaaão 4 1 ' 2 1 1 1 1 1 3 1 -~ 
Oiapoque 2 1 1 1 2 1 8 .. 
Pedra Branca 1 1 1 1 1 5 --- ---
Porto Grande 1 1 2 1 . 1 1 1 8 -- -

1 1 2 Pracuúba ' 
Santana I~ 1 16 , 1 17 1 '1'3 f- 1 13 1 27 1 104 . ---

1 1 1 1 1 5 Serra do Navio -- . --·-
Tartaruaalzinho 1 1 1 3 
Vitória do Jarí 1 

- I-
1 1 1 1 1 6 - --77"-Total Geral 44 99 97 56 138 511 .. . ···-- ---

ÁREA DO CONHECIMENTo_: MÚSICA (NÍVEL .~UPERIOR) 
,, ?~ •,•n: ' ''""'· 'Ç~~M.~! ' •. , ,,(,.,."~= '"""_,., . ·· .o~i:.-~ :-;;,:;.1f~~~;.;o.,~w:: ·':' !.)!;{•,~. •--~'""•LO , l UNICIP O: 'MAeAPA'"-'_..z:;;.~~i:l:í:~ ''"" ··>t,~• 

~~;!_.j~i('l-": ::!'f.~-t~-~:,_~ ~:.\.-~1-~i~ !1~-« - - .. . A~ . ,... . .., ·;,<;' -~- ~•tiih-··~-""".:"~ .. :?:'~,IOi ~.t: -.......;~~i :-·l'.::'.>tt> .. ~")' f.C' 

Professo r de Música Modalidade ND D TOTAl, 

Canto Urico 1 1 
Clarinete 1 _-.:.1 _ _, 
Contrabaixo Acústico 1 1 
Flauta Oc.ce 1 1 
~õ. 2 1 3 

Regência de Coro 1 --:1:----1 
Regência Orquestral 1 ....:1 __ 

1 
Saxofone 1 1 
Canto Solfejo ___ . 1 1 

1 __ 1~~ 
1 1 

Trompete 
Violão Erudito 
Violino .:..1 __ -t-- --r·-- 1::---l ~-:------------i·-- . 1 1 
Violoncelo 

LT~o~t~a~IG==e~ra~l _ ___ ___ __ J__~1.~4 __ L_~1-~--1~ 
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ÁRE A DO CONHECIMENTO: MUSICA (NIVEL M É DI O) 
.. ~·~~~ 1 •.... -~ " - ~- • r..t: LOOA"G'MúHICIPIO: MACAPÁ :-- ---------- ,, L-:-

Instrutor de Música Modalidade NO o - TOTAL 
Acordeon 1 1 ----·--- - -
Percussão 1 1 -- - --· 1 2 Contrabaixo Elétrico 1 -- --- 1-
Saxofone 1 1 - - - -
Cavaquinho 1 1 
Clarinete 1 1 -
Leitura de Partitura 1 1 
Violino 1 _1 _ - ----
Piano 1 1 2 
Violão Popular f- 1 1 . 
Teclado 1 1 - -
Total Geral 11 2 13 

ÁREA: TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E TÉCNICO DE NÍVEL 
MÉDIO 

~~?ff~~ LOCAUMUNIClP,O:Jl~A CAPÁ ,.~ • .,í. ,_, ........ 
NO D Total 

Fisioterapeuta 1 1 2 

Fonoaudiólogo 1 1 2 
~--

Psicólogo - - 1 1 2 

1 1 2 Assistente Social 
i--

Nutricionista 1 1 2 - · 2 - ' f - --3--
Técnico em Nutrição e Dietética (NM) 
~: Total Geral 1 6 13 

·- -·---

ANEXO 111 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PARATODOSOSCARGOS 

A prova de redaçllo envolverá a produçao de texto e aplicaçao de recursos gramaticais, onde se espera que o candidato domine as 
habilidades lingUisticas próprias da norma padrão da llngua, além de demonstrar habilidades no uso de recur.;os responsáveis pela 
textual idade. 

NÍVEL SUPERIOR 

A prova de Lfngua Portuguesa visa a averiguar, sobretudo, as habilidades do candidato no que tange à lciturB>e interpretação de texto. 
Dessa formo, procurar-se-á avaliar o domCnio no entendimento de textos do cotidiano, sejam eles escritos em linguagem verbal e/ou 
nilo verbal, variante padrão e/ou não padrao, do tipo narrativo, descritivo ou dissertativo, tais como os veiculados em jornais, revistas, 
livros cientlficos e literários, entre outros. O candidato deverá saber a forma como esses textos se apresentam no que tange à 
organizaçao e hierarquia das idéias, às relações lógicas c fonnais entre elementos do texto, à coesflo e coerencia textual, ao significado 
das palavras e das sentenças, à compreensão dos usos e funções da linguagem. Ressaltamos que o domlnio dos conhecimentos 
gramaticais, dentre eles colocaçao pronommal, concordância, regencia, etc, será avaliado de acordo com a estrutura do texto 
apresentado e com as respostas a ele referentes, segundo os componentes semânticos, sint~ticos, morfológicos e fonéticos. 

1 - Tendências pedagógicas. 2 - O planejamento da prática docente na perspectiva de uma escola critica. 3 - O plano dialético de 
ensino. 4 - O processo ensint>-aprcndizagem. 5 - A relação professor/aluno/conhecimento no cotidiano escolar. 6 - Orientações 
metodológicas na perspectiva dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 7 - A avaliação do processo ensint>-aprendizagem. 8 - A 
interdisciplinaridade e o trabalho com projetos no cotidiano da escola. 9- Saberes necessários à prática docente. tO- O professor e o 
processo de formaçao continuada. l1 - Educaçao sexual: na famllia, na escola e como prevenção. 12 - A questão étnict>-racial na 
educaçao. 13 - lnclusllo e exclus!lo, diversidade, desigualdade e a diferença. 14 - Gênero e práticas educativas. 

I -História da Arte em todas as suas linguagens. 2- Fundamentos e Mctodologias no Ensino de Arte. 3- Novas tecnologias no campo 
da Arte e do Ensino. 4 - História do Ensino de Arte. S- Avaliaç!o em Arte-educaç!lo. 6- O Ensino de Arte e seus processos criativos. 
7- Artes plàsticas: pintura, escultura e arquitetura. 8- O efeito da luz e sombra na composiçao do Realismo da pintura. 9- A rclaçllo 
da cultura fndlltena com a Sociedade Contcmporânm. I O- Os PCNs no ensino de Artes. 

I - Noções de Bioquímica: Água. Sais Minerais. Carboidratos. Lipidios. Ácidos nucléicos. Protelnas. Enzimas; 2 - A Origem da Vida: 
Geraç1Io espontânea. Biogênese. Terra Primitiva. Origem dos primeiros seres vivos. Hipótese heterotrófica; 3 - Sistemas Energéticos 
d~s _seres Vivos: F'otosslntese. Respiraç1Io aeróbia e anaeróbia. Quimiossintese; 4- Citologia: Estrutura celular. fisiologia celular. 
Davasflo celular; 5 - Reproduçilo: Assexuada e sexuada. Reproduç!lo humana 6 - Embriologia: Desenvolvimento dos seres vivos. 
Embriogênese; 7 - llistolo&ia: Tecidos vegeaais. Tecidos animais; 8 Organiz.açao c Diversidade do3 Seres Vivos: Yirus Reinos 
Mon~ra. Proti;Sf3, Fungi. Metapbyta. M~tazoa; 9 - Genética: Mendelismo. Polialelismo. lnteraçao gênica. Genética do sexo. Ligaçl!o 
fatonai.Genétaca de popu~o; 10 - Evoluçllo: Histórico c provas. Teoria da Evolução. Evid!ncias. Eras geológicas.Evoluçfto do 

.... 
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homem; 11 -Ecologia: O ambiente fisico. Matéria e energia. Populações e sociedades. Comunidades. Interações nas comunidades. 
Ecossistemas da biosfera. Ecossistemas brasileiros. Impactos ambientais. Conservação ambiental. Educação ambiental. Biodiversidade. 
Desenvolvimento sustentável. 

I - Terra e universo: o sistema terra - sol - lua; a dinâmica do s istema solar. 2 - Os seres vivos e o meio ambiente: formação c os 
ciclos da matéria e da vida; teoria da evolução; relação entre seres vivos e destes com o ambiente ao longo de tempo geológico; a 
dinâmica das populações, comunidades c ecossistemas, da conservação c manejo da fauna e flora; órgão e tecidos; manutenção c 
evoluçilo das espécies; relação meio ambiente- corpo humano - alimentação- saúde. 3- Ser humano e saúde: o organismo como um 
todo; as relações c correlações entre corpo humano - ambiente - educação - saúde. 4 -Biologia da célula: organização básica da célula 
procariótica e eucariótica; metabolismo e regulação; transmissão c expressão da informação genética; manipulação genética, genética e 
biotccnologia. 5 - Biologia dos organismos: classificaçno c filogenia; desenvolvimento e diversidade estrutural c fis iológica. 6 -
Biologia das cÓmunidadcs: evolução - teorias e mecan ismos;. ecologia - fatores ecológicos; populações e comunidades; 
biodiversidade, conservação e manejo; saúde humana, educação ambiental. 7 - Biologia morfológica: embriologia, histologia, 
anatomia e fisiologia. 

I - Princ!pios teóricos e metodológicos da Educação Flsica escolar no contexto das abordagens criticas. 2 - O papel da Educação 
Flsica c de seus profissionais na construção do Projeto Pedagógico da escola. 3 - Bases históricas, culturais e científicas da Educação 
Flsica e a sua inserção nos currlculos escolares. 4 -O jogo, o brinquedo e a Judie idade e suas implicações no desenvolvimento c na 
aprendizagem dos alunos. 5 - ·Avaliação do processo de ensino e aprendizado dos conteúdos nas aulas de Educação Flsica escolar. 6-
Educação Flsica escolar c o tratamento didático-metodológico dos conhecimentos relacionados aos esportes, aos jogos, ginásticas, lutas 
c a dança numa perspectiva sócio-cultural. 7 - Princlpios pedagógicos da Educação Flsica escolar c a sua intervenção nas questões 
relacionadas à saúde do aluno. 8 - O esporte como conteúdo de ensino da Educaçao Flsica escolar: seus mitos, suas verdades c sua 
realidade cultural, econômica e polltica na sociedade atual. 9-Os novos significados da Educação Física escolar expressos nos PCNs e 
DiretTizes Curriculares para a educação básica. 10 - A Educação Física c a interdisciplinaridade no contexto do Ensino Fundamental c 
Médio. 

I - Análise e interpretação de textos: identificaç~o do tema central e das diferentes idéias contidas nos textos; estabelecimento de 
relações entre as diferentes idéias contidas nos textos; identificação de elementos que exprimam lugar, tempo, modo, finalidade, causa, 
condição, conseq!lência, comparação. 2 - Estudo do vocabulário dos textos: significado de palavras c expressões; semelhança c 
diferenças de significado de palavras. 3- Aspectos gramaticais: flexão do nome, do pronome, do artigo; flexão do verbo (modo, tempo, 
número, pessoa, voz); concordância nominal e verbal; regência nomin~l c verbal; nexos (preposições, conjunções); processo de relação 
de idéias de causa, conseqUência, fim, tempo, condição, oposição, concessão, comparação. 4 - LITERATURA ESPANHOLA: 4.1 -
Estudio de las mnnifcstaciones !iterarias de la Penlnsula lberica en lcngua espailola a partir de los grandes movimientos estéticos: Edad 
Media, Pre- Renacimicnto, Rcnacirniento, Barroco, Romanticismo, Moderni~mo y Literatura Contemporânea. 

1 - Filosofia e conhecimento: pré-Socráticos; Sofistas; Sócrates, Platão e Aristóteles; Patrística (Santo Agostinho); Escolástica (Santo 
Tomás de Aquino); Racionalismo {Descartes); Empirismo ([lacon e Lockc); o Criticismo Kantiano; o Idealismo Hegcliano; 
Materialismo Histórico e Dialético; Fenomenologia; a escola de Frankfurt e a Teoria Crítica (Razão Instrumental c Razão Critica). 2 -
Filosofia da arte; Filosofia da moral; Filosofia da ciência; as Ciências ~a natureza c as ciências humanas; a Epistemologia 
contemporJ.nea (Popper, Bachelard, Fayarabcnd, Lakatos e Kuhn). 3 - Filosofia política: pensamento polltico grego c medieval; O· 

pensamento político em Maquiavcl, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel c Marx; a pó!> modernidade. 

1 - Í-!istória e Evolução das Idéias da Fisica: cosmologia antiga; a fisica de Aristóteles; origens da mecânica; surgimento da teoria da 
relatividade e da Lcoria quântica. 2 - Mecânica: cinemática escalar, cincmática vetorial; movimento circular; leis de Newton e suas 

aplicações; energia, conservação e !TansfomJações de energia; gravitação un iversal; estática dos corpos r lgidos; estática dos fluidos; 
princlpios de Pascal, Arquimedes e Stevin . 3 - Termodinâmica: leis da termodinâmica, calor e temperatura, transporte de calor; teoria 
cin~tica dos gases; calor especifico; energia interna; lei de Joulc; transformações adiabáticas; segunda lei da termodinâm ica: entropia c 
entalpia; máquinas térmicas; ciclo de Camot; diagramas de fases. 4 - Eletromagnetismo: campo elétrico; J6i de Gauss; potencial 
cl~trico; corrente elétrica; circuitos elétricos; campo magn~tlco; lei de Ampére; lei de Faraday; propriedades elétricas e magno!ticali dos 
materiais; equações de Maxwell; radiação. 5 - Ondulatória: movimento harmônico simples; oscilaçiles livres, amortecidas e forçadas; 
ondas; ondas sonoras e eletromagnéticas; freqUências naturais e ressonância; Ótica Geométrica: reflexão c refração; Ótica Física: 
interferência; difração; polarização. 6 - Física Moderna: introdução a Relatividade Especial, transformação de Lorcntz; equivalência 
Massa-Energia; natureza ondulatória-corpuseular da matéria; teoria quAntica da matéria e da radiação; modelo do átomo de hidrogênio; 
núcleo atômico; energia nuclear. 

I - Metodologia e Linguística do Ensino do Francês: 1 - La méthode grammair(}-traduction. 2 - La méthodc directc. 3 - La méthode 
SGAV. 4- L' approche communicativc. 5- Evaluation summativc. 6 - Evaluation forma tive. 7 - La production oral e et écrite. 8 - La 
comprensión orale ct écritc. 9 - Les stratégics d'a apprentissage. H- Llngua Francesa: 1 - Lcs vcrbcs du 1 ... 21

"" et 31
"' ' groupcs. 2 -

Les indicateurs de tcmps ct licu. 3 - Les posscssifs ct démonstratifs. 4- Les articles: défins, indéfinis et partitifs. 5 - La négation. 6 -
Les pronomes relatifs que ct qui. 7 - Par ler du futur. 8 - Les indicateurs de chonologie. 9 - Les comparatifs ct supcrlatifs. 1 O - Lc 
lexiquc de I' opinion: adjectifs, vcrbes ct adverbes. 11 - L' impératif ct I' infinitif (ordre, consigne, conseil, intcrdiction). 12 - Lcs 
cmploys du condítíonnel. 13 - Lc subjonctif: fomJat ion et. employs. 14 - Les pronoms personncls complements e\ lcur placc. 15 -
Antériorité, simultaneité, postériorité. 16 - Lcs te1\lps du passe: imparfait, passe composé, plus-que-parfait et passe simples. 17- Le 
passif. 18 - Fonnulae dês hypothescs. 19- Le discour.; rapporté. 20 - Les relations logiqucs: cause, coséquence, opposition, conccsion. 
III- Literatura Francesa: 1 - Le moycn âge: les récits. legendarics. 2 - L' Humanisme. 3- Lc XVI siêcle: Le barroque, Lapréciosité, 
Le Classicisme. 4- Le théâtre du XVII c s icclc (Pierre Corncillc, Moliere). S - Le romantismc (Aiphonse larnartine, Honoré de Balzac, 
François- Rcné de Cateaubriand, Victor Hugo). 6- Le realismc (Gustave Flaubert, Maupassant). 7 - Le naturalisme (Victor Hwgo, 
Émile Zola). 8- Le symbolisme(Charles Baudelaire). 9- La littératurc du XX' e siecle (Guilhcm1c Apollinaire, Albert Camus, Jacqucs 
Prévert). 10 - La Francophonie Littércirc: le mouvement de la négritude. 

1 - Concepções teóricas. e metodológicas da ciência geográfica. 2 - Métodos c técnicas da pesquisa científica em geografia. 3 -
Princípios e metodologias de ensino em geogràfia. 4 - Metodologias e tecnologias de representação do espaço geográfico. 
Regionalizações do mundo contemporâneo. 5 - Geografia polltica c geopol!lica do mundo contemporâneo. 6 - O papel do estado e das 
estruturas socioeconômicas nas configurações territoriais do mundo. 7 -Dinâmica ambiental e mudanças locais c globais. 8- O estudo 
da natureza c da sociedade e a questão ambiental. 9- Sistemas naturais c seus elementos (clima, hidrogralia, relevo, solos, vegetação e 
fauna), conceitos, dinâmicas e transformações decorrentes do uso e ocupação da terra. 1 O- Domlnios morfoclimáticos no Brasil. I I -
Fonnaçilo, estmtura, distribuição e dinâmica populacional no Brasil e no mundo. 12 - Divisões regionais e políticas territoriais no 
Brasil. 13 - Condições históricas c atuais dos espaços agrário c urbano no Brasil e no mundo. 14 - Métodos e técnicas de representação 
gráfica e cartográfica: 15 - Fundamentos de geoprocessamcmo c sistemas geográficos de informação. 16:... Análise de redes c fluxos 
materiais e de informação no espaço geográfico. 17- Formação sócio·cspacial do estado do Amapá. 
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1 -Historiografia e produção do conhecimento histórico. 2 - Teoria e Metodologia da pesquisa histórica. 3 - Tendências da 
historiografia contempolilnea. 4- AntigO idade Oriental: instituições políticas e culturais. 5- As polis gregas: oligarquia, democracia c 
cidad:mia. Roma: República e Império. 6 - A Europa Medieval: bárbaros. 7 - Cristianismo e IgreJa Católica. 8 - Servidão e 
vassalagem no Feudalismo Europeu. 9 - A lnquisiçllo Medieval e Moderna: confrontos. 10 - Am~rica: processos coloniais. 11 -
Iluminismo na Europa e na América. 12- Capitalismo comercial, merc:tntilismo, absolutismo e industrialização na Idade Moderna. 13 
-Os Estados Nacionais na Europa e América no século XIX. 14 -Da monarquia à república: a construção da memória da naçllo. 15 -
Brasil República: modemizaçllo, lutas sociais, autoritansmo e democracia. 16 - Brasil República: nacionalidade, brasilidade e 
integraçllo nacional. 17- Ditaduras militares no Brasil e América Latina. Brasil e África: escravismo, colonizaçllo e dcscolonizaçllo. 
Século XX: guerras e conflitos. 18 -0 novo mapa político internacional no final do século XX. 19 - Experi~ncias pollticas 
contemporâneas: capitalismo, nacionalismo e socialismo. 20- A arte brasileira no século XX. 21 - Multiculturnli.smo no mundo 
contemporâneo. 22 - Metodologia do ensino da história para a cducaçllo básica. 

I - Verbos: to be, to have, to do, can ... (regulares e irregulares); tempos: presente, passado, futuro, presente continuo, contrações, 
imperativo; formas: afirmativa, negativa, interrogativa, em cada tempo. 2 - Pronomes: pessoais, demonslTativos, Interrogativos. 
Números, cores, formas de cumprimentar. 3 - Preposições: in, on, under, from, to. 4 - Utilização de: there is, there are (formas 
afirmativa, negativa e interrogativa); how many, how much. 5 - Comparativo e superlativo. 6- Adjetivos. Vocabulário: domlnio de 
vocabulário eompat!vel com a interpretação c elaboraçl!o de texto, dentro do conteúdo exigido. 7- LITERATURA INGLESA 7.1-
lntroduçllo à prosa de ficção inglesa do século XX; A llrica inglesa contemporânea; lnrroduçllo ao teatro inglês moderno; A llrica do 
século XVIII; A llrica romantica; Os grandes marcos do teatro americano no século XX. O teatro americano contemporâneo: O teatro 
do Absurdo. O movimento underground o black theatro e ouiJIIS mnnifeslações. As vá.rias direções do romance americano 
contcmpolilnco; Grandes marcos do conto americano nos séculos XIX e XX. 

I - LingOistica e Llngua Portuguesa: I - Aspectos fonológicos, morfológicos, sintéticos, semânticos, pragmáticos, estillsticos e 
discursivos. 1 - Variação lingU!srica; história interna e externa da l!ngun portuguesa; dimensOes sociais, cognitivas e culturais da 
linguagem. 3-Teorias da aquisiçllo da linguagem oral e da linguagem escrita. 4- A Lfngua Portuguesa c a heterogeneidade brasileira. 
5 - Norma: conceitos e tipos. lT - Teoria Literária e Litcro~tura Comparada: 1 - Conceitos, fun~Oes, gêneros c periodizaçllo da 
literatura; diferentes vertentes de critica literária; elementos constitutivos e intcrtextuais da prosa c da poesia. 2 -Teorias c mêtodos de 
ensino de l!ngua c de literatura. 3- As questões de Literatura dever!lo enfocar as seguintes obras: Da Uteratura Brasileira: Iracema, 
de José de Alencar; O Corliçu, de Aluisio Azevedo; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Jubiabá, de Jorge Amado; Um certo Coplti!o 
Rodrigo, de Érico Verlssimo; A llora da Estrela, de Clarice Lispector c poemas dos seguintes autores: Gregório de Mattos; Tomás 
Antônio Gonzaga; OooçaJves Dias; Álvares de Azevedo; Castro Alves; Cn1z e Sousa; Manuel Bandeira; Cecilia Meireles; Carlos 
Drummond de Andrade; Jo3o Cabral de Melo Neto; Ferreira Gullar; Alcy Araújo. Da Literatura Portuguesn: Cantigas l!rico
trovadorescas; O Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente; Os Lu.tladas- o episódio O Gigante Adamastor, de Luis de Camões; O 
Crime do Padre Amaro, de Eça de Queirós; e poemas do autor Fernando Pessoa. Da Literatura Universal: Edipo Rei, de Sófocles; 
Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Ccrvantes c poemas de Stéphane Mallarmé c Pablo t-kruda. 

I - Sistemas de numeraç!lo, números: naturais, inteiros, racionais e suas propriedades; grandezas incomensuráveis e números 
irracionais, números reais; divlsibilidade. 2 - Funções reais, propnedades e gráficos; funções: polinomiais, racionais, logarítmica, 
exponencial c trigonométrica. 3 - Polinômios, opernçOes algébricas e raizes. 4 - Equações e inequações. 5 - Sistemas lineares. 6 -
Geometria: plana, espacial, annlltica e de transfonna~ões. 7 -Trigonometria. 8- Análise combinatória e probabilidade. 9- Estatlstica 
descritiva. 10 - PadrOes numéricos, progressões aritmética c geométrica. I I - Matemática financeira. ll - Cálculo diferencial c 
integral das funções de uma e de várias variáveis reais. 13 -Números complexos: operação e interprclaçlo gráfica. 14- Matrizes, 
transformaçOes lineares, projeçlles, rcflexOes e rotações no plano. 15- Tópicos especificas em educação matemática. 

I -Acústica musical e organologia: geraçllo e propriedades do som; série harmônica; propagação do som, velocidade do som; cordas, 
tubos e lâminas sonoros; classificaçllo dos instrumentos musicais. 2- Teoria da música: compasso: definição, classificaçllo; regras de 
grafia; aniculaçao e sinais de repetiç!lo; intervalos, elementos de harmonia, escalas - modos eclesiásticos; to1,1alidade; ornamentos, 
graus tonais e modais; acordes de 3, 4 e 5 sons; cadências; funções tonais e modais; sistema anglo-americano de rcpresentaç~o gráfica 
utilizado na música popular (cifras). 3- Estética, hislória da música c análise musical: caracterfsticas cstéticomusicais dos diferentes 
períodos da história da mósica, por meio da análise musical: antiga, medieval, renascentista, do século XVII ao século XX, 
Contemporânea; fraseologia musical. 4 - Músicas popular e folclórica: correntes da produç!lo musical popular brasileiro; cultura 
popular c contextos sócio-antropológicos que a geraram. 5- Educaç:!o musical: escolas e tendências surgidas neste século; atividades 
musicais na escola de ensino fundamental e ensino médio; fisiologia da voz. 6 - Qucsrlles relacionadas ao processo de ensino
aprendizagem de Educaçllo Musical. 

I -Introdução ao estudo da Psicologia evolutiva e a cducaç4o. 2- Principio geral de desenvolvimento e perspectivas educacionais. 3-
Primórdios do desenvolvimento e a família. 4- Desenvolvimento cognitivo. 5- Desenvolvimento emocional. 6- A personalidade em 
desenvolvimento e atitudes educacionais. 7 - Introdução ao estudo da iniancia e da adolescencia. 8 - Aspectos cognitivos, afetivos, 
sexuais e sócio-culturais. 9 - Psicologia da aprendizagem: aprendizagem como processo c como produto. I O - Teorias da 
aprendizagem. 11 - Motivação, orientaçao e avaliaç!lo da aprendizagem. 12 - Relação professor - aluno. 13 - Psicologia da 
personalidade: estrutura dinâmica e desenvolvimento da personalidade em diferentes abordagens. 14 - Personalidade no contexto 
social. 15 - A psicologia como ciência c a Psicologia da criança: história e campos de estudo. 16 - Principias gerais de 
desenvolvimento humano segundo modelos teóricos: pslcanalltico, psicogenético e comportamcntal. 17 -Aspectos cognitivos -
abordagem piagctiana e afetivo - abordagem psicanal!tíca do desenvolvimento. 18 - Ideologias educacionais que geram diferentes 
estratégias do ensino. 19 - Princípios de aprendizagem c implicações metodológicas da teorias: teoria comportamental (Skinncr), 
Rogcrs. 20- Psic:málise, (Freud); Gestalt (KOhler, Kaffka e Lewin). 21- Construtivismo (Piaget) e Sócio-intcracionismo (Vcjgotslcy). 
ll- Análise dos pontos convergentes e divergentes entre as diferentes teorias. • ' 

I - O mundo c suas transformaçOes: aspectos qualitativos e quantitativos das reações qulmicas; leis ponderais (Lavoisier, Proust, 
Dalton, Richter); leis das reações gasosas de Gay Lussae; hipótese de Avogadro, mole, molécula; Cálculos Estequiométricos; natureza 
elétrica da matéria (os trabalhos de Faraday). 2 - Ligações qulmicas: iônica, covalente, eletronegatividade; repulsl!o de pares 
eletrônicos, geometria molecular; teoria da ligaçllo de valeneia e a sobrepos1çl!o de orbitais; orbitais hlbridos c moleculares. 3 -
Sólidos, Llquidos e Gases no universo da Qulmica: cvoluçllo do conceito de matéria; caraetcrlsticas c propriedades; llquldos e sólidos 

idcai~, difraçllo de roi~-X, retfcufo cristalino e emp:scolllmento denso, ligaÇOcs qufmlcas nos sólidos e llquidos. 4- Mlll~ria e mudança 
de estado: sólidos, líquidos e gases reais; mudança de estado, diagrama de fase. S- Soluções: misturas, tipos de soluçao, concentraçllo 
c solubilidade; propriedades coligativas, eletrólitos, lons em solu~~o aquosa. 6- O modelo alômico: evoluçllo dos conceitos de átomo; 
propriedades dos átomos (eletrOnegatividadc; afini~adc eleU'Onica e suas dimensOes). 7 - funçOes Qulmicas e aplicaçOes: ácidos; 
bases; sais; óxidos; rcaçOes em soluçAo aquosa de ácido-base, precipitaç~o c complexação; equillbrio das soluções aquosas de ácido
base, dissociaç4o, hidrólise, indicadores ácido-base de titulaçllo, tampões, estequiomelria de soluções. 8- A tabela periódica: histórico 
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da tabela e sua construção; o problema da classificaçilo (metais, nno-mctais e semi-metais), gases nobres c qu[mica áo carbono. 9-
Cinética e equilíbrio quím ico: velocidades e mecanismos de reação; equação de velocidade, teoria de colisões, complexo ativado, 
catálise . 10 - Termodinâmica química: primeiro princípio, entalpia c capacidade calor! fica, termoquímica; segundo principio, variações 
de entropia e de energia livre; termodinâmica e equilíbrio. 1 1 - Elctroqufmica: células galvân icas, células elctrolítica.,, potenciais
padrão de eletrodo; energia li vre, tensão de célula c equilibrio; medida eletroquímica de pH, pi lhas comerciais. 12 - Química Orgânica: 
princfpios básicos da nomenclatura orgânica; funções orgânicas, reações e mecanismos de reação. 13 - História da Química. 14 -
Ensino da Química: concepções e metodologias. 

1 - Contexto Histórico do Surgimento da Sociologia. 2 - Sociologia c Sociedade: conceitos, desenvolvimento da Sociologia. 3 -
Pensamento Sociológico: Concciros básicos da Teoria de Durkhcim, Marx e Wcbcr. 4 - Condicionamentos sócio-cu lturais da 
personalidade do indivíduo. 5- Cultura e Sociedade: o Estado, a família, a religião, as instituições sociais c o processo de socialização. 
6 - O novo mundo do trabalho. 7 - Meios de comunicação de massa: ideologia, a indústria cultural. 8 - O Problema das Gerações: 
exclusão social e cidadania; escola juventude e violência; a esc o ia c o tratamento das diferenças soc iais. 9 - A globali7.ação c os novos 
desafios da sociedade. 10 - A História do Sindicalismo no Brasil. JJ -Os novos movimentos sociais. 12 - Sociologia no Brasil: 
Cultura e identidade. 13- Sociologia no Nordeste: Cultura, identidade, religiosidade. 

1 - Didática no Ensino Religioso. 2 -Legislação do Ensino Religioso. 3 - fundamentos da Religião. 4 - História das Religiões. 5 -
Religiões no Brasil. 6 - Antigo e Novo Testamento. 7 - Psicologia c Sociologia da Religião. 8 - Ética c Religião. 9 - Teorias e 
Vivências no Ensino Religioso. 

1 - Política c Legislação do Ensino: 1 - Reestruturação produtiva c as poHticas educacionais contemporâneas. 2 - Lei de diretrizes e 
Bases da Educ~ção Nacional - Lei 9.394/96. 3-Organização da Educação Nacional c Estadual. 4- Orgãos Normativos e Executivos 
da Educação. 5 - Sistema Estadual de Educação. 6 - Educação c Constituição (Federal e Estadual). 7 - A formação dos profissionais 
da educação básica na contemporaneidadc. 8 - Educação c Cidadania. 9 - Educação: teorias e concepções pedagógicas. 10 - A 
Educação e suas relações sócio-econômico-poHtica e culturais. 11 -A função da escola: o saber popular, o conhecimento científico c 
os conteúdos escolares. 12 - A história institucional da escola pública e seu compromisso social. 13 - Análise critica da estrutura 
educacional brasileira. 14 - A história da organização da educação brasileira. 15 - O atual sistema educacional brasileiro: nlveis e 
modalidades de ensino. 16 - Educação sexual: na famflia, na escola e como prevenção. 17- A questão étnico-racial na educação. 18 -
Inclusão e exclusão, diversidade, desigualdade c a difcrcnça.19- Gênero c práticas educativas. 

1 - Bases da nutrição humana: anatomofis iologia do aparelho digestivo, e glândulas anexas. 2 - Energia c nutrientes: defin ição, 
classificação, propriedad~s. funções, digestão, absorção, metabolismo intennediário, biodisponibilidade, requerimentos e 
recomendações, fontes alimentares. 3 - Nutrição normal:. definição, fundarhentaçao e caracterfstica da dieta normal e suas 
modificações. 4 - Alimentação e nutriç1lo nos diferentes grupos etários, nos estresses fisiológicos e para grupos nutricionalmente 
vulneráveis. 5 - Avaliação nutricional de indivfduos c de comunidades:' t ipos, conceitos, materiais e métodos, interpretação e 
aplicabilidnde dos resultados. 6 - Alimentos: características organolépticas, flsico-químicas, nutricionais e higiênico-sanitárias. 7 -
Gmpos de alimentos, critérios c aplicabilidade. 8- Métodos de avaliação e efeitos das diversas modalidades de armazenamento, pré
preparo, preparo e conservação da qual idade nutricional. 9- Aqu isição, seleção, arma:r.enamento, conservação c destino fina l. 10 -
Fatores de: conversão, correção c absorção. 11 - Higiene e sanitização dos alimentos, utensílios c equipamentos. 12 - Doenças 
veiculadas por alin1entos. 13- Nutrição aplicada: patologia da nutrição c dictoterapia nas doenças nutricionais. 14 - Saúde coletiva e 
nutrição. 15- Programas çle aplicação e nutrição. 16 - Atenção primária c educação em saúde. 17- Educação nutricional: conceito, 
objetivo, metodologias e aspectos sócio-econômico-culturais, planejamento, organização, implementação e avaliação de programas de 
educação nutricional para trabalhadores, estudantes e seus familiares. 18 - Alimentação institucional: conceitos básicos da 
!ldministraç.~o geral e sua aplicação a unidades de alimentação e nutriç;lo. 19 - Planejamento c opcracionalizaçilo de cardápios. 20-
Tipos e sistema de serviço. 21 -Planejamento físico funcional, organ ização, gerenc iamento, administração, controle e avaliação de 
recursos humanos, fmanceiros e de materiais. 22- Atividades t ~cnicas c administrativas do nutricion ista. 23 Pontos críticos de controle 
da qualidade higiênico-sanitária das refeições produzidas. 24 - Legislação federal c estadual. 25 - Higiene, segurança c crgonomia no 
trabalho. 26 - Regulamentação das atividades do profissional de Nutrição. · 

1 -Assistência Social como política pública. 2- A quêsti!o social c as perspectivas metodológicas do serviço social. j - Planejamento 
em serviço social. 4- Pesquisa em serviço social. 5 - Aspectos éticos e regulamentadores da profissão do Assistente Social. 6. Lei n• 
8.742 de i de dezembro de 1993 que dispõe sobre a organização da Assistência Soc ial. 8 - Lei FederaJn• 8.069/1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente. 

1 - O desenvolvimento humano - a infância, a adolescência: a idade adulta c a velhice: 1.1 As teorias de desenvolvimento, suas 
diversas abordagens. 2 - Psicologia Educacional. 3 - Teorias Psicológicas de Aprendizagem. 4 - Psicologia da Saúde no contexto 
educacional. 5 - Psicologia Social e Institucional - seus temas e os campos de atuação. 6 - Processos grupais: as contribuições de Kurt 
Lcwin e Pichou RiviCrc. 7 -Abordagens diagnósticns: a entrevis ta, métodos c técnicus proje tivus c ntío projctiv01s. 8- A Psicoterapia 
breve - suas abordagens. 9 - A atuação do psicólogo em equipe interdisciplinar: os modelos de atenção. lO - Psicologia Aplicada à 
Educação Especial. 

1 - Anatomia geral. I. 1 - Osteologia. 1.2 - Miologia. 1.3 - Articulações. 2- Neuroanatomia. 2.1- Anatomia do tronco encefálico. 2.2-
Anatomia do telencéfalo. 2.3- Anatomia da medula espinhal. 2.4- Vascularização do SNC. 3- Cines iologia. 3.1- Fisiologia e 
neurofisiologin muscular. 3.2- Estruturn do n1úscu lo csqucl~tico. 3.3- Excitaç::to do nervo c d:t.s fibras musculares esqueléticas. 3.4-
Fontes de energia para contração muscular. 3.5- Tipos de fibras musculares. 3.6- Unidade motora. 3. 7- Fibras nervósas. 3.8-
Receptores tendinosos, musculares c articulares. 3.9- Controle motor - componentes segmentares e supra segmentares. 3.10- Tipo de 
contração muscular. 4- Avaliação fisioterápica. 4. 1- Exame de membros superiores, inferiores c coluna vertebral. 4.2 Exame da 
marcha. 4.3- Teste muscular. 4.4- Exame sensitivo- motor e reflexos. 5 - Patologias ortopédicas. 5.1 - Pato logias ósseas gerais. 5.2 -
Raquitismo. 5.3- Enfem1idnde Paget. 5.4- Osteoporose. 5.5- Ostcomalácea 5.6- Artroscs. 5.7- Infecções piógenas: agudas c crônicas. 
5.8- Tuberculose óssea e articular. 5.9- Lesões traumáticas de membros superiores, inferiores, coluna vertebral, nervos periféricos e 
ligamentares. 6- Patologias reumáticas. 6.1- .Artrite rcumatóidc. 6.2- Espondilitc anquilosantc. 6.3- Enferm idades pararcumáticas. 7-
Patologias neurológicas. 7.1- Patologias neurológicas dos nervos periféricos. 7.2- Patologias traumáticas e degenerativas da medula 
espinhal. 7.3- Síndromes parquisonianas. 7.4- Acidentes vasculares cerebrais. 7.5- Traumatismo craneano. 7.6- Patologias musculares. 
8- Reabilitação em hemofilia. 9- Reabilitação do amputado. 10- Próteses c órtescs. 11- Elctroterapia. 12- Tennoternpia. 13-
H idrotcr.1pin. 14- Radiações . 

1 - Linguagem. 1.1- Anatomofisiologia da linguagem; aqui_gçao c dcs_cnvolvimento; afasias,. disfef1)i~J!!.~asos de linguagem; paralisi~ 
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cerebral; distúrbios da leitura, escrita c cálculos. l.l· LingOfstica e fonética aplicada à fonoaudiologia, neurologia aplicada (slndromes). 
2- Motricidade oral. 2.1· Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático: respiração, mastigaçl!o, deglutiçilo, fala. 2.2· Avaliaçfto e 
terapia dos distúrbios da motricidade oral, câncer de cabeça e pescoço, desordem da articulação têmpora-mandibular, fissuras lábio· 
palatinas, disfagias, doenças neuromuscularcs, avaliaçllo, diagnóstico, prognóstico, tratamento fonoaudiólogo. 3- Voz. 3.1· Anatomia e 
fisiologia da laringe. 3.2· Patologia larlngca: conceituaçllo, classificação e etiologia. 3.3- Avaliaçno, diagnóstico e tratamento 
fonoaudiólogo. 4- Audiologia. 4.1- Anatomofisiologia do sistema auditivo c do sistema vestibular. 4.2· Audiologia cllnica: via aérea, 
via óssea, fndice de reconhecimento de fala (IRF), limiar de reconhecimento de fala (LRF), testes acumétricos. 4.3- Mascaramento: na 
via aérea, na via óssea, na logoaudiometria. 4.4- Timpanomctria: principias básicos e aplicações clinicas, imitância acústica, reflexo 
acústico, anatomia e fisiologia do reflexo acústico, pesquisa do reflexo acústico. 4.5- Emissões otoacústicas: conceito, principias 
básicos, aplicações clinicas. 4.6 • Avaliaçfto audiológica infantil: métodos de avaliaçllo e t~cnicas fisiológicas. 4.7- Triagem auditiva 
neonatal: perspectiva epidemiológica sobre a identificaçllo precoce da deficiência auditiva, princlpios da triagem, tt!cnicas altem~tivas 
da triagem, prevalência do distúrbio e desempenho da triagem. 4.8 • Programas de prevenção da perda auditiva ocupacional. 4.9· 
Próteses auditivas. 4.10· Eletroflsiologia da audiçao: audiometria de tronco encefálico e eletrococlcografia. 4.11· Otoneurologia: 
avaliação otoncurológica, vecto-eletronistagmogralia e reabilitação vestibular. 

NÍVEL MÉDIO 
CARGOS PROFESSOR HABILITAÇÃO r A 4a SÉRIE 

PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL, TÉCNICO EM NUTRIÇÃO 
E DIETÉTICA E INSTRUTOR 

- A Linguagem: sentidos e funções na comunicaçao humana; Denotação e conotação; Sinon!mia; Antonfmia; Iliperon!mia; 
Homonfmia; Paronlmia; Ambigüidade; Figuras de linguagem em textos escritos e/ou iconográlicos; Funções da linguagem (conforme 
Roman Jakobson). 2- Leitura e Interpretação de Texto; Os textos a serem interpretados pelo candidato podem ser do tipo dissertativo, 
narrativo ou descritivo, dependendo da situação e/ou exigSncia do contexto, sendo considerados, em sua avaliação, os seguintes 
elementos. 3 - Conteúdo: Coesão e Coerência; Diferentes tipos de cornposiçllo; Narraçfto; Descriçfto; Dissertação; Disscrtaçllo 
expositiva; Dissenaçllo argumentativa; Dissertaçao expositivo-argumentativa; Diferentes gêneros textuais; Monólogo; Diálogo; Diário; 
Carta; Telegrama; Anotações; Roteiro; Resumo; Crônica; Poesia; Conto; Fábula; Piada. 4 - Variantes LingDisticas do Portugu~s; 
Variante padrl!o X variante nilo-padrão; Modalidade oral X modalidade escrita; Registro formal X registro informal. S - Recursos 
Gramaticais; Sistema ortográfico vigente, pontuaçao e paragrafaçlio; Morfossintaxe; Estrutura, formaçao e classe dos vocábulos; 
Vozes, tempos e modos verbais; Sintaxe de concordância; Sintaxe de regência (incluindo crase); Sintaxe de colocação pronominal; 
Classes e funções do SE c do QUE; Termos da oração; Perlodo simples e pcr!odo composto (coordenação e subordinaçllo). 

MAT.EMÁTICA 
. .... I 

1 -Aritmética aplicada ao cotidiano: Conjuntos numéricos, Razão e proporção, Regra de três simples e composta, Porcentagem, Juros 
simples e composto. 2 - Modelagem alg~brica: Funções: definição, domínio, contra-dom!nio, imagem, gráficos, tipos, inversa c 
operações; Funções especiais: polinomial, modular, exponencial, logarítmica e trigonométrica; Relações trigonométricas: operações e 
reduções com arcos; Progressões arihnéticas e geométricas. 3 - Medidas c fom1as geométricas: Sistemas de medidas, Triângulo, 
Quadrilátero, Circunferencia c circulo - noções básicas, Relações métricas no triângulo, Sólidos geométricos: prisma, pirâmide, 
cilindro. 4 - Fundamentos de álgebra e geometria· Motrizes c determinantes, Ponto, reta e circunferancia. 

i GEOGRAPJA 

I - Noções de tempo e espaço na Geografin: o tempo da nature7.a c o tempo das sociedades. 2 - Sistemas de orientação na Terra 
(coordenadas geográficas e fusos horários). 3 - Cartografia e reprcscntaçao do espaço. 4 - A geografia da natureza e a sua interface 
com as sociedades no mundo e no Brasil (a dinâmica climática, a dinâmicn geológica e as formas da litosfera, os recursos hfdricos e a 
problemática da seca, a biosfera e a fonnaç!o dos ecossistemas). S - A Geografia do mundo industrializado: a regionalizaçllo dos 
blocos de pafses ricos (Europa, Ásia, América do Norte). 6 - A nova ordem mundial para o século XXI. 7 - Desenvolvimento e 
subdesenvolvimento. 8- A Geografia do mundo nao industrializado: modelos agrfcolas na África, Ásia c América Latina, agricultura, 
meio ambiente e fome. 9 - Exclusllo social e pobreza • alguns indicadores: Índice de Pobrelft Humana (lPH) - longevidade, 
conhecimento, provisllo econômica c inclusfto social e, lndice de Desenvolvimento Humano (IDH) - expectativa de vida ao nascer e 
nfvel de instruçAo. 10 - O Brasil no Mercosul. li - Regionalizaçao c Território no Brasil. 12 - As redes de transportes no Brasil. 13 -
Economia rural brasileira. 14 - Agricultura c meio ambiente. 15 - Cidade, metrópoles e industrialização brasileira. I 6 - Exclusllo e 
pobreza no Brasil. 

I - História do Brasil: 1 - A Descoberta e a Colonizaçllo do Brasil. 2 - Os movimentos coloniais e a vinda da Famflia Real para o 
Brasil. 3- A Independência do Brasil e o Primeiro Reinado. 4- As Regências e o Segundo Reinado. S- Desenvolvimento Econômico 
e Social nos Per!odos Colonial e Imperial. 6 - A República Velha 7- A República Nova. 8- A República Contemporânea. 
li - História Geral: t - Os povos primitivos. 2 - A Antiguidade Oriental. 3 - As Civiliações Greco-Romanas. 4 - Os lm~rios 
Bizantino e Islâmico. S -A Idade Média. 6 - O Renascimento. 7- Perlodo Absolutista. 8- A Revolução Francesa. 9- A Revoluçllo 
Industrial. 10 -Independência das Américas.ll- A Revoluçao Socialista. 12 - As duas Guerras Mundiais. 

1- Meio flsico: ar, água, solo, formaçao de ventos e chuvas, pressão atmosférica, camadas da atmosfera, aplicaçllo do ar comprimido e 
rarefeito, estados flsicos e propriedade da água, conservação do solo, ar c água, conscrvaçllo e prcscrvaçl!o da natureza. 2 - Seres 
vivos: animais e vegetais. 3 - Corpo humano: sistemas e higiene corporal. 4 - Citologia: aspectos gerais, composições qu!mica, 
estrutura da dluta, estudo dos tecidos: animais e vegetais. 5 - Ecologia: import!ncia, conceitos b.Uicos, ecossistema c seu equil!brio; 
energia e matéria ecossistema, relações entre os seres vivos e o ambiente. 

1 - A retrospectiva histórica da didática frente às tendências pedagógicas. 2 - A multidimcnsionalidade do proeessd ensino 
aprendizagem. 3 - O planejamento educacional e a formaçao do educador. 4 - A importância do planejamento na educaçao. S -
Diferentes enfoques no planejamento, sua funçfto, caracterlstica e tipos. 6- Elementos constitutivos do planejamento educacional. 7 -
O ato de avaliar: principias e critérios da avaliaç~o. 8 - Legislaçao Educacional: Lei de Diretrizes e Bases da Educaçllo Nacional (Lei 
9.394/96); Educaçllo e Coostituiçao (Federal c Estadual). 9- Educação sexual: na famflia, na escola e como prevençllo. 10- A questao 
~mico-racial na educação. 11 -Inclusão c exclusão, diversid~de, desigualdade e a diferença. 12 - Gênero c práticas educativas. 

1 - Alimentaçl!o equilibrada: 1.1 - lmportAncia, principais obJetivos, cxig!ncins nutricionais gerais. 2- Leis da allmemaçllo: 2.1 -

Quantidade, qualidade, adequação e harmonia. 3-Grupos básicos dos alimentos: 3.1 - Principais nutrientes dos alimentos: Hidratos de 
carbonos, Protefnas, Lipfdios, Vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, Sais minerais, Água, qualidade e necessidades para o ser 
humano. 4- Principais caracterlsticas dos alimentos: 4.1 - Flsicas. 4.2 - Qulmicas. 4.3- Biológicas. S- Caracterlsticas organolépticas 
dos alimentos. 6- Principais diferenças entre a cozinha dietética e a cozinha da arte culinária: 6.1 -Principais fatores que modificam 
os alimentos. 7 -Conceito de saúde e doença: 7.1 -Conceitos e principais diferenças. 7.2- Principais doenças causadas oor vfrus e 
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bactérias. 7.3 - Noções de dietoterapia- importância e objetivos. 8.- Higiene: 8.1- Do- Cõrpo-=-íiidlvícliiãrecoTetiva. 8.2- Dos 
alimentos. 8.3 -Principais microrganismos contaminantes: (bactérias, fungos, leveduras). 8.4 - Vias de contaminação dos alimentos. 

· 8.5 - Principais doenças transmitidas pelos alimentos. 8.6 - Lavagem e desinfecção dos alimentos. 8. 7 - Armazenamento adequado e 
prazo de validade. 8.8 - Cuidados com os alimentos em conserva. 8.9- Dos utensllios c dos alimentos. 9- Destino do lixo. 10 -
Noções ce administração: 10.1 - Principais atribuições c características do Técnico em Nutrição c Dietética. 10.2 - Gestão de pessoal. 
10.3 - Liderança. 10.4 -Iniciativa. 10.5- Noções de formulários e de seu uso adequado. 

l-Formação do som, Propriedades fisicas e característica do som. 2-Elcmentos da Musica, Convenções gráficas 
e sinais usados: notação musical, pentagrama, claves(sol,do,fá), sinais de dinâmica, acento métrico, 
fennata, ligaduras ,ponto de aumento, barra de compasso, sinais de alteração(acidentes) Ornamentos.2.1-
Elementos Rítmicos: métrica, figuras e valores de nótas e pausas, fórmulas rítmicas ,Compassos simples , 
compostos e correspondente, Quiáltera, sincopa e contratempo,ritmo inicial: tético, atético e anacrúsico, 
andamento e dinâmica. 2.2- Elementos melódicos: formas musicais, intervalos melódicos, frases e terminologia 
musical. 2.3- Elementos Harmônicos: Princípios Básicos de Estruturação Musical, noções de harmonia 
f1mcional, série hannônica, ciclos da quinta, classificação geral e inversão dos intervalos, armadura de clave, 
tonalidades maiores e menores, tons e semitons naturais, semitom cromático c diatônico, tons vizinhos, Escalas
Graus, formação das escalas maiores e menores (forma primitiva, harmônica e melódica), escalas diatônicas e 
cromáticas, (modo maior e menor), escalas relativas e homônimas, E scala geral. Acordes: formação, 
classificação, Inversão e estados dos acordes. 3-História da Música - movimentos Estético-musicais da Pré
história ao Modernismo, Tendências atuais da Música Popular Brasileira e as Características dos movimentos 
Bossa Nova e Tropicalismo. 

ANEXO IV 

I. Forma: 

1.1. Construção e desenvolvimento de parágrafos (Início, .meio e fim). 
1.2. Emprego de conectares. 
1.3. Concordância nominal e verbal. 
1.4. Regência nomínal e verbal. 
1.5. Colocação pronominal. 
1.6. Grafia/acentuação e translineação. 
1.7. Pontuação. 
1.8. Emprego de anafóricos com o objetivo de evitar elementos repetitivos. 
I .9. Adequação do vocabulário segundo a situação exigida. 
1.1 O. Respeito à norma culta. 

2. Conteúdo: 

2. I. Consistência na argumentação apresentada, objetivando persuadir o le itor para o tema em pauta. 
2.2. Coerência. 
2.3. Respeito ao gênero textual exigido. 
2.4. Omissão de elementos, entrecortando a idéia central do texto. 
2.5. Capacidade de síntese. 

- SITUAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS 
I. Textos escritos a lápis serão desconsiderados. 
2.Textos identificados serão desconsiderados. 
3.Textos que infringem ao número de linhas (mínimo/máximo), de acordo ~om as orientações constantes na 
prova, serão penalizados. 
4.Textos que caracterizam fuga total ao tema serão desc.onsiderados. 
S.Textos que caracterizam fuga parcial ao tema serão penalizados. 
6. Textos em versos serão desconsiderados. · 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL 
SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS - IPEM-AP/INMETRO 

EDITAL N•. 001/2005-SEAD 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e.na 
qualidade de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no 
Decreto n•. 2626, de 12 de maio de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n•. 35 17, 
datado de 12. de maio de 2005, torna pública a abertura das inscr!ções ao Concurso Público destinado a 
selecionar candidatos para o provimento de vagas em cargos de Nível Superior e NEvei Médio , 
pertencentes ao quadro do Instituto de Pesos · C Medidas - IPE M-AP, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital. 

1.1 . O concurso público será regido por este Edital e os Exames de Conhecimentos teóricos, para todos 
os cargos, nos casos previstos neste Edital, serão executados pela Universidade Federal do Amapá -
UNIFAP, através de contrato com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura da Universidade Federal 
do Amapá e do Estado do Amapá - FUNDAP. 
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1.2. A seleção de que trata este edital será realizada em 04 (quatro) fases, para os cargos de Especialista 
de Nível Superior em Metrologia Legal ou Avaliação da Conformidade, Inspetor de Atividade de Campo 
e Especialista de Nível Médio em Metrologia Legal ou Avaliação da Conformidade. 

1.3. Exceto a primeira fase, as demais ficarão sob a responsabilidade do Governo do Estado do Amapá e 
o Instituto de Pesos e Medidas- IPEM-AP/INMETRO. 

1.4. Todas as fase:; do concurso realizar-se-ão na cidade de Macapá-AP, com exceção da 1 a. fase que 
poderá, também, ser aplicada na cidade de Santana-AP e consistirá de Prova Objetiva e Redação, de 
caráter eliminatório e classificatório. 

1.5. Os servidores nomeados submeter-se-ão ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Estado. 

1 .6. Os Candidatos aprovados, para efeito de contratação, deverão submeter-se, ainda, a exames médicos 
e exames documentais, de caráter eliminatório para todos os cargos, conforme capftulo IX e X deste 
Edital. 

2.1. O presente concurso visa à seleção de candidatos ao Quadro de Pessoal do Instituto de Pesos e 
Medidas - IPEM-AP/INMETRO, com especialidades definidas, em regime de Jornada de 40 horas 
semanais, cujos requisitos legais para investidura deverão ser comprovados para efeito de nomeação, 
após a classificação e atendendo chamamento específico, de acordo com as vagas c localidades definidas 
conforme Anexo I deste edital. 
2.2. Os cargos, o número total de vagas, as vagas reservadas para deficientes, a remuneração, os 
requisitos mínimos exigidos, as atribuições do cargo, as localidades de atuação são os estabelecidos 
conforme Anexo I deste Edital. 

2.3. Requisitos para investidura nos cargos: 

a) Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
b)Ter certificado de reservista ou de dispensa de intorporação, em caso de candidato do sexo masculino; 
c) Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse; 
d) Não estar incompatibilizado para nova investidura em· cargo público; 
e) Ser aprovado no concurso público e possuir, na data da pOSS!!, os requisitos exigidos para o exercício 
do cargo, conforme indicado no Anexo I deste Edital; · 
f) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 
g) Assinar o comprovante de inscrição, declarando conhecer as instruções específicas do concurso e 
possuir todos os documentos comprobatórios dos requisitos necessários para a inscrição, bem como para 
o exercício do cargo, assumindo toda a responsabilidade pela veracidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados, por ocasião do exame documental, sob pena do cancelamento da inscrição e 
conseqüente eliminação, em qualquer fase do concurso ou em qualquer tempo após a sua realização, 
ficando sujeito às sanções penais e administrativas aplicáveis à falsidade da declaração. 

2.4. A não-comprovação de quaisquer dos requisitos especificados nos itens anteriores impedirá a posse 
do candidato. · 

3.1. Das vagas destinadas a cada cargo, 5% serão providas na forma do§ 2." do artigo 5.0 da Lei n.0 8.112, 
de li de dezembro de I 990, e do Decreto n." 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alferado pelo Decreto 
Federal n." 5.296/2004. 

3.1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições com os 
demais candidatos. 

3.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar-se portador de def.ciência; 

b) encaminhar laudo médico original ou cópia simples, emitido nos últimos doze meses, atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-lO) e à provável causa da deficiência, na forma do subitem 
3.2.1. 

3.2.1. O candidato portador de deficiência deverá entregar a partir do dia 27 de junho de 2005 no 
Departamento de Processos Seletivos- DEPSEC da Universidade Federal do Amapá, até o dia 12 julho 
de 2005, das 08 h às 12 h e das 14 h às 18 h, peSsoalmente ou por terceiro, o laudo médico a que se refere 
à alínea "b" do subitem 3.2. 

3.2.2. O candidato poderá, ainda, encaminhar o referido laudo médico, via SEDEX, postado 
impreterivelmente até o dia 12 de julho de 2005, para o Departamento de Processos Seletivos - DEPSEC 
da Universidade Federal do Amapá, Rodovia JK, Km 02, s/n, Bain·o Universidade, CEP 68.902-280, 
Macapá- AP. 

3.3. O candidato portador de deficiência poderá requerer atendimento especial, no ato da inscrição, para o 
dia de realização das provas, indicando as condições de que necessita para a sua realização, conforme 
previsto no artigo 40, parágrafos 1." e 2 .0 , do Decreto Federal n.0 3.298/99, alterado pelo Decreto Federal 
n.0 5.296/2004. 

3.4. O laudo médico (original ou cópia simples) terá validade somente para este concurso público e não 
será devolvido, assim como não serão fornecidas cópias desse laudo. 
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3.5. A inobservância do disposto no subitem 3.2 acarretará a perda do direito ao pleito das 'vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição e o não-atendimento às condições especiais necessárias. 

3.6. O candidato que, no ato da inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado c classificado 
no concurso público, figurará em lista especffica e, caso obtenha a classificação necessária, figurará 
também na listagem de classificação geral dos candidatos de acordo com o cargo de sua opção. 

3.7. Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se classificados no concurso, quando 
convocados deverão submeter-se à pcrfcia médica promovida pela Junta Médica do Estado que verificará 
sobre a sua qualificação como portador de deficiência ou não, bem como sobre o grau de deficiência 
incapacitante para o exercício do cargo/especialidade, nos termos do artigo 43 do Decreto Federal n. 0 

3.298/99, alterado pelo Decreto Federal n.0 5.296/2004. 

3.7. I. Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de laudo médico que ateste a espécie 
e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CTD- I 0), bem como à provável causa da deficiência. 

3.8. A não-observância do disposto no subitem anterior, o não-comparecimento ou a reprovação na 
perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

3.9. As vagas definidas no subitem 3.1 deste edital que não forem providas por falia de candidatos 
portadores de deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral 
de classificação dentro do cargo. 

4.1. Período de inscrição: 13 a 24 de junho de 2005, admitindo-se no sábado e no domingo apenas as 
inscrições via internet; 

4.2. Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo da inobservância 
aos requisitos aqui exigidos. 

4.3. As inscrições poderão ser efetuadas por meio de duas modalidaqes: presencial e via internet. 

4.4. Procedimentos para a inscrição presencial: 
a) Recolher o valor da taxa de inscrição de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para nível médio c R$ 70,00 
(setenta reais) para nível superior até o dia 24 de junho de 2005, na conta corrente de no 5539-7, agência 
3575-0, Banco do Brasil. 
b) De posse do comprovante bancário de pagamento da taxa de inscrição, dirigir-se à Escola Estadual 
Tiradentes, na Rua Santos Dumont n°. I 28, bairro Santa Rita, em Maca pá, até o dia 24 de junho de 2005, 

no horário de 08:30h as 17:30h, hora local de Macapá, para proceder a sua inscrição e receber o 
Informativo do Cand idato, portando o original do documento de identificação, observada a relação do 
item "6.5" , e cadastro de pessoa fis ica (CPF). 
c).Os candidatos que se declararem portadores de deficiência deverão apresentar posteriormente cópia do 
Laudo Médico, conforme subi tem "3 .2.1 ". 
d).Seguindo as orientações, a partir do dia 20 de julho de 2005, o candidato deverá acessar a página 
w~.J!!llfap.br/de.Qsec e imprimir o seu comprovante de inscrição que conterá o local de real ização da 
prova, sendo de sua exclusiva responsabil idade a obtenção desse documento. 

4.5. Procedimentos para a inscrição via intem et: 
a). Acessar a página www.unifap.br/depsec no período compreendido entre !Oh do dia 13 de junho de 
2005 às I 9:30 h do dia 24 de junho de 2005, considerando-se o horário local de Macapá; preencher o 
formulário de solicitação de inscrição e seguir as orientações ali contid~, assim como no informativo do 
Candidato, também disponíveis na internet. 
b) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor, de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para nível médio e R$ 
70,00 (setenta reais) para nível superior, através do boleto bancário original, impresso pelo próprio 
candidato, por ocasião da solicitação de inscrição, pagável em toda a rede bancária, inclusive via internet. 
O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o último dia de inscrição, observando o 
horário bancário, não sendo consideradas válidas as inscrições que não observarem esta orientação. 
c) O candidato deverá imprimir seu Comprovante de Inscrição, garantia de efetivação da inscrição que 
conterá o local de realização da prova, sendo de sua exclusiva responsabilidade a obtenção desse 
documento. Esse comprovante será disponibil izado através do endereço eletrônico www.unifap.br/depscc 
após ter sido informada pela rede bancária a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, a partir do 
dia 20 de julho de 2005. 
d) Os candidatos que se declararem portadores de deficiência deverão apresentar cópia do Laudo Médico, 
conforme subitens 3.2.1 e/ou 3.2.2. ' ' 
4.6. Não serão aceitos , para e feito d e pagamento da taxa de inscrição, comprovnntcs de entr-ega de 
envelope, nem comprovante de agendamento, através dos terminais de auto-atendimento. 

4. 7. O simples recolhimento da taxa de inscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso. 

4.8. Para inscrições feitas via internet, o recolhimento da taxa deverá ser feito, exclusivamente, 
através do boleto bancário impresso pelo candidato, conforme o item 4.5, alínea a, onde constam 
informações pessoais do candidato, inclusive seu número de inscrição. A inscrição, através desta 
modal idade, que niío observar essa orientação, não poderá ser confirmada. 

4.9. O candidato inscrito via internet não deverá enviar. cópia de documento de identidade, sendo de sua 
exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da lei. 
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4.1 O. Será de exclusiva responsabilidade do candidato, a solicitação de inscrição via internet não recebida 
por motivos de ordem técnica que prejudiquem os computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação ou quaisquer outros fatores que impossibilitem a 
transferência dos dados. 

4.11 . A inscrição presencial deverá ser efetuada pelo próprio candidato, em caso de impedimento do 
mesmo, através de Procurador constituído para este ato, sem necessidade de reconhecimento de firma, 
com apresentação de documento original de identidade do Procurador e cópia do documento de 
identidade do candidato. 
4.12. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações prestadas por 
seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no ato de 
inscrição. 

4.13. O candidato deverá informar o cargo a cuja vaga deseja concorrer, sendo de sua inteira 
responsabilidade a observação dos requisitos exigidos. 

4.14. As informações prestadas na inscrição presencial ou via internei serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo o DEPSEC/UNIFAP do direito de excluir do concurso público aquele que não 
prestar informações para o preenchimento do formulário de forma completa. 

4.15. O candidato será responsável por qualquer omissão de informação na inscrição presencial ou na 
solicitação de inscrição via internet. 

4.16. Caso o candidato detecte alguma incorreção de dados, que não seja opção de cargo, na inscrição 
efetivada via internet, deverá corrigi-la no DEPSECIUNIFAP, nos dias 02 e 03 de agosto de 2005. 

4.17. O candidato deverá realizar inscrição para apenas um cargo previsto neste edital. O candidato que 
se inscrever para mais de um cargo prevalecerá aquela com data mais recente. 

4.18. O horário de realização da prova teórica da t• fase será publicado no Diário Oficial do Estado, 
divulgado na internet nos endereços www.unifap.br/depsee e www.sead.ap.gov.br no dia 28 de julho de 
2005. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização 
das provas, de acordo com o comprovante de inscrição impresso pelo candidato, e o comparecimento no 
horário determinado. · 

4.19. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas', de locais e de horários de realização 
das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados 
na forma do item 4.18 deste edital. 

4.20. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração de cargos, bem como não haverá 
devolução da importância paga, exceto no caso de cancelamento do concurso. 

4.21. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 

4.22. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido 
neste edital. 

4.23. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea. 

4.24. A qualquer tempo, poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato: desde que seja 
verificada falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos. 

4.25. O candidato que necessitar de condição especial para a realização das provas deverá solicitá-la no 
momento da inscrição presencial ou via internet, através do preenchimento do campo destinado para esse 
fim no formulário de inscrição, indicando claramente qual a condição especial que necessita. Após esse 
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior superveniente à inscrição. 

4.26. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada no 
endereço eletrônico http://www.unifap.br/depsec no dia 20 de julho de 2005. 

4.27. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 

lr~r)~,;~r~*~!t::·:~~~2WJt!~YJt~$ftsi!Sli>1Z!olW!»1\ft~!f,\f!í!'l~i~ 
5.l.A seleção de que trata este edital será realizada conforme especificado a seguir: 

t• Fase: Exame de conhecimentos (prova com questões objet;vas e redação), de caráter eliminatório e 
classificatório, para todos os cargos. 
l" Fase: Exames Médicos para todos os cargos, de caráter eliminatório. 
3" Fase: Exame documental, de caráter eliminatório, para todos os cargos 
4" Fase: Exames práticos para os cargos de que trata o item 1.2 

5.2. A prova objetiva versará sobre os assuntos constantes nos programas apresentados no Anexo O. 

5 .3. Os critérios para avaliação da prova de redação constam no Anexo !TI deste edital. 

6.1. Todas as fases do concurso realizar-sc-ão na cidade de Macapá-AP, com exceção da la. fase que 
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poderá, também, ser aplicada na cidade de Santana-AP. no dia 11 de setembro de2005. 

6.2. A confirmação das datas c as informações sobre horários não previstos neste Edital serão publicadas 
no Diário Oficial do Estado do Amapá e divulgadas na Internet, nos endereços eletrônicos 
www.unifap.br/depsec e www.sead.ap.gov.br. 

6.3. Ao candidato só será pennitida a realização dos exames, na respectiva data, horário e local 
previamente determinados. 

6.4. Não haverá segunda chamada ou repetição de exame. O candidato não poderá alegar 
desconhecimentos quaisquer sobre a realização de exame «orno justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento ao exame, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará 
na sua eliminação do Concurso Público. · 

6.5. Somente será admitido ao local do exame o candidato que apresentar documento que bem o 
identifique como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas 
Forças Armadas, pela Polfcia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações 
Exteriores; Cédulas de Identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, que por lei federal 
valem como documento de identidade, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC etc., a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma 
da Lei n° 9.053/97. 

6.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a 
identificação do candidato. 

6.7. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento de 
identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o 
registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocas ião em que o 
candidato será submetido à identificação especial, compreendendo co leta de dados, de ass inatura e de 
impressão digital em formulário próprio. 

6.8. A identificação especial será exigida, t ambém, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fis ionomia ou à assinatura do portador. 

6.9. Será excluído do co ncurso o candidato que: 
a) Apresentar-se após o horário estabelecido. 
b) Não comparecer a qualquer uma das fases previstas neste EditaL 
c) Não apresenta r o documento de identidade válido que bem o identifique. 
d) Ausentar-se do ambiente de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes de decorrida 
uma hora e trinta minutos do início da prova ( 13

. fase). 
e) For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, 
impressos não permitidos ou calculadoras. 
f) Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(bip, pager, wa/kman, telefone celular, re lógio do tipo data bank, agenda eletrônica, notebook. 
palmtop, receptor, gravador etc .) . · 
g) Estiver portando armas. · 
h) Lançar mão de meios il!citos para a execução do exame. 
i) Não devolver o material recebido, observado o disposto no item 7 . l i. 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
k) Não atender às determinações legais da coordenação do conc urso. 

6. I O. Por medida de segurança, os três últimos candidatos deverão permanecer em cada sala ou local de 
exame, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído, tendo seus nomes registrados em ATA 
pela fiscalização . 

6.1 1. O candidato que não observar o disposto no item anterior, insis tindo em sair do local de aplicação 
de exame, será eliminado do Concurso. 

6. 12. A d istribuição dos c andidatos no local de exame será feita a critério da coordenação do concurso e 
conforme disponibilidade e capacidade dos locais. 

6. 13 . Os candidatos convocados q·ue não comparecerem ao exame documental , exame médico e/ou c urso 
de capacitação estarão automaticamente eliminados do concurso público. 

6. 14. Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos exames médicos, classificados ou eliminados· 
no exame documental. 

6. 15. Os candidatos considerados inaptos nos exames médicos ou eliminados no exame documental, 
estarão automaticamente e liminados do concurso público. 

7.1 . A 1 •. Fase do concurso que compreende o exame de conhecimentos, constará de uma única prova, de 
caráter elimin-atório c c lass ificató rio, compos ta de 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla esco lha 
valendo (O l)um ponto cada e uma redação em lfngua portuguesa, distribuídas conforme o quadro abaixo: 

a) C a rgo: Todos os cargos d e Níve I S upenor 

TIPO CONTEÚDO 
N.•DE 

QUESTÕES/PONTOS 
I 

Conhecimentos Espccfficos 30 
Objetiva ·-···· ·---· 
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\0 

10 

b) Cargo: Todos os c2rgos de Nfvel Médio (Exceto para o cargo de Especialista de Metrologia 
Legal ou Av a~ç!~ _da Conformidade e Técnico em lnformáticl!)~ 

N."DE TIPO CONTEÚDO QUEST~~/PONTOS r-
Noções de Informática 10 

-
Objetiva Llngua Portuguesa \5 

Matemática 15 

Discursiva Redaçilo 10 
'--- - - ·· - .. 

c) Cargo: Nível MMio (Especialista de Metrologia Legal ou A vali ação da Conformidade e 
Técnico em Informática) . 

.--
N."DE 

TIPO CO!\'TEÚDO QUESTÕES/PONTOS 
1-- - -

Conhecimentos Especlficos 25 
----- -

Objetiva Língua Ponuguesa 08 

----· 
Matemática 07 

-- ---
Discursiva Redaçl!o \0 -. 

7.2. O exame da JD fase versará sobre assu_ntos dos programas apresentados no Anexo li deste Edital. 

7 .3. A legislação porventura citada nos programas é a vigente até a data da publicação do Edital. 

7 .4. O exame de conhecimento terá duração de 5 (cinco) horas. O horário do exame será divulgado em 
conformidade com o Item 6.2 deste Edital. 

7.5 . Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e local 
previamente determinados, exceto em casos excepcionais ajuízo da Comissão. 

7 .6. Para evitar transtornos de última hora, orienta-se que os candid~tos compareçam ao local designado 
para o exame uma hora antes do horário estabelecido para o seu início, munidos de caneta esferográfica 
azul ou preta. 

7.7. O candidato, ao realizar o exame escrito, receberá o boletim de questões, cartão de respostas e o 
formulário de redação, sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra finalidade. Se 
desejar, o candidato poderá anotar o seu gabarito mediante solicitação ao fiscal de sala, após a conclusão 
de sua prova. 
7.8. Cada questão objetiva terá uma única resposta correta, dentre 5 (cinco) alternativas. O candidato 
deverá assinalar a resposta que julgar correta no cartão de respostas e transcrever a redação para o 
formulário de redação que serão os únicos documentos válidos para a correção de sua prova. 

7.9. O preenchimento do cartão de respostas e do formulário de redação será de inteira responsabilidade 
do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificas contidas no boletim de 
questões e/ou fornecidas através dos responsáveis pela aplicação. ' 

7 .I O. Não serão computadas como corretas questões não assinaladas, ou que contenham mais de uma 
resposta ou emenda/rasura. 

7.11. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o cartão de respostas, o formulário de 
redação e seu boletim de questões. Após a aplica~o das provas, estas set:ão disponibilizadas via internet. 

7.12. Após a aplicação do exame de conhecimento-da I" fase, será publicado o gabarito provisório da 
parte objetiva. 

7. 13. Recebendo íntegro o Cartão de Respostas e o Formulário de Redação os mesmos não serão 
substitufdos em hipótese alguma, cabendo ao candidato a responsabilidade do seu manuseio e 
conservação. 

7 .14. Os Cartões de Respostas e Formulários de Redação utilizados pelos candidatos serão conservados 
pela comissão do concurso, junto ao Departamento de Processos Seletivos e Concursos da Universidade 
Federal do Amapá, pelo prazo de dois (2) anos, contados da data de homologação do resultado final, após 
~ qL~:-serão incinerados. 

7 .15. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar o 
atendimento especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda do lactente. A candidata que não levar acompanhante não 
realizará as provas. 

7.16. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato permanecer com armas ou 
aparelhos eletrônicos (óip, pager, walkman, telefone celular, relógio do tipo data bank, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, receptor, gravador etc.). Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho 
eletrônico, estes deverão ser recolhidos pela Coordenação. O descumprimento da presente instrução 
implicará a eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

7.17. A Comissão do Concurso não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos neles causados. 
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7 .18. Por motivo de segurança, os candidatos não poderão ausentar-se do local de aplicação de provas 
. antes de decorrida uma hora e trinta do início das mesmas, sob pena de serem eliminados do concurso. 

7. 19. Será exclu ído, sumariamente, do concurso ~ candidato que infringir qualquer regra estabelecida 
neste edital. 

8.1. O exame terá a pontuação máxima de 50 (cinqüenta) pontos, valendo cada questão objetiva 1,0 (um) 
ponto e a prova de redação valerá I O (dez) pontos. 

8.2. O total de pontos de cada candidato será igual à nota obtida na prova do exame de conhecimentos. 

8.3. Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver no mínimo 30% do total de questões da prova de 
múltipla escolha e obtiver, no mínimo, 3,0 (três) pontos na avaliação da redação. 

8.4. Em hipótese alguma haverá vista de exame requerido administrativamente. 

8.5. O gabarito definitivo será divulgado após o julgamento de eventuais recursos ao gabarito provisório. 

8.6. A prova de Redação será avaliada conforme os critérios estabelecidos no Anexo UI deste Edital 

91. Os candidatos a todos os cargos previstos neste edital convocados para o exame médico deverão 
submeter-se à Junta Méd ica do Estado, com o objetivo de verificar as suas condições de saúde, devendo 
ser julgados aptos ou inaptos ao cargo. 

9.2. Os candidatos deverão se apresentar à Junta Médica munidos dos seguintes exames: 
a) Exame parasitológico de fezes; 
b) Exame de urina- tipo I; 
c) Exame de sangue: hemograma, glicemia, colesteroJ.total e frações, triglicerídeos e VDRL; 
d) PSA (para candidatos do sexo masculino) 
c) PCCU (para candidatos do sexo feminino), assinado por Médico Patologista. 

9.3. Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares para di rimir eventuais dúvidas. 

9.4. O candidato deverá providenciar os exames complementares necessários. 

9.5. Em todos os exames compleméntares, al.ém do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, 
a assinatura do profissional c o registro no órgão de classe espec ífico do profissional responsável. 

9.6. Os exames complementares apresentados serão avaliados pela junta médica. 

9.7. A part ir da avaliação médica e da ava liação dos exames complementares, o candidato será 
c<;msiderado apto ou inapto para o exercício do cargo .. 

9.8. A não apresentação dos exames implicará na e liminação do candidato. 

I 0.1. No ato ·da convocação, os candidatos ~presentarão o original e duas cópias dos seguintes 
documentos: 
a) D iploma para os cargos de Nível Superior e Certificado ou Diploma para os cargos de Nível Médio 
com as devidas habilitações, conforme o estabelecido no Anexo I, devidamente autenticado, emitido por 
instituição ofic ial de ensi no reconhecida pelo Ministério de Educação; 
b) Os Diplomas e Certificados obtidos no exterior deverão ser devidamente _revalidados por instituição de 
Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação conforme legislação vigente; · 
c) Documento de Identificação, conforme relação do item 6.5; 
d) T ítulo de Ele itor e comprovante da última e leição ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral; 
e) Documento Militar, se do sexo masculino; 

f) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal -CPF; 
g) 02 (duas) fotos 3x4, recentes, de frente, colorida, fundo branco. 
h) Registro de Classe (conselho Regional de Classe), para candidatos ao cargo de nível superior. 

I 0.2 A não apresentação dos documentos implicará na eliminação do candidato. 

I 0.3. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

11.1. O exame prático terá caráter eliminatório. 

11 .2. O cale ndário será d ivulgado após o resultado d~· terceira fase. 

11 .3 A convocação dos candidatos ao exame prático (para os cargos de Especia lista de Nível Superior em 
Metrologia ou Avaliação da Conformidade, Inspetor de Atividade de C~mpo e para os cargos de 
Especialista de Nível Médio em Metrologia ou Avaliação da Conformidade) obedecerá à ordem de 
classificação dos candidatos habilitados em todas as fases e obedecendo rigorosamente ao número de 
vagas conforme prevê o edital. 

I 1.3. I. A matrícula do candidato ao exame prático fica condicionada: 
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a) Ao atendimento dos requisitos básicos para investidura constante deste edital e da legislação 
vigente; 

b) À aprovação em todas as etapas do certame; 
c) À classificação do candidato dentro do número de vagas oferecidas; 
d) Ao atendimento das condições previstas neste edital. 

11 .3.2. Não será efetivado no cargo o candidato convocado para o exame prático que desistir 
expressamente do curso; deixar de comparecer por qualquer motivo ao exame prático ou, ainda, não 
satisfizer os demais requisitos legais e editalícios 

11.3.3 A Secretaria de Estado da Administração reserva-se o direito de convocar os candidatos 
habilitados na medida da necessidade do IPEM-AP/INMETRO, respeitando o número de vagas 
estabelecidas neste edital. 

I 1.3.4 O exame prático será coordenado pela Secretaria de Estado da Administração - SEAD e Instituto 
de Pesos e Medidas do Estado do Amapá- JPEM-APIINMETRO, obedecendo às normas deste Edital. 

11.3.5. Os critérios de aprovação para o exame prático serão definidos em Edital específico a ser 
publicado no Diário Oficiltl do Estado do Amapá. 

I 1.4. Na avaliação do exame prático, os candidatos serão considerados ~ ou ~tos, não havendo 
interferência desta prova na classificação final do candidato, exceto quando considerado inapto, situação 
em que o candidato será automaticamente eliminado. 

12.1. Para ser considerado aprovado, o candidato deverá acertar, no mínimo, 30% do total de questões da 
prova objetiva e, obter, no mínimo, nota 3,0 {três) na redação. 

12.2. O candidato também deverá ser habilitado em cada uma das fases que compõem o concurso, se for o 
caso. 

12.3. Observada, rigorosamente, a ordem de classificação, a Administração poderá, a seu critério, 
segundo razões de oportupidade c; conveniência, promover à nomeação dos candidatos aprovados dentro 
do quantitativo de vagas ofertadas neste concurso e das que possam vir a ser abertas no perlodo de 
validade do concurso. · 

12.4. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final que será calculada através da 
soma algébrica da nota obtida nas questões objetivas com a nota da redação. 
12.5. Havendo empate entre candidatos, quanto à nota final, obedecer-se-á, sucessivamente, aos critérios 
de desempate a seguir: 

a) Para os cargos de Nível Superior: 
I o- Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos. 
2° - Maior nota na redação. 
3° - Maior nota nas questões de Língua Portuguesa. 
4°- O candidato mais idoso. 

b) Para os cargos de Nível Médio: (exceto Especialista em nível médio em Metrologia Legal ou 
Avaliação da Legalidade e Técnico em Informática) ' 
I 0 

-. Maior nota nas questões de Língua Portuguesa. 
2° - Maior nota nas questões de 'Mtltemática. 
3° - Maior nota na Redação. 
4°- Maior nota nas questões de Noções de Informática. 
5°- O candidato mais idoso. 

c) Para ' os cargos de Nlvel Médio: (Especialista em nível médio em Metrologia Legal ou 
Avaliação da Legalidade e Técnico em Informática) 
I o -. Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos. 
2°- Maior nota nas questões de Matemática 
3° - Maior nota nas questões de Língua Portuguesa 
4°- Maior nota na Redação 
5°- O candidato mais idoso. 

13.1. Após a conclusão do Concurso e apreciação de eventuais recursos, o resultado final será 
homologado por ato do Governador do Estado do Amapá, com a sua conseqüente publicação no Diário 
Oficial do Estado do Amapá. 

13.2. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas de 
candidatos no concurso, valendo para tal a divulgação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

14.1 . Após a aplicação das provas, serão publicados os gabaritos provisórios na internet, no endereço 
www.unifap.br/depsec e afixados no pórtico de entrada da UNIFAP. 

14. 2. O candidato poderá recorrer administrativamente, sem efeito suspensivo, com relação à opção 
considerada como certa no gabarito provisório. 
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14.3. O prazo para a interposição dos recursos ao gabarito provisório será de quarenta e oito (48) horas, 
contadas a partir de sua divulgação. 

14.4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada questão, e deverão ser feitos 
separadamente. 

14.5. Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição detalhada das 
razões que o motivaram, interpostos dentro do prazo, com indicação do nome do concurso, nome do 
candidato, número de inscrição, cargo que está concorrendo e assinatura, conforme modelo abaixo: 

Nome: 
Endereço: 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
Comissão Organi~dora do Concurso Público 2005 

Número de inscrição: 
Cargo: 
fundamentação do Questionamento: 
Data: 
Assinatura: 

14.6. Todos os recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso Público, mediante 
protocolo nà Secretaria de Estado da Administração-SEAD, no horário das 08 h às 12 h e das 14 h às 18 
h, em dias úteis. 

14.7. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a todos os 
candidatos presentes ao exame. 

14.8. O recurso interposto em desobediência aos itens 14.3, 14.4, 14.5 e 14.6 não será aceito. 

14.9. Não serão aceitos ·recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama ou outro meio que não seja o 
especificado neste edital. 

14.10. Os recursos serão remetidos às Bancas Elaboradoras de provas q ue terão um p razo máximo de 48 
horas para análise e emissão de parecer. 

14. 11. Em hipótese alguma será aceito revisão ou recurso de recurs~. 

15.1. A aprovação no concurso público gera, para o candidato, apenas a expectativa de direito à 
nomeação. Durante o período de validade do concurso, a Secretaria de Estado da Administração - SEAD 
reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao interesse e às necessidades do 
serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número de vagas existentes, ou que 
venham a existir. 

15.2. A Secretaria de Estado da Administração reserva-se o direito de convocar os candidatos habilitados 
na medida da necessidade do IPEM-AP/rNMETRO, respeitando o número de vagas estabe lecidas neste 
edital. 

15.3. Os candidatos efetivamente nomeados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publ icação da 
nomeação no Diário Oficial, para tomar posse sendo que este ato ficará con dicionado aos requisitos 
estabelecidos neste edital. · 

15.4. O candidato, após empossado, cumprirá obrigatoriamente o período mínimo de 03 (três) anos no 
efetivo exercício do cargo, o pedido de desligamento antes do prazo mínimo, implicará na devolução aos 
cofres públicos os valores investidos pelo Governo do Estado nos treinamentos, cursos e capacitação. 

15.5. Exigir-se-á, também, declaração de bens e va~ores c de não ter vínculo empregatício com o serviço 
público, salvo dentro do permissivo constitucional, com a opção de venc imentos, se couber. 

15.6. Os candidatos que não comparecerem em quaisquer uma das fases serão automaticamente 
eliminados e substituídos por candidatos com classificação imediatame nte posterior. 

15.7. Havendo exclusão de candidatos convocados para a nomeação, a Secretaria de Estado 'da 
Administração - SEAD procederá, durante o prazo de validade do concurso, a tantas convocações 
quantas forem necessárias para o provimento das vagas oferecidas neste edital, seguindo rigorosamente a 
ordem de classificação estabelecida no edita l de homologação. 

16. 1 O prazo de validade do Concurso será de 02 (do is) anos, contados da publicação do edital de 
homologação do Concurso Público no Diário Oficial do Estado do Amapá, podendo ser prorrogado por 
igual período, segundo a legis lação vigente. · 

16.2. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregu laridade, inidoneidade ou fal ta de 
doct_tmentos exig idos, eliminar-se-á o candidato do concurso, a nulando-se todos os atos efetivados 
an teriormente. 

J 6.3. Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado do Amapá 
e divulgados na Internet, no ende reço e letrônico www.sead.ap.gov.br. ., 1' 
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16.4. Os itens deste edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos 
candidatos para o exame correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso a ser 
publicado. 

16.5. Para as fases subseqOentcs serão chamados os candidatos classificados dentro do número de vagas 
ofertadas neste edital, obedecida sempre à ordem de classificação. 

16.6. A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as nonnas c disposições do presente 
edital e o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso, tais como aqui se acham estabelecidas 
e das quais não poderá alegar desconhecimento ou discordância. 

16.7. Serão tomados nulos todos os atos relativos à inscrição, habilitação ou aprovação - com a 
conseqüente perda dos direitos deles decorrentes, sem prejufzo das combinações legais aplicáveis -
quando sejam constatadas irregularidades de documentos e/ou inexatidão de declarações do candidato, ou 
comprovado qualquer tipo de fraude que beneficie o próprio candidato ou qualquer outro. 

16.8. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais c comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Estado do Amapá, os quais 
também serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.sead.ap.gov.br. 

pela comissão do concurso. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NiVEL SUPERIOR E NÍVEL MÉDIO DO INSTITUTO DE 
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ 

ANEXO I 
Cargos, requisitos mínimos exigidos, descrição sumária das atividades, remuneração básica, total de vagas e vagas reservadas para deficientes 
.-------------·-

CARGOS DE NIVEL SUPERIOR 
f---------,.---------.-------------·--------..,--·- ---,.-----.-

CARGO 

ESPECIAliSTA DE 
NÍVEL SUPERIOR 
EM METROLOGIA 
LEGAL OU 
AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE. 

INSPETOR DE 
ATIVIDADE DE 
CAMPO 

REQUISITOS 

Diploma, devidamenre 
registrado, de conclusão de 
curso de graduaçilo em 
Flsica, Quimica, 
Matemárica, Engenharia de 
Produção, Engenharia de 
Sistemas, Engenharia 
Qulmica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia 
Florestal, Engenharia Civil 
ou Engenharia plétrica 
com registro no órgão de 
classe especifico, quando 
houver. 

Diploma, devidamente 
registrado, de conclusão de 
curso de graduaçllo em 
Física, Química, 
Matemática, Engenharia de 
Produção Engenharia de 

Sistemas, Engenharia 
Qulmica. Engenharia 
Mcc.inica, Engenharia 
Florestal, Engenharia Civil 
ou Engenharia El~trica 
com registro no órgão de 
classe espedfico, quando 
houver. 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES 

Implementar e coordenar programas de avaliação da conformidade; 
realizar medições de grandezas tlsico-qufmicas; realizar serviços de 
calibrnção e de ensaio; realizar manurençao prevenriva e correriva 
especializada em instrumenraçao metrológica; realizar a atividade de 
fiscalização de produros, processos e serviços regulamentados; realizar 
a captaçllo, o tratamento e o envio de dados e informações pertinentes à 
avaliação e à verificaçao da conformidade; participar de atividade de 
verilicaçllo da conformidade dos programas de avaliação da 
conformidade de produtos, processos e serviços regulamentados; 
participar da implementaçllo de Programas de Orientaçao e Incentivo à 
Qualidade; fazer autuação e apreensão dentro da legislação pertinente, 
emitir laudos, realizar pcrfcias, participar em processos de disseminaçao 
da cultura metrológJca e da avahação da conformidade e participar de 
audttorias e inspeções técnicas. 

Coordenar e executar atividades de auditorias e inspeçllo técnicas -riãS 
àreas de Metrologia e Avaliação da Conformidade; re:~lizar medições de 
grandezas fisico-qufmicas; realizar serviços de ensaio nas áreas de 
Metrologia c AvaliaçAo da Conformidade, dentro de sua área especifica 
de atuação. 

REMUNERAÇÃO VAGAS 
BÁSICA 

rrro- D 

R$ 1.541 ,20. 
14 

RS 1.541,20. 

-·-··--

TOTAL 

DE 

VAGAS 

15 

2 

~DOR Diploma, devidamente 
rcgistrndo de conclusao de 
curso de graduaçao em 

=-----,--,,.,..-;:-----:--;-;-~-- -- -----:---+-------!-· --1.---+------· 
Executar atividades especializadas em assuntos que envolvam a 

Ciências Contábeis e 
registro no Conselho 
Regional de Contabilidade 
(CRC). 

aplicação de conhecimentos e técnicas inerentes às Ciências Conrâbeis, 
tais como: análise e controle das operações contábeis, planejamento, 
implantaçllo e acompanhamento de sistemas de contabilidade, 
orçamento e custos, realização de inspeções técnicas, auditoria contábil 
e financeira c contabilidade pública. 

R$ 1.541,20. 2 

-:::-= ~...,----~-:----f-=.----,-"7-:-:----:-::--:------:-----;---t--··- ·--· ---1--+--f-------t 
ECONOMrSTÃ- Diploma, devidamente Executar atividades especialiudas em assuntos que envolvam a 

registrado de eooclusilo de aplicaç!o de conhecimentos e técnicas inerentes á Economia, tais como: 
curso de graduação em captação de recursos para operações e investimentos; operações de 
Economia e registro no câmbio c proteçlo de riscos; fluxo de caixa, credito e cobrança; 
Conselho Re~~:ional de administração das operações referentes a investimentos; estoques de R$ l-541,20 2 
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Economia (CORECON). 

ADVOGA-D-=o---t-::D-:-ip-:1-om-a-,- -,d-cv-:i-:-da-m-en.le 

registrado, de conclusão de 
curso de graduação em 
Direito c registro na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB). 
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insumos e produtos; gerência de risco e negociação de seguros; 
elaboração de poHticas c nomms de custos; avaliação de resultados 
econômico-financeiros; análise de informações contábeis; 

- ·,- --,-------- -

acompanhamento de investimentos e retomo; planejan1ento tributário e 
planejamento estratégico; orçan1cnto. 

Prestar assistência jurídica, emitir par_e_c_e_r-es- adi.,..n"""in,...,-is_tra_t.,..iv_o_s_s.,..in_g_u::-Ja-re-s+--------+---- -
ou relatar pareceres coletivos, fazendo os estudos necessários, nos 
campos da pesquisa da doutrina, da legislação e da jurisprudência, de 
forma a apresentar um pronunciamento devidamente fundan1cntado c 
jurldico; responder consultas sobre interpretação de textos legais de 
interesse do IPEM!!NMETRO; prestar assistência ao órgão em assuntos 
de natureza jurldica c administrativa; Prestar assessoria à área de 
licitações, assinando editais e minutas de contratos; estudar assuntos de 
ordem geral ou especifica, de modo a habilitar a Instituição a 
solucionar problemas administrativos; examinar anteprojetos de leis e 
outros atos normativos; estudar c minutar contratos, termos de 
compromisso e responsabilidade, convênios, contratos de concessão, 
locação, comodato, desapropriação, doações em pagamento, hipotecas, 
compras e vendas, permutas, doações, transferências de domínio e 
outros títulos, bem como elaborar anteprojetos de leis c decretos, 

R$ 1.541,20 
2 

justificativas, regulamentos; proceder ao exame dos documentos 
;.---- ----.;---- ·-·------T----'7'?--:-::-=--:-:--:,---:,.-'--;--;---;:--:----:------,.-----------,-·····-,--.....--------

necessários à formalização dos titulas supracitados, escrituras c outros 
atos; proceder a cobranças judiciais ou extrajudiciais, assessorar na 
organização e/ou organizar a coletânea de legislação do lNMETRO; 
executar tarefas afins. 

I-A- N-A..,.L-IS7 T"'A------:::D-::E:+:D"'i""pl,...o_m_a_d,...e-::N-:-í:--vel Superior Levantamento de dados, anális: e modelagem de dados c ·-pr--o-ce-s-so-s"""; 1-----·-- ---1-·---1--·-+-------·· 
SISTEM A Sistema de informação, planejamento de sistemas informatizados; programação de sistemas; 

Tecnólogo em treinamento de usuários; documentação de sistemas; integração de 
Processamento de Dados, sistemas; suporte operacional a usuários e outras atividades correlatas. 
Ciências da Computação 
ou Engenharia da R$ 1.541,20 2 

Computação, emitido por 
Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo 
MEC. 

L.-. ____ -·--'- ---- - - - ---·-'--- ----·-- - - ----·--·-- ------__j'-------

~-· --------------------------~C-AR~G~O~S~D~E~NTIV=E=L~MErD~I70--------------------------------. 

~----------r-------------~-----------------------~------------.--

CARGO REQUISITOS DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES REMUNERAÇÃO VAGAS 

ESPECIALiSTA DE 
NÍVEL MÉDIO EM 
ME.fROLOGIA 
LEGAL OU 
AVALIAÇÃO DA 
CONFORMIDADE. 

f:rrcNico EM 
INFORMÁTICA 

"Ã'G-ENTE 
ADMINISTRATIVO 

Diploma de conclusão do Desenvolver serviços auxiliare> na área de Metrologia ou Avaliação da 
Ensino Médio (antigo Conformidade e condução de veiculo quando na realização de 
Segundo Grau) atividades pertinentes à fu nção. 
reconhecida pelo MEC e 
Carteira Nacional de 
Habilitação. 

Diploma de conclusão do Desenvolver serviços inerentes à sua formação técnica nas atividades 
Ensino Médio (antigo administrativas e operacionais. 
Segundo Grau) e Curso 
Técnico em Informática, 
fornecidos por escola 
oficial ou reconhecida pelo 
MEC. 

Diploma de conclusão do 
Ensino Médio (antigo 
Segundo Grau) cmilido por 

Desenvolver serviços auxiliares nas atividades administrativas c 
operacionais e conduç~o de veículo quando na realizaçno de atividade 
pertinente à sua função. 

BÁSICA 

RS 1.082,34. 

R$ 1.082,34. 

' 
R$ l.OS2,34. · 

--·-;....__ · ·~ ··------r-e-s-co...:lc...a_o.,::fic...c:....ia.;...l -r-ec_o_n.:..h-ec-'i-'-cio....;.. ... -.--------------- - ----- - ----,:-

peloMEC. 

ND D 

14 I 

1 I 

3 I 

•... ·-·-

-

TOTAL , 

DE 

VAGAS 

15 

f-:D:::-1:-::G~I=TA---=-D-=o-=-R------lcD::ci,.-p,...lo_m_a_d-:-e-co_n_c::-lu""sã:-o--:d-o+:::D-cs_e_n-vo-:l-ve_r_s-erv-,-iç_o_s-aux---:cil"'iare-s-n-as-âtividades administratlV'âs·--e-t---------1--~--+-----

TELEFONIST ÃIREC 
EPCJONISTA 

Ensino Médio (antigo 
Segundo Grau) emitido por 
escola oficial reconhecido 
pelo MEC, Curso Básico 
em Jnform:\tica de no 
mlnimo de 60h. 

operacionais. 
RS 1.082,34. 

Diploma de conclusão do Desenvolver serviços incrcntes_àS._su_a_s-a"'tiv""i...,da_d,...e-s.-----·----+--·- ··--- -4-- -l··--+-- ---

RS 1.082,34. Ensino Médio (antigo 
Segundo Grau) emitido por 
escola oficial ou 
reconhecido pelo MEC. 

·--· _ ____ _l ___ _________ _J~-------------------------------L---------·l-____Jl___L., ___ ----' 

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

~~,~~tv~~.~~:i;~;~:Jii!~i~~~iiil&~íii~~Su";l~~~~:.:~~~ii~~~!~li{i;~-;;;;!~m~~ 
(Parn todos os cargos de Nível Superior e Médio) 

A prova de redação envolverá a produção de texto c aplicação de recursos gramaticais, onde se esp~ra queo candidato domine 
as habilidades lingOisticas próprias da norma padrão culta, além de demonstrar habilidades no uso de recursos responsáveis 
pela textualidadc. 

&"€··~,..,.~~~.;!r~>:<'''.ii:)(:···~ . .!>4€J"i.!':'l1"'·'"~!!1~·""·~- • : '"~""'~~-.-'""i''"~-·~- ,.,,, "~i"''~'~>mr ''Fl'-.·rrt"~;;;>;nntw'"'"'"i';l • riwí=ll!'""'-~<ií~~,r.~~ ~:r;,~}:~. ;'l~~~~rr:--1!~~.: :,.~r-~ii!~ ~~-i~1~ftt~. . o: ~ • .: • • . J ~ • ~ r. .1: ."""':!!:J~r~ut~~-·~iHtiJlJ'.,f!~:tr.!:~~~W.J:;jl e:! 
. )~~:t~·\ ..... t• '~ ·•"'· :;""· · : .,.•)l·v• ~-,:a.~..çfcrt~~.:'l.~~- .tU.U~. - ·ll .• :~m·•.. . ....... . .. :... ,. , -."a:., __ ~'"::.-h.t~';.1L, .. ~u~íéiJf'i.!b\lY.:.r....-JJi!:tlõt1'lPi!:!J\1 U.~.:: 

LÍNGUA PORTUGUESA 
(Para todos os cargos) 

·~--------~~----------------~------------------------------------_J 
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1 A prova de Llngua Portuguesa visa a averiguar, sobretudo, as habilidades do candidato no que tangem à leitura e 
interpretaç:to de texto. Dessa forma, procurar-se-á avaliar o domlnio no entendimento de textos do cotidiano, sejam eles 
escritos em linguagem verbal e/ou não verbal, variante padr:to elou nllo padrão, do tipo narrativo, descritivo ou dissertativo, 
tais como os veiculados em jornais, revistas, livros científicos e literários, entre outros. O candidato deverá saber a forma como 
esses textos se apresentam no que tange à organização e hierarquia das idéias, às relações lógicas e formais entre elementos do 
texto, à coesão c coerência textual, ao significado das palavras e das sentenças, à compreensão dos usos e funçôes da 
linguagem. Ressnlt:unos que o domínio dos conhecimentos gramaticais, dentre eles colocação pronominal, concordância, 
regência, etc, será av;~liado de acordo com a estrutura do texto apresentado e com as respo~;tas a ele referentes, segundo os 
componentes semânticos, sintáticos, morfológicos e fonéticos. 

ADVOGADO 

I . Direito Administrativo: 1.1. Administração Público. I .2. Administraçl!o direta e administração indireta. 1.3. Rcgirncjurfdico 
administrativo. 1.4. Serviços Públicos. 1.5. Poder de Policia. 1.6. Atos adm inistrativos. 1.7. Contratos Administrativos. 1.8. 
Processo administrativo. 1.9. Responsabilidade Extracontratual do Estado. 1.10. Controle da administração pública: controle 
administrativo; controle legislativo; controle judicial. 2. Direito C ivil: 2.1. Teoria do Fato Jundico. 2.2. Classificação. 2.3. 
Negócio Jurldico. 2.4. Atos llrcitos. 2.5. Pessoa Natural e Pessoa Jurfdica. 2.6. Bens. 2.7. Classificação. 2.8. Teoria Geral das 
Obrigações. 2.9. Teoria do Adimplemento. 2.1 O. Pagamento direto e indireto. 2.1 1. Responsabilidade civil contratua l e 
extracontratual. 2.12. Direitos Reais. 2.13. Propriedade. 2.14. Direitos reais sobre coisas alheias. 3. Direito do Trabalho: 3.1. 
Artigo s• da Consolidação das Leis do Trabalho. 3.2. Conflito de fontes formais no direito do trabalho. 3.3. Definição legal de 
contrato de trabalho. 3.4. O contrato de trabalho com o Estado. 3.5. Elementos essenciais e elementos acidentais do contrato de 
trabalho. 3.6. Despedida com justa causa: disciplina na Consolidação das Leis do Trabalho. 3.7. Conceitos de justa causa e de 
falta grave. 3.8. Denúncia do contrato de trabalho pelo empregado com fundamento em justa causa do empregador: disciplina 
na Consolidação das Leis do Trabalho. 3.9. A proteçllo contemplada no Constituição Federal. 4.Direito Processual Civi l: 4.1. 
Processo Civil: Conceito. 4.2. O Processo Civil na Consti tuição. 4.3 . Institutos, normas e garantias constitucionais de natureza 
processual civil. 4.4. Jurisdição e ação. 4.5. Atos processuais. 4.6. Formação, suspensão e extinção do processo. 4.7. 
Procedimento. Ordinário e sumário. 4.8. Petiçllo Inicial. 4 .9. Resposta do réu. 4. I O. Julgamento conforme o estado do processo. 
1.1 I . Prova: Conceito e princípios gerais. 4. 12. Conciliação. 4. 13. rnstrução e Julgamento. 4.14. Sentença e coisa julgada. 4. 15. 
Recursos: Conceito c noções gerais. 4.16. Espécies de recursos, peculiaridades e procedimentos. 4.17. Recursos perante os 
J'ribunais Superiores. 4. I 8. Processo de execução. 4. I 9 . Processo cautelar. 4.20. Procedimentos especiais regulados pelo 

Código de Processo Civil. 4.21. Mandado de Segurança individual e coletivo. 5. Direito Constitucional: 5.1. Teoria da 
Constituição (com ênfase na teoria da recepçilo e Poder Constituinte). 5.2. Direitos e Garantias Fundamentais (com enfasc nos 
direitos coletivos /aro sensu, direitos ind ividuais homogêneos e os Remédios Constitucionais). 5.3. Organização do Estado 
(com !nfase na distribuição das competências) 

ANALISTA DE SISTEMA 

Gerêncin de projeto- Análise de risco; Cronograma; Modelagem; Planejamento e Acompanhamento; Implementação; 
Codificação; Requisitos de Segurança; Documentos; Controle de versões; Auditoria do código fonte; Homolognçilo; 
lmplantaçllo; Manutenção e Evolução. Arqulteturn e Projeto de Sis tema - Ciclo de vida de um sistema; Protótipos; Técnicas 
poro aumentar o de~cmpcnho de sistemas. Modelngem de Dados - Dapos e a realidade; Nlveis de abordagem; O que é a 
Modelagem de Dados; Entidade, Entidade fraca; Relacionamentos; Cardinalidade; Atributos; Domlnio; Chave primária; 
Normalização. Análise Estruturada de Sistemas - Diagrama de fluxo de Dados; E n tidade externa; Processos; Depósito de 
Dados; Nivelamento de DFS's; Balanceamento de DFD's; Árvore de decisão; Tabela de decisão. Sistema de gerenciamento 
de Dancos de Dndos (orientado para MS SQL Server, Postgrc SQL e Lótus Notes) - Objetivos dos sistemas de bancos de 
dados; O modelo relaciona!, Á lgebra relaciono!; restrições de integridade Projetos de bancos de dados relaciona!; Indexaç!lo e 
Hashing; Controle de concorrência; Processo de transações; Segurança e integridade. Sistema de gerenciamento lótus Notes
Conceitos; Arq Uitetura; Domínios; integridade; Visões; Workflow; Normalização; Gerenciamento de transações; Segurança; 
otimizaç;lo; Conceatos de administração de Lótus Domino Server RS. Linguagem d e Programação- JAVA- Operadores; 
Arrays; String e caracteres ; Orientação a objetos; Imagens gráficas; Tratamento de Exceçôes; Multithreading; Arquivos e 
fluxos; Redes. Lingu11gem SQL- Linguagem de definições de dados (DDL); Linguagens de manipulação de dados interativa 
(DML); Linguagens de manipulação de dados embutida; Definição de visões; Autorização; Tntegridade; Consultas; Índices; 
Otimi7..ação de consu ltas; Triggers; Transações. 

CONTADOR 

Contabilidade Geral: Conceito, objeto, campo de aplicação. Patrimônio e suas variações. Princípios e c;;,onvenções contábeis. 
Escrituraç!lo. Apuração de Resultados e Demonstrativos Contábeis, Correção monetária de demonstrativos.Orçamento: 
Conceito e princípios, regimes financeiros. Classificação da Receita. Classificação da Despesa: institucional, funcional, 
programática c por natureza. C réditos adicionais: espécies, características e recursos de cobertura. Contabilidade Pública: 
caractcrfsticas. Receitas e Despesas extra-orçamentárias. Receitas e Despesas O rçamentárias Efetivas e de mutações, variações 
independentes da execuçllo orçamentária. Registros extra-patrimoniais. Apuração de resultados e de demonstrativos contábeis. 
Auditori3: Noções b{lsicas, normas e procedimentos. Relatórios, Lei n• 4.320/64, Lei n• 101/00, Lei n• 8.666/93 e suas 
alterações. 

ECONOMISTA 

I Análise macroeconômica. 1.1 Contabilidade nacional. , I .2 Renda nacional. 1.3 Produto nacional. 1.4 Consumo. 1.5 
Poupança. l.Cí Investimento. 1.7 Política fiscal e mone~ria. 1.8 Inflação. 1.9 Moeda e crédito. 1.10 Desenvolvimento 
econômico. 2 Anâl i se microeconômica. 2.1 Oferta e procura. 2.2 Equilíbrio do consumidor. 2.3 Equilíbrio da firma. 2.4 O 
mecanismo de formaç11o de preços. 2.5 Regimes de concorr!ncia. 2.6 Teoria da produção. 3 Economia internacional. 3.1 
Balanço de pag:1mentos. 3.2 Comércio internacional. 3.3 Taxas de câmbio. 3.4 Sistema financeiro internacional. 4 Economia 
brasileira. 4. I A industrialização brasileira. 4.2 O desenvolvimento econômico. 4.3 O processo inflacionário brasileiro. 4.4 
Orçamento da União. 5 Matemática financeira. 5. 1 Regra de três simples e composta, percentagens. 5.2 Juros simples e 
compostos: cnpitnlizoçllo e desconto. 5.3 Taxas do juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 5.4 Rendas uniformes 
e val'i:\veas. 5.5 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 5.6 Cálculo financeiro: custo real efetivo de 
operações de financiamento, empréstimo e investimento. 5.7 Avaliação de alternativas de investimento. 6 Avaliação 
econômica de projetos. 6.1 Taxa interna de retorno e valor presente liquido de um fluxo de caixa. 6.2 Comparação de 
alternativas de anvestimento e financiamento. 7 Contabilidade Geral. 7.1 Noções de Contabilidade. 7.2 Análise das 
demonstrações financeiras. 8 Administração Financeira. 8.1 Análise de fluxo de caixa. 8.2 Análise de capital de giro. 8.3 
Principias gerais de alavancagem. 8 .4 Análise do equilíbrio operacional. 9 Contabilidade gerencial. 9 . 1 Relações custo
volume-lucro. 9.2 Sistemas de custeamento. 9.3 Orçamento. 9.4 Centro de lucro e preços de transferências. 9.5 Padrões de 
comportamento de custos. 9.6 Contabilidade por responsabilidade. 

ESPECIALISTA EM METROLOGIA LEGAL OU AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE E INSPETOR DE
ATIVIDADE DE CAMPO 

I Matemática. I .I Cál~ulo diferencial e integral para funções de uma e de várias variáveis reais. 1.2 Álgebra linear: matrizes, 
determinuntes, sistemas lineares, espaços vetoriais, transformações lineares. 2 Conhecimentos básicos de Qui mica. 2.1 Tabela 
períódicn. 2 .2 Ácidos, b3ses, sais e óxidos. 2.3 Reaçt!cs de oxidaçllo-rcduçllo. 2.4 Termoqulmica. 2 . .S Cálculos 
estequaométricos. 2.6 Transformações químicas e equitrbrio. 2.7 Compostos de carbono. 2.8 Soluções aquosas. 2.9 Dispersões. 

2. lO Nuture:w corpusculnr da matéria. 2. li Natureza elétrica da matéria. 3 Conhecimentos básicos de Flsica. 3.1 Leis de 
Newton. 3.2 Conservação do momento linear. 3.3 Conservação do momento angular. 3.4 Conservação da energia mecânica. 
3.5 Gravitacllo. 3 6 Equilíbrio. 3.7 Propriedades e processos térmicos. 3.8 Máquinas térmicas e processos naturais. 3.9 
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Fenômenos ondulntórios . 3 . I O Processos lumi nosos. 3.1 I Processos sonoros. 3.12 Eletr ostática. 3.13 Cargas em m o'vimento. 
3 .14 Eletromagnetismo. 3. I 5 Radiações eletromagnéticas. 3.16 Hidrostática. 3.17 Mecânica Básica: Estática, Cincmática e 
Dinâmica. 3. 18 Mecânica dos Fluidos. 3.19 Noções de E letric idade e E letrônica. 4 Estatística básica. 4.1 Medidas de 
tendência centra l. 4 .2 Medidas de dispersão . 4.3 Distribuição de probabilidade. 4.4 Gráfic os de co ntro le. 4 .5 Intervalo de 
confiança. 4.6 N oções básicas de probabilidade. 4.7 Variáveis aleatórias. 4.8 Coeficiente de correlação . 5 Cálculo de incerteza 
de medição. 6 Siste ma internacional de unidades. 7 Vocabu lário internacional de un idades. 8 Princípios da função regulatór ia 

estatal. 9 Rel~çõcs de consumo. I O Planejamento estratégico. 11 Gestão da qualidade (Conce itos básicos de nor malização 
nacional e internacio na l (ABNT. ISO, ASME, ... ). 12 Metrologia Legal. 13 Avaliação da conformidade. 13 Sistemas de 
credenciamento de la boratórios (ABNT ISO/IEC Guia 58). 14 Requisitos para a c ompetência de laboratórios (NBR ISO/IEC 
I 7025). I 5. Avaliação da conformidade. Lei n° 5966173 e Lei n• 9933/99. 

LÍNG UA PORTUGUESA 
{Para todos os cargos) 

A LINGUAGEM: SENTIDOS E FUNÇÓES NA COMUNICAÇÃO HUMANA: D enotação e conotaç.'to. Sinonímia, 
Anton ímia, Hiperonimia, Homonímia, Paronímia, AmbigUidadc, Figuras de linguagem em textos escritos e/o u ic onográficos, 
Funções da linguagem (confo rme Roman Jakobson). LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO: Os textos a serem 
interpretados pelo cand idato podem ser do tipo disscrtativo, narrativo ou descritivo, dependendo da s ituação e/ou exigência do 
contexto, sendo considerados, em sua avaliação, os seguintes elementos. CO N T EÚDO: Coesão e Coerência, D iferentes ti pos 
de composição, Narração, Descrição, D issertação, Dissertação expositiva, Dissertação argumentativa, Dissertação exposit ivo
a rgumcntat iva. Diferentes gêneros textua is, Monólogo, Diá logo, Diário, Carta, T elegrama, Anotações, Rotei ro, Resumo, 
Crônica, Poesia, Conto, Fábula, Piada. VARIANTES LINGÜÍSTICAS DO PORTUG UÊS: Variante padrão X variante não
padrão, Modalidade oral X modalidade escrita, Registro fom1al X registro informal. RECURSOS GRAMAT ICAIS: Sistema 
ortog ráfico vigemc, pontuação e paragrafação, Morfossintaxe, Estrutura, formação e c lasse dos vocáb u los, Vozes, te mpos e 
modos verbai s, S intaxe de concord ância, Sintaxe de regência (incluindo crase), Sintaxe de colocação pronomina l, C lasses e 
funções do SE e do Q U E, Termos da oração, Período simples e período composto (coordenação e subord inação) 

NOÇÕE S DE INFORJ'\1Á TICA . 
(Pura o s cargos de Agente Administrativo, Digitador e Telefonista/ Recepcion ista) 

Conceito de Internet c Intra net. 2 Principais aplicativos comerciai s pa ra: ed ição de te xtos e planilhas, geraç ão de material 
escrito, v isual e sonoro c. outros. 2 .1 W indows 98, Word 97, Word 2000, Exccl 97 e Exc e l 2000. Windo ws X P 3 P rincipa is 
navegadores para Internet. tl Correio el etrônico. 5 Proced imento para a realiza ção d e cópia de segura nça. 6 Conceitos de 
organ ização de arqL1ivos e mé todos de ac esso. 

M ATEMÁTICA 
(Pa ra todos os cargos) 

JurOS sfn1PfcS e-CÕiilpo${0. -2 . McraeragCTTl-ruz;~:;~:n"·t"\;;;U. :.c .r. 1 um.;ves; Ut:Il.niçao, UOJIIIIHO;·"CUTTUã.-U On l TlHO , rrtrageos, grafrcas, 
tipos, inversas e operações . 2 .2. Funções espec iais: polino minal, modu la r, exp onencia l , logarítmic a e trigonométrica. 2.3 . 
Relações trigonométricas: operações e red uções com arcos. 2.4. Progressõ es Aritm éticas e Geométricas . 3. M edid as e Formas 
geométric as: Sistemas de m ed idas, Triângulo, Quadrilá tero, Circunferência c Círcu lo- noções básicas, Re lações métricas no 
triângulo, Sól idos Geométricos: prisma, pirâ mide, c il indro. 4 . Fundamento de Álgebra c Geo me tr ia: M atrizes e determinantes. 
Ponto, Reta e Circunferência. 

CONHECI MENT OS ESPECÍFICOS 

Cargo: Especialis ta d e nível médio e m metrologia o u avali ação da confor midade 

I Conhecime ntos básicos de qu ímica. LI T abela periódica. 1.2 Á c idos, bases, sa is c ó xido s. I .3 Reações de oxidação-redução. 
1.4 Te rmoquími ca . 1. 5 CMc u!os cstequiométricos. 1.6 T ransformações qu ímicas c e quilíbri o. 1.7 Compostos d e carbono . 1.8 

So luções aquosas. I .9 D ispersões. 1.1 O N atureza corpuscular da matéria. 1.11 Natureza e létr ica da matéria . 2 Conhecim entos 
básicos de fí s ica . 2 .1 Le is de N ewton. 2.2 Conservação do momento l inear. 2.3 Conservação d o mome nto angula r. 2.4 
Conservação da energia m ecâni c a. 2.5 G ravitação . 2.6 Equ ilíbrio. 2 .7 Propriedades e p rocessos térmicos. 2 .8 Máquinas 
térmicas c processos naturais. 2 .9 Fenôm enos ondulatórios. 2 .1 O Processos lum inosos. 2 .1 1 Proc essos sonoros. 2.1 2 
Eletrostática. 2.1 3 Cargas em movimento . 2 .14 Eletrom agnetismo. 2.15 Radia ções eletromagn ét icas. 3 C.,onh cc.i mcntos básicos 
d e m ate mát ica. 3. 1 Teoria dos c onj unto s. 3.2 Números. 3 .3 Cálc ulos algébricos . 3 .4 Fu nçõe s. 3 .5 Geometria plana. 3.6 
Geometria no espaç o. 3 .7 T r igonometria. 3 .8 Seqilências numéricas. 3 .9 Sis temas de equações lineares. 3. 10 G eometria 
ana lítica. 3 .1 I Números c omplexos. 3 .1 2 Polinômios. 3 .13 Principias d e contagem. 4 Siste m a Inte rnacional de Unidades. 5 
Ensaios de matt:rini s. 6 N oções de metrolog ia legal, eletrônica analógica c d igital. 7 Defi nições e unidades de pre ssão, 
tcmpcratul'a , nível e vazão . 8 Ins tr umentos de medição de pre ssão, nível, tempe ratura e vazão. 9 Instrumentação c ientí fi ca e 
m etro lógica. I O Cali braç ão de instrumentos, Lei n• 5966n3 e Lei n• 9933/99. 

Cargo: Técn ico em informática. 

O I- S iste ma O peracional MS/DOS. 0 2- Window s 2000 milen ium: barras d e menus; abertura de arquivos; barra de rol agem; 
c riaçi!o e utilização de ata lhos; acessór ios de trabalho do windows ; instalaç ão d e n ovos p rogramas; dc s ins ta lação de novos 
programas; execuç ão de tra balhos com janelas; organização 'de lcones; o m enu iniciar; cr iação de a ta lhos na área de trabalho; 
ex ecução do DOS de ntro do window s; cr iação de pastas no windows; apagar arq uivos ou pastas. 03- Word 2000: inic iaçã o d o 
word; seleç ão c e diçã o de textos; á rea de transferenc ia; salvame nto e abertura de arquivos; criação de novo documento ; c riação 
d e n o vo rn od d o; ba0ku p c a u to sa!v arnc nto ; f'o n nataçi'io de pa.rágrofas; tabulações ; b ordas e somb reame nto ; criaç:'io e 
m anipulação de tabe las; inserção e config uração de cabeçalhos e rodapés; veri l'icaç ão ortográ fica ; utili zação d o dicionário d e 
sinônimos; a uto - c orreção; substituiç ão automáti ca com a auto - correção; traba lhos com colu nas, molduras e figuras em 
mo lduras. 04- Exccl 2000: criaç ão' de novos nomes para planilha; criação de uma nova barra de ferramentas; se! ação de um 
intervalo ; trabalhos com a planilha; ajuste do tama nho das co lunas e linhas; movendo-se na p lani lha; cdit.'lção do conteúdo da 
célula; auto preenchimento ; auto cá lculo; trabalhos com arquivos; formatação da planilha; impressão da pl anilha ; form atando 
números, bordas, fórmulas, funçõe s. 05- Po we r Point 2000. 06- Área de traba lho , apresentaçã o, sa lvar c a presentar, estruturar, 
adic ionar e formata r texto, m ode los de apresentação, editar um esquem a de cores, criar e t ra balhar com obj etos, inserir 
informações no Power Po in t, criar uma apresentação multimldia, c riar aprese ntação pa ra intern et , re-visar uma a presentação, 
persona li zar seu Power Po int. 0 7- Internet: Ins talar rno den, config urar o Windows para ac essar a internet, usar WS FTP para 
transferir dados, usar o Netscape M a il, u s ar o l\.1ic rosoft E xplor er, trnb,;:lhar com mais re cursos d a W EB, usar os rec;;-rsos de c
rnail , tr~ba lhnr con1 o rvr i c rosofl. Intern e t Ncw s , trabalhar c o m Tclnet~ FTP e Gop h c:r, u sar o TRC. 0 8 - Corei Draw: Á rea d e 
t raba lho , configura r a área de traba lho, gerenc iar arquivos, recorrer a ajuda, desenhar fo rmas, manipu lar, preencher, contornar, 
mod ificar, transforma r c o rg an izar obj etos, criar, ed itar c m o ldar text os, apl icar efe itos em o bj etos c i'magcns, trabalhar com 
recursos avançados, imprim ir. 09- H T ML: Introdução, e lementos da es trutura d e um documento, elementos de formataç ão de 
blocos. âncoras de hyperte xto (I ink's ). t ipos de form atação e formatação de c aracteres, inserção de image ns, tabelas, frames . I O
Redes de Compútadores: His tóri co, d efi nições, objetivos, classific açã o, est rutu ra e topologia de redes, o modelo OSI, cabos, 
conecta res, plac a de red e. re des Ethe rnct, red es Ethernet segmentadas, cabeame nto e s truturado , e s tratég ias de proteção, 
projetos de re des, fi scali zação de rede s, certificação e aceitação de redes, montagem e manutenção de computadore s c redes, 
gerenc iame nto de red es. I 1- Aut o Cad Rl 4 : Arq uivo: Criar arquivo, A br ir arqu ivo , Sa lvar arq uivo, Fechar arquivo, 
Configurar, arqu ivo, Definir· esca la de trabalho, Definir coordenadas, De finir Osnap,Usar a linha de comand os, Trabalhar em 
Layers. Ferrame ntas de Construção: Line, Poly line, Recta nglc, Are, Circlc, Polygon, Hatch, Multil ine te xt, Multi linc, 
Co nstruc tion !inc . Ferrame ntas d e Modificar: Copiar, M over, Apagar, Offset , Cortar, Rotac ionar, E sp elhar, Fi letear c Cran fr ar. 
Ferramentas Dim enc ionar: Cota r objetos . Ferram enta Zoam . · 12- Ha rdware: Bit c bytc, p lac a-m ãe, m icroprocessador, 
barramento , m emó ri a RAM, d isco ríg ido , velo cidade d e processamento, unidad es de entrada e salda, perifé ric os, equipamentos 
~m rede, vírus, rnul tin1ídia 
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ANEXOIII 

r-_-·· L_,__ TÓPICOS A SEREM AV ALIADOS NA REDAÇÃO 

I. Forma: 

1.1. Construção e desenvolvimento de parágrafos (Início, meio e fim). 
1.2. Emprego de conectares. 
1.3. Concordância nominal e verbal. 
1.4. Regência nominal e verbal. 
1.5. Colocação pronominal. 
1.6. Grafia/acentuação e translineaçi!o. 
1.7. Pontuação. . . 
1.8. Emprego de anafóricos com o objetivo de evitar elementos repet1t1vos. 
1.9. Adequação do vocabulário segundo a situação exigida. 
1.1 O. Respeito à norma culta. 

2. Conteúdo: 

2.1.Consistência na argumentação apresentada, objetivando persuadir o leitor para o tema em pauta. 
2.2. Coerência. 
2.3. Respeito ao gí:nero textual exigido. 
2.4. Omissão de elementos, entrecortando a idéia central do texto. 
2.5. Capacidade d.: síntese. · 

-SITUAÇÕES A SEREM-CONSIDERADAS 
I. Textos escritos a lápis serão desconsiderados. 
2.Tcxtos idcnti ficados serão desconsiderados. . 
J.Textos que infringem ao número de linhas (mfnimo/máximo), de acordo com as ortentações constantes 
na prova, serão penalizados. · . 
4.Textos que caracterizam fuga total ao tema serão desc~ns!derados. 
5.Textos que caracterizam fuga parcial ao tema serão penalizados. 
6. Textos em versos serão desconsiderados. 

t.\TM\TO D[C0\\1~"ll0 

I .J,STRilU" .. \ ro PR"Cifl 'L 
('\)lt\~k~Mftfft.lpMlU~ü.J~i.l_..fotluctt~IMetiiO 
11· PAAlfS: 
-00\"f.R\'0 DO lS fAUO DO A.\iAPA 
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Setrap 
Odival Monterrozo Leite 

PORTARIA :'i'257/0S.SETRAP 
O CHEFE DE GABINETE DA 

SECRETARIA Df ESTADO DE TRANSPORTES DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no uso du otribuiçOes que lhe. do coufcridas pelo 
O.crcto n • 0640, ôc 22101/0J e Portano n' 51Ml4-SETRAP 

RF:SOLVE: 

A ri. I'- Dtslgoar o S<fVldor PAI: LO CELSO 
DE LIMA ro-ER V, Assessor Tknic<>O>S/02, pon •iiJII da Sede de 
suas otn"butç~ Mac~AP, att os Muntcfpios de Ama pó, Pneuúba c 
MIICipi, eom o ob;<tlvo de R.-.lizar Serviços de levanton>entn ôc 
atradas ttçinats n<>l:ts loeoltdades, no pcriodo de lJ 1 26/0S/05. 

contr4rio. 
Art. 2' - Revogom-se IS disposições em 

PORTARIA N'l58/0~..SETRAP 
O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA 

DF. F.STADO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO AMAPÁ, 
no U!O das atn"bwçõc. que lhes slo conferidos pelo O.Cmo n.• 0640, 
~~tln' SI6/04..SETRAP 

R tSOLV E: 

Art. I"· DESIGNAR o Servidor ELIAS MAU ÉS 
DA COSTA, Aux. Op. de EnJI:I'h:lna, pon vtljar da Sede de su1s 
atnbutçôes M1api/AP, 11t o Munocip10 de Cutias do Arlguati. com o 
ob;cuvo de Efetuar l.tvanllmento do n' de passageiro• tnmsportlldos 
pela empresa Antlzontur. niquela localidadt, no perlodo de 2J l 
25105105. 

,.1\(l~!if.~llf. VALE.'ITE 
. f.TRAP __ _ 

W!!ATO DO COt!TRATQ N,' OOS/200~- SETRAP, 

01-IMTRUMENTO PIUJ'ICIPAL: 

EXTRATO DO CONTRATO N. '00512005 - SETRAP. 

01- PARTE DO INSTRttMEI'I"TO PRINCIPAL: 
1) CONTR.ATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SI:TRAP. 

b) ~~ÁAtrfOMÓVI:ISLTDA 
C~AuSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTOS: ConaUIIJiçAo Federal 
de 1998 ConsUtulçiO do Es~o do Amapà de 1991. Lels 4.320164, 
8.666193 o auaa alteraçOes poslenores, Llci1açlo na Modalidade 
Tomada de Pntços n' 001/200~PUSETBAP, Processo n. • 
e. 00002641200~ETBAP 

CLÁUSULA SEGUNDA • DO OBJETO: Locação dt Vtleulos 
Ptra I Stlrap. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGtNCIA: 180 (conto e oltA:nta) 
dlu, contados a partir da dab da publk:açlo do extraio no 

• Dlirlo Oflclol do Estado do Amaoj,_ 

CLÁUSULA QUARTA • DA DOTAÇÃO E DO VALOR: O Valor 
.. limado de R$ eso.ooo.oo (Miacenloa o elnqlltnta mil rNit~ 
eorrorto i conta do Programa: 28.122.0001~1 -
~tnclomenlo Administrativo; Elemonlo dt Despou 3390.3i 
- Outros Serviços do Toreolroe - Peuoe Jurldlca; Fonte do 
Rocurooa 001 (F.P .E.), conforme nota de empenhO lnlcLtl n • 
2005NE00885 dt 18.05-2005. 

Moe1p6-~ 12005. 

Od~a'Btie 
Seel"ltjrlo • SETRAP 

EXTRAIO DO COl\'TJtATO N,' OOWOS- SEIRAP, 

OI-INSTRUMENTO PIUNCIPAL: 

EXTRATO DO CONTRA TO N. '00612005 - SETRAP. 

01-I'ARTI 00 INSTRUMENTO PRINCIPAL: 
1) CONTRATANTE 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
Sf:TRAP. 

•J CONTRATADA 
SENA ActNCJA DE VIAGENS E TIJRJS~O L TDA 

CLÁUSULA PRIMEIRA • FUNDAMENTOS: Col\fti!Uiçêo Federal 
da 1998, Constituiçlo do Eatado doAmap;\ do 1991,Lola 4.320164, 
8 666/93 O SUBI aUeraçOes posletf018S, Ucitaçlo na Modalidade 
Convite n• 00312005-CPLJSETR.A.P, Proceuo n. • 6.000002012005-
SETRAP. 

CLÁUSULA SEGUNQA • DO OBJETO: FornKirntnto de 
Passagens Mrtao. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA V!OtNCIA: OS (ltls) mesu, 
contadoo a partir da dll1a da public~çlo do extr1lo no Olirlo 
Oftelel do Eatado do Amap6. 

CLÁUSULA QUARTA • DA DOTAÇÃO E DO VALOR: O Valor 
rnúlmo clt RS 80.000,00 tollilnU mil relia), corrwlo • conta do 
Programa: 28.122.0001..:!001 - Goronclamenlo Administrativo; 
Elemento do Despe .. 33V0.33 - Pusagons o Otaposu com 
Locomoçlo; Font. de Recursos 001 (F P.E.), conformo nota do 
tmponho Inicial n • 2005NE00884 do 17.05·2005. 

···~· 
Odival Mot~lefTOlO L81/o 
SKrtUrlo- SETRAP 

EXTRATO DE RESULTADO DE LICITACÃO 

RCFERtNCIA : CONVITE N' 00512005- CPUSETRAP 
~ : Umpna nu faixa• clt domlnlo du Rodovlu 
AI'- 010 t 020 • Llmpcu do descldu d' 6gua, roeuperaçio de 
molo·flo o urjeta.s na Rodovia AI'· 010, nos Munlclplos de 
loiKOoj e Santana. 
IJfQ : Monor Preço 
PROCESSfxn' : e.D00051912005 
VA~OR MIMO; R$ 1D4.524,37 (Cento e quatro n111 qulnhtnlot 
o vlnta o quatro reais e trinta t-conta vos) . 

CO!MDAQAS: 

CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA COOPARECEU 
M & C CONST. SERV. COM~RCIO L TOA COMPARECEU 
HEMISFERIO CONSTRUÇOES E COM. LTDA COMPARECEU 

Emprua Adluncado: M& C Construção Serviço • Co,.rclo 
Lida, no valor c1t RS 1 03.D4t, 18 (Cento e trh mil. quarenta e 
nove reais o duollo eont:ovoa) . 

O procuao de llcltaçJo onconva .. dl1ponfvol para vistas. 

Mocapi,(AI') o2{ I os I~ 



Maca á, 01.06.2005 

PODER EXEC\ITIVO 
Governador: Anlollio Wa1da qóes da SUva 

· Vice-GovCTNd<>r. Ptdro Paulo DW de Can'&Jho 

SECRETARIAS ES~ECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL 
Go~-cm.doria, Ç()()(d. Poli. e Institue. do Am.tp.l: Alltb'o D<lttudo G. dt A~ur 

Do~volvimen1o dz Ge~d.o Eshdo do Amapl: Jotl Nogutln Rodrlpts 

Dcstn'vOI~1mei'IIO Econ6mko do Esta4o d.o Amap.&.: A1bf:rlo Penha GW 
Dmnvolvimcnto Social do Esu.do do Amlpà: Hcldcr Jcsi f. L rcrrcin (in L) 

Dc-scnvolv. da Dd. Soe. do Est. do Amapi: Pedro Rodrituu Go~lves Le!tc 

De$Nwoh. 4-llnfi'a.EnN't...-a do Es.t. do Acu.pi: Odln1Mtolcrro.t• Leite (L.tcrl.de) 

SECRETARIAS EXTRAORDINÁRIAS 
Sccrcuuia E•traordi.,W em Brasilia: Vddcucr CL1dt1 Soartl 

Afro-desccnie:nte: Maria dE Nar..al"f F a riu do N.uclmcnto 
Sccrcwi:~ do' Povc1lndlgcnas: Raiznnn'do Apóstolo Sa1.t.n1 

Socmaria de PolitiQ5 para u Mulheres: Euer dt Paula dr: Aradjc. 
OltGÁOS EXTRA TÉGICOS DE EXECUÇÃO 

Gabinct.e Çhil: lulz da Concei~o Pel"tii'J G~ da C03ta 
Casa Miliur. Cr:J. PM Briul\o Rounl Gondim Cruz 
Auditori1 Gtn.l: Wtllngton dt Carnlb.o Campos 
Proc:uradoria Geral : Ricardo Souu Olh·clra 

Defensoria Ptiblic3: llclder José FrtiCal de Uma Ferrdra 
r.,lici.3 Militat: Cd. Lintlembt:f"i Abel do N .. clmraco 
Corpo de Bombeiros: CcL Jcst! Furtado dr: Sou.sa Júnior 
Polid::a Tb:nkn ~ic:ntHic:a· Ellt:tc: Nürlm.tnte Bora:er 
Qu\idoria·Gml: OIOQ Mir:::nuh. •h Alnur 

SY.CRETÁRIOS DF. fSTADO 
A.dminimaçio: Carlos Alberto Sampaio Cantu4rlll 
Agri(ull!J'Iõl: Pal!lo Leite de Mr:ndoAÇI 
Comun içaçJ.t1: Marrelo [~nácio da Rou 
Ci~ncia. c Tec:oologi a: Jo~ Mula da Silva 

Ecluc.açb: Jo1t Adulo Santos Dilcncour1 

Receill Eua~u:al : Rubc:CI Orlando tle Mlnrnb Pinto 
lndustria e Comtrdo: Cdso Alvt' Cil"'didG de Deus 

lnfr:l-E.stnltun: Alclr Fl&:ut lra l\btos 
Meio Atrhien:e: Ednldo de AUl-'tdo Souu 
Plarl<!jAmenlo, Orç. c Tcs.oum: JuraDdn dosS.ucos Juarez 
S;uJ.dc: tlllron Jcst Tnarcs 

Scgur.1nç.a: At:~tônio Jos~ Siho"a Soares 
S<lli\p: Odh .. lll MonltrrO.tO Ltlle 

Tnbalhoe Errpreendcdorismo: ~bria AnbJa Nunrs 

Turi~rno: FJitlma Ulci.a Pelaes 
Mobiliuc;3o Soci.al: ~a ria de Nau ré F a riu do Na.scimtnlo 

AOMINISTI<AÇÁO INDIRETA P. ÓRGÃOS VINCUI.ADOS 
Adlp: Jo~! de Ribanu.r Olivelu QulcW 

Anvre:v: S(rgio Jos~ ~lc:a~ns de Ol.i\'elu 

SIAC - SUPF.R PÁCII.: Lutb Brito Grunho 
EAP: Maria Corei h da Sllu e Souu 
bpcn: Odaneh~ dn Ne\'u Duarte Dlondl 
DDL: Rui Sc:buliio Cruz: Morlir.J 
DGPC: S.andra de Fátima Oaaw 
Oetnn: Wa2,nt:r Fnca Bathta de J eua 
I.>iJrro: lhimundo MacaUaie1 Santos 
Feria : f< iria Rrt,ina Balic:iru de SoÜu 

FWidecap: ~bnMI DUpo Corrh 
Hemo:~p: Ju\'Uttc Amoru Távon Mlr:anda 

lEVA: Antônio Carlos da Silva Fari.u 

rPEM: Alcir Mary San1p11io 

JLJ.Cap: Plerrr Alcol\lmbre 
Lacen: Elz.:a Lopn da Sll,·a 
PcscJ.p: Guarabkhaba MartiM Ferrdra 

P"roc:on: Rul.O de JtS\.11 Ponlea da SUVD 

Procbp: fern•ndo An.lonlo Hora Mrnnu 
RD!I.i: Carlos l.ulz Ptrtlr:. MartJUCS 
Rw-ap: Jost Florença Corria de M~los 
Terrtp: Antônio d:~ Justa Fc,jlo 

SOCIEDADES DF. ECOSOMIA MISTA 
AFAP: Anal\hrb.dc Paul a Pinheiro Bart'tuarr 

Caen: Haroldo VItor dr A:u:vrllo Sanlm 

('EA: Arn~hlu di» Santos fllhD 
Gaup: Robl:rin Aleito Auclmo Nobre 

~.EST~DO DO AMAPÁ 
"V DIARIO OFICIAL 

BEHEOITO R08TAH CO STA lri.A.RnNS 
Di'8k;r 

ROBERTSON PEMAPESTAAA 
Chtte d.l DMdo A.drTW'íatnlfV1 

RJJWUN:OO ~ T. FfRRe!RA 
Chefe da OiviJJo loOJatrbl 

AHT0NJO CAA.LOS ROSA DA SIL.VA. 

Chtl't 61. Ofvii-Ao 6t Cotn«d•"tuu<;Jo 

Pott~a.brocb AlUO - A.slocilcl• BruU.:ira de lmprouu Of'kiW 
Srdr: Av. AvMoUôfJO' D

0 103 - Si ol...iuro- M&c:apl-AP' 

~~~:l~Â~~r•livl - lll-llll - lll-1136 
F•De- fn: (96) 212-2115 
- .u:a.i&p.EQVtr 
&-rull: im!:n.~~~ov.hl' 

REMESSA DE MATÉRIA 
I>S MATtRI/\S A SEREM PUBliCADAS HO OIAruO OFICIAl 

SOMENTE SERAO ACEITAS SE APRESEIITADAS NAS SEGUINYES MEDIDAS: 
3cm DE LARGURA PARA 3 COLUNAS, 1Z,: m DE LARGURA PARA 2 COLUNAS. 
OU 26om DE LARGURA NO CASO DE I!ALJ.NÇO, TABElAS E QUADROS. 

• PREÇOS DE VENDAS AVULSAS 
Exernplt~.r.-........ .. .... ........................ ~·~·· .. ····· ······· .. ······· ········· .. .... R.$ 2,00 
Exemplar Attas>do ................................. ......... ..... ..... .......... ..... RS 3,00 

PREÇOS DE PUBLICAÇÕES 
Centlmetro composto em l;ruda padràõt ................................ R.$ 5,50 

~;~~~:~~:: .. c.~~~:::::::::::::::::::::: ~:::::: ::::::::: : ::::::::::::::~ 43~:~ 
Pra<:l>lr.l de C=tnento ... .......... ....... .................................... RS 50,00 

Ao DIO res_erva-se o· direito de recusar a publicaç.'lo de 
matérias apresentadas em desacordo com suas nonnas. 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO 
Das: 07:30 às 12:00 e Das: 14:30 às 18:00 horas 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Turismo 
Fãtima Lúcia Pelaes 

COMIS!ÁO tlltMANENIE Df UCI!Aç.l.o 

&!!JQ!ÇI.<;.!,Q 

IL~~~ 
A. ~ETARIA De UTA.OO DO TURJSMO.SEltJR, .tr.vN da 

Co~o Pe~ntQ cSe L~ft, 1oml público para fl.ns da 
uttimaç:lo e conhl:clmw.t.o dos 1-*~ AOJUoteAÇÁO rNem'lte 10 
TOMADA DE PREçOS W. 00112Q05..CPl.JSET, tipo a.nor Preço, tendo 
~omo obj..tlvo • çonua\.tçio ~ empresa com M~ ~ra: ro.allnçio 
dQt; sacvtças. de t111~ ~. higlenlnçlo, j&rdl~ • copa e 
eo:lnha, nas ~s da S.Crttar\1 de E$taóo do Turismo e seu~ 
reipediYOS postos e ponto& blrktScOÇ.. 

f!!!.!!,'.PMTJCIPAN~E~' 

NOME: V S PAHTOJA· ME 

VALOR TOTAL: R$ 14$. t2t,40 (Cento e quaret".ta e nove .,11 tw!to o Ylr'lbt 1t 

nove rnls eqt,~ar1ICI'ta c.ntawa). 
Mac&p!(AP, !~do Mal<> do 2005 

('\ 
lfátíma IPer;,a s 

Secrel~roo de E1tado Turramo 
SETUR/11 

UNIDADE DE CONTRATO ECON~ID.S 

EXTRATO DD I' TEJ'I MO ADITIVO AO CONTI\ATO N' 00912004· 
SETUR 

)!:!g_IW!!!!'t{TOS E;}' ARTES; 
GOVERNO 00 ESTACO DO AMAPÀ, POR INTERMÉDIO OA 
SECRETARIA OE ESTADO DO TURISMO - SETUR lnslitulda pela Lei 
n' 811!2004, regulamootada pelo Decreto n• 1994/2004, inscrlo no 
CNPJIMF n• 00.394 57710001-25. sediada na Rua lrdeçcnd~nda n° 29 
- Ceriro, como CONTRATANTE, neste oto represcntad.a por sua 
sc:rel<!ria. Sr' FATIMA LÚCIA PELAES (Dcc,e:o n' ~997, de 15/0711J.1). 
brasilei ra, so:teira, CPF/MF n• 070.19!3.582..(37, RG n.e 211370-SSP/AP, 
rcs.deme e domic:liOOa neste cidade de Macz,pa:, e Ce ootro lado, como 
CONTRATADO, a empresa PLANO CONSULTORIA LTOA, inscnlo no 
CNPJJMF scb o rf P4 791.560.()001·62, estabelecida na Rua Candk:So 
Mendes. 1299-8, Centro- M~apéi-Amapê, nebte eto represertado por 
suo sócia, 5~. MARIA DA GLÓRIA DE OLIVEIRA AMOPRIM, redi:lenle 
c domiciliada nesta ddode de MaC!pâ, CPF/MF n• C66 703.002-63, RG 
n• 66.045- SSP-AP, resol-vem celebrar o p."Csenle TERMO ADITIVO N' 
001 AO CONTRATO N• OOIW2004..SETUR, na conrorrn~d<:de da5 
dausulas e cono'tÇ'O es seguirtes c.ue se ob6g<lm a C\Jmpflr e rel'opo ~a r 
intcgmlmente 

CLÁU~!!!M§L~eJ'P:_O pro< ente Termo Mtivo I em 
por objetivo alterar -s·s- CLÁUSULAS QUINTA: DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA o SÉTIMA: I>A VIGÊNCIA DO CONTRATO N" 
009.'2004-SETUR, quo pa ssat..1 a v~g ora com as seguintes reói.lçôes 
DA DOTAÇÃO ORÇA.MENTARIA . As dcspes::u; decorrentes do S.lldo 
do C()()trato n• 00012004, no montante de R$ 54.000,00 (CI~qaenta & 

Quatro MJI Ruals}, correr ao pe r conf<~ dos Programas do Tl':lbillhos n° 
Z3.6tl5.0178 2489 no valor d& A.$ 34.000,00 f'J'rlnta e Qu.atro Mil RRals) 
c 23.695.0176 2S03 no valor de R$ 20.000,00 {Vinte Mil RQ.a l ~). na 
F"orie: 001, Naur~za da Ocspcs.'l· 3390.35 c Notil de Empenho na 121, 
emitida em 06105J2006. 
DA VIGÊHCfA: O p-esenle Contr.J!o ::.crtl prorrOOJado por mais 150 
(c:onto o clnqUilnta) dias, ou 05 {cinco} mosos:. c01100os de 
DSJOSJ2005. 
WlJ.~~).A sgG~~l~: Perrr.oncç;om <irlificados 
as demais clAusula& c condiÇlOes estabc ieeidas no oor.l ral o orig!n~l . na o 
sbrengidas neste Termo AditiVO 
~IM: ,0~ P~~.BLICACÃO, Este Instrumento Ceve~á 
ser pubtícado, om resumo, no Oií1rio Otit:131 do E5tado em OO:>Il'rv~nci!l 
ao cstl'tbclocído no Art. 61 e pa:râgrafoda Lei 8.666193 
~.ui!Wlt(<lõ. 05/0512005 

Mobilização Social 
Maria de Nazaré Farias do Nascimento 

J'ORT ARIA N. • 06412005 -SIMS 

A SF..CRETÁRIA DE ESTADO DA JNCLUSÁO E 
MOBJUZAÇÃO SOCIAl~ no uso das suos :dribuiçõco que lhe foro 
outorgada pcl• Lei n' 0811, de 20 do j110eiro de 2004, no seu art. 87, 
em """""''"'"• OOnl o .rt.B", inc. Jai do Doaúu n• 0029, de 03 de 
joneiro de 2005. 

RESOI.VE: 

Art. 1 Deoignar., =vidoras, LEONOR CONCF.IÇ.\.0 
ANDRADE e MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS 
'2.1Ub4t Ocrl.lDto Opo::n u::ioo.al do f'rojd.o .. Familia CidadJ". C .xl. CDS~ 

I, ROl\fJLDO DO ROSÁRIO FERREIRA e ANTÔNIA DE 
SOU7.A ALVES, •m"'?• do Contrato adroini!irativo, que "' 
&:slocario da s.cxlc de mn dribuiçõcs Mscapá-Ap, ató os Municípios 
e Localidades de Tart.vugatmho, Pr>cuúba, Amap3, FlcMI, 
CaiÇQ~Do, Camo, Lourenço e Cujubirn. oom objdivo de renlizmm 
pagamento da Boba Fantilia Cidadã, ruf121:11te ao mê! de maio, no 
paio do de 23 à 27 do m.~io do 2005. 

Art. r Dü-se CiCnci:s., Cumpra-se c ~bliquo-se. 

I'ORT ARIA N.' ~'11:1905 -sJMS 

A SECRETÁRIA DE F.srADO DA lNCLUSÀO E 
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso das SWUJ atribuições quo lhe fora 
outorgada pela Lei n• OGJ J, 00 20 de janeiro de 2004. no seu art. 87, 
em culSOtlincia Mn o art..8", inc. Xfi do Deat:tu n• 0029, de OJ W 
janeiro de 2005. · 

RESO I, VF.: 

Pág. 56 

Art. l Desi~~~W ao savidoras, PR.:SCILA DOS 
~ANTOS PEREIRA, Gerente de Subg1'll>o de A!iví<hdc do Projeto 
"Familio CidadJ, Cód.CDS-Z, ELIANE GONÇALVES, Gerente 
G..-.1 do Projeto Fanu'lia Cid.adi, Cód.CDS-3, LEONOR 
CONCEIÇÃO ANDRADE, Gen:nle Opcraciooal do Projeto 
'"Famfli• Cidad!", C6d. COS-I e EOlNÉIA BARROS DOS 
SANTOS, Contrato Mrninislzalivo, que ~ d<sloa.tio da sodc de 
ruas llribuiçõcs U..c:api-Ap, até as Locolidades do Mancá, Vila 
Nova, Igvapê do Logo, Sõo Scbastii!o, C<l!lcciçlo do Mwuanum, Sõo 
Raimundo do Maruanwn, MaruMum e Tomo do Jo.lotopi, oom 
objctivu de n::aliDrcm pogJtmooto da Bo1s.a: F:mu1ia Cid.Jdã rcfcraltC 
ao m~ de maio do 2005, no di3. 30 de m:aio dl! 2005. 

Art. l' Dê-se Ciencia, Cumpta·"' e Publiqt!6-se. 

Ma<oopó- Ap. 20 de Illllio do 2005. 

MARIA DE N, , F S ~ASCIMENTO 
s.c.-.tiriJa de Estado dalnclos o e Moblli<apio Soda1l SIMS 

PORTARIA N." 066/2005 -siMS 

A SF..cRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MORIJ .IZAÇÀO SOCIAL, nB IIMl das wa:s atribuições que lhe fora 
ou!orgoda pela Lei n' 0811, do 20 dojoneiro de 2004, no seu art. 87, 
t::m oonsonmcia wm o art.~. inc. Xll do Decrd.o n• 0029, dto: 03 t.k: 
janeiro do 2005. 

RESOL VE: 

Art. I Designor os servidores, LEONOR CONCEIÇÃO 
ANDRADE, Gacrrt<: Openlcional do Projeto "fanu1i> Cid>d!"', Cód 
CDS-1, MARIA APARECIDA MACHADO BARRETO e 
EDINitiA BARROS DOS SANTOS, ambos do Coolr.!IO 
Administrativo, que se dcsloc:ario cLt sede de suas atribuições 
Macapá-Ap, :de:> Municipio de MaZigilo. com objâ.Í\'0 de realizarem 
pagsmmto da Bolsa Familia Cidadü rcfCf'CQtc ~o mês: de Ul:tio, no dia 
29 de maio do 2005. 

Ma01pi- Ap. 20 de maio úo 2005. 

uilo e Mohlllu,ÃCI Socüoll SI MS 

ronTARIAN.· 067noos~<;IMS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E 
MOBILI7.AÇÃO SOCIAL. no uso das'""" tdtibuiçõe< que lhe fora 
outorg;uh pd• Lei n• ORI t , de 20 de j•miro de 2004. no seu crt. 87, 
em coosoo.ancis rom o =rt.tr', inc. XII 00 Dou'do n° 0029, de 03 & 
janeiro de 2005. 

RES OL VE: 

Art. I Designar os s<n'idor<s, ELIANE GONÇALVES, 
w<111e Gaal do Proj.w Fomili• Cidadã, Cód. CDS-3, FJiAIM DE 
PAULA ARAÚJO, CoordonadOfll de Pr.Xe>;ão Social, Cód. CDS-3 c 
MARIA ANTÔNIA DA SILVA E SILVA. Germ!c de Subgnzpo 
do AiiviW.de< do Projao "Famllia Cidldl", Cód. CDS-2, que "' 
deslocarão da sede de suas trtribulçõcs Macwpá-Ap • .t~ os Municipios 
e Locslidadcs de Ah>c:sto da Pcdrciru, Smto Antônio da Pcdrcirn, 
Curicaca, lt.tuhl~ lnajá, COfTc Água, Sãu Joaquim do Pow~ 
TraC3jatub~ L Smb Luzia, São Toou!, Cu1ias- do Aragu..ui e Guruporo, 
com <lhjd.ivo de Tcal i7.:U'em pagnmmto dA DoJL1 FnnúJia CidtHLl 
referente ao m.!s de maio de 2005, no pcriodo dt! 31 de maio à 02 de 
jllllho úc 2005. 

Art. r Dô-so Cit:ncia, Cumpra-se c Publiquo-sc. 

PORTARIA N.' 068/l00.S-s1MS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA JNCLUSÃO E 
MOBILIZAÇ,\0 SOCIAL, no u<o das Stl'-' atribui ,X:. que lhe f""' 
outorgada pela l.ci n' 0811, de 20 de j aneiro de 2004, no •cu Art. 87, 
em consonânci• wm o .rt.B", in c:. XII do Decmo n' 0029, de 03 lle 
janeiro de 2005. 

RESOLVE: 

.ÁJ't. 1 Dcsi,snar 0111 scxvidurm, MAJUA DE lo' . .\.TIMA 
SOLEDADE BRAGA, O.....u de Núo:lco/ CoordcnaOOria do 
Proteção Social, Cód. CDS-2, MA1lL\ Al'ARECIDA MACIIADO 
BARRETO e ROMILDO DO ROSARIO FERREIRA, ambos do 
Contrato Admin.iitntivo, que se deslocarão da scdo d e su3s 
llribui)iles U..capi-Ap, até os Municípios de FOTeir.t GolllCll, Porto 
Grande. Cupix' Sona do N•vio, Sete Ilhas c Pedr-a Branco do 
Am.1pari, com objetivo de rcaliz.a.rcm pagamento da Bols.:a Família 
CidadJ refa-ttste ao mês de maio de lOOS, no paiodo de 31 de maio a 
OZ do junho de 2005. · 

Art. 2' ~se Ciâ>ci*. Cuonpr.o-sc e Publiqu<:>Sc. 

MJK:.:tpâ - Ap. 'lO de maio de 200,. 

PORTARIA N." 06912005~~1MS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA lNCLUS.i.O E 
MOBIUZAÇÃO SOCIAl, no uso das ..w llribuiçõcs que lho fora 
oUtorgada pcl. Lei n• 0811, de 20 óc j :meiro & l004, no seu art. 87, 
em ooosonãncia com o 1art.~. inc:: XDrdo D~o n' 0029. &: 03 de 
jam:iro de 2005. • 



Macapá, 01.06.2005 

RF.SOI, V E: 

Art. I O..•pw oa oCI'Vidon:o, ELIANE OONÇAL VBS, 
Gcrcate Geral do Projdo Fan:olw Ctdadl, C6d.CDS-l, LEONOR 
CONCEIÇÃO ANDaADP~ MARIA DAS C.RAÇAS DP. SOUZA 
SA..'qOS t!VO AJ.I!NCAJl RBIDlOiodoa O..au Opená ... l 
do Projcto "Falllllia Ctdadl", C6d. CDS-1 c F.R.RASORIS MORAES 
DE ALMF.IDA, A&các AdnunJIIniiM>, que • deslocotlo da sodo: 
do ,.... ltribui\)llea Ma""'>i-Ap. d a 1-hdodo do ilaJliqu<, com 
obJd.í-.o da roaliZII'om po~ da Boi .. .F...a;. Cidadl "''~"' 
ao m61 do nwo, no paiodo de Ol i 07 de juobo de 2005 

Art.l' D6-ocCt&>c:ia. cw..pr..,.ePubli

Macapi - Ap. 10 de maio do 2005. 

c ...o 
DO NASCIMENTO 

o o MoWU.~ Sodai/SIMS 

PORTARIA N.' 07M005-&JMS 

A SJ'.CRF.T ÁRIA DI! BST ADO DA INCLUSÃO E 
MOBJlJLAÇÃO S0CW., DO uoo dao IUOO llribuiçek:o que lhe fon 
O<Jtor .. da pela LcJ o• 0811, do 20 dejanéo de 2004, no- art. 81, 
em CllllOOnincW axn o 111.8', inc. XII do Dec:nlo o' 0029. de 0) de 
j10a:r0 de l003. 

Rl.SOLV!.: 

Art. I' Dcoi- o ocmdcr. KAJU.A MARFtz1A GÓBS 
DA COSTA. ~-- do atBO de O~ de Jl:ilcleo/ 
Coardmadcra de l'rooooçlo Soc:ial.CDS-1, que VUJ)&ri da oedc do 
suu llri~ M~eapi·Ap. d a Cidade de BruiliaiDF. _com 
obJ&i'"' de part•Cil'• da R..,Jio com aa Coord<noç&a Rüduais do 
PJ-ouam~ Smllnela o I' Oficina Nacional do Disque Dat.:.ocla 
Nacional de Abouo o Elq>lonçlo So>oul de C.iançu e Adol~ 
no paiodo dc) I do INÍO i 02 do juahO de 2005. 

Art. r D6-oe Ctllacia. ~-o Publi-ao. 

Maapâ- Ap. 2l do maio do 2005. 

PORTARIA N.' IDJ1005~ 

A SF..CRET ÁRIA DE EST AD0 DA INCLUSÃO E 
MOBJIJLAÇÁO SOCIAL. no uoo daa aw ltribui\)llea que lhe fora 
OlllOrpda pelo Lei o' 0811, de 10 dojaneÍI'O de 2004, nu,... art. 87, 
<m """""'lnw CODl u 111.8'. inc. XII do Oúcnto o' 0019, do 03 du 
jao=do2005. 

ll P.S O I. V P.: 

Art. I' Dcli!Jllf o acrvidor, BR.RASORIS MORAES 
DE ALMEIDA, ~ante do c:arao do ~ ~ ..... do 
~dro du Pcaooal do Eotado do Amapi. qoe wjd da ICdc de ""' 
mibu1\)llea Macapi-Ap, IÜ o Ml.wúc:lpio de Loraojal do Jari, com 
obJdÍ\'0 de porticipar COiftO polcotnlú oo ruroo de copaátlçlo paro 
oriooladon:s da PSC c LA promovido pela FCRIA, oo poriodo de OI 
4 OI de julho de lOOS. 

Art.1' D6-se Ct&lci.o. Cumpn- o Publi<p>o.se. 

Ma"'pi- Ap. 2) do moio de 2005. 

Educação 
José Adauto Santos Bitencourt 

PORTARIA r 054/2005 - SEED 
O SECRETARIO m: F~"TADO DA EDUCAÇAO, 

usando <hts ntnbul~s que lhes são N>nfrridas pdo 
Dettrto n• 3431 de 27 de dezembro de 2004 r. tendo em 
"sta o conudo no Mc.-mo111ndo o• 00693j2005 -
NPE/SF:F.n 

RESOI.VI::' 
....., lu t. I' Autorizar o deslocamento dus 

"""'dores abaixo rc:lanonados, da sede de suas 
atnbuíçóes, em Mucapã, ate os Muníap10• dr ltnubul e 
Cuua.s, com o ObJeiJ\.'O cie dnr TreinAmento pa.Ltt 

sc-fTt'1àno, escolo.rcs, dt~tnn-1t ou ~sponsúvets P<"las 
esco13s, mbor o Censo Escolar 200:i, c Coletar Dados 
estntisuco-educae•onrus c fnZ<'r Cnoca Vt:rual dos 
<]Ursllonl\nos coletados para o rcfendo C.Onso, dr todas as 

·escola>, lnrllu dr rede púbhca, como prtvnda. no prriodo 
de 25/0S a 06/06/2005. 

• Mnrin do Socorro Braz.\o ToloM - Wcuicut Tô<. 
A"uut F'~lucnctonni NS. 
• Sunclru Maria 
UNIE/SEED- C 

D~·SE CI8NCIA, P 
OAOINm'E DO SECRET 

a ("la.va Ft'lax - Chefe da 

itt'ntx:mrt 
Educação 

• PORTARIA H" 056/2005- SEED 
0 SECRF'1'ÁRICl nF: f'STAOO DA EDUCI\çAO, 

usando das atnbUI~s que lhes sào confertdas ~lo 
Decreto n' 3431 <Ir J7 de deznnbro de 2004 e, tendo rm 
vista o conttdo uo Mf'motnndo n• 0069J/2005 • 
NPE/SEED. 

Ri;SOLVE' 
An. I' Autorizar o deslocamento dos sen.•tdures 
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abaiXO relacionados, da sede dt suas ntnlluiçóes, em 
Macapá, até os \lumdpios de Tartaruaglllzmho, 
Pracuuba e Aporcma, com o ob~hvo de dar Tremamcm.o 
par:\ ~rttano, t:;çolarts, diretores ou responsãvets 
pelas escolas, sobre o Censo Escolar 2005, e Coletar 
Dados estadsllco-edu~acmnrus e fazer Critica Vtsual dos 
quesuonimos coletados para o tcfrrido Censo, de todas as 
• .,..,las, tanto de !'<de pública, como privaria, no período 
de 25/05 a 12/06/2005. 

• Eny das Graças dos Passos Stlva - TécmcofAg. 
Adm. Ali. 
• Rrumunda das Graças da Stlva Fa\'acho - Chefe 
elo NPE/SimD CDS
•Julieta Vruo; d Con 
Alll. 

D~-SE CleNCIA, I BU 
CABINF:TE DO SECRETA O, 

PORTARIA H" 0511/2005- SEED 
O SF.CRETARIO DE ESTADO DI\ EDUCAçAO, 

usando das atribuiçOea que lhes IIAo conferidu pelo 
Decreto n• 3431 de 27 de dezembro de 2004 e, tendo em 
vista o contido no Memorando n• 00693/2005 -
NPE/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1' Autorizar o dealocamento das ICIVidoraa 

abaJxo relacionadas, da sede de suas atribulç6ea, em 
Maeapá, até oa Municipws de Ferreira Gomes e Porto 
Grande, com o objetivo de dar Tremamento para 
secretários escolares, diretores ou responsáveis pelas 
escolas, sobre o Censo Escolar 2005, e Coletar Dados 
estatisticc>-educactonais e fazer Critica Visual dos 
quesbonArioa coletados para o referido Censo. de todaa as 
eacolas, tanto de rede ptlbbca. como privada, no perlodo 
de 25/05 a 09/06/2005. 

•Joselicc Pantoja Ferreira - Técnico}Aux. Oper. 
Serv. Div. NB3 (NM). 
• Cláudia Iracema 
Especialista em 

DE-SE C!ENCIA. P 
GABINETE DD SECRET 

nçalves Cunha - Técnico· 
Ao-NS. 
-SE E CUMPRA-SE. 

capá- AP, 01.04.2005 

PORTARIA N' 078/2005- SUO 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. usando dos 

otribuiçOes que lhes sOo confel1dos pelo Decreto n• 3431 de 
27 de dezembro de 200~ e. lendo em vtslo o contido no 
Memo10ndo n• 00759/05- DITEP/COEN/SEED. 

RESOlVE: 
Ali. I' - HomoJogor o deslocomenlo dos seNido~~M 

oboixo relocionodos, lolodos neslo SecreiOJfo de 
EducoçOo. do sede de suas olrlbulçOes. em Mocopó, olé o 
Zona R...-ol de Mocopó (Pocut Plri1m, Pedreiro, Ambé, 
Moruonum e Vila do MeQ. com o Obfellvo de fazer 
distnbuiçOo e moniloromento do PNLD e PNBE no estado. 
no perfodo de I~ o 2~ de obf11 de 2005 

• Jockson Oliveira dos Santos- Dolllóglolo- NM: 
• fólimo S<lvono Soares sponsóvet do GALO- CDI-2; 
• Carlos Roberto ferreiro Neves- Dotilógroto - NM; 

DE.SE CIENCIA. UB E-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRETÁ O. co pó- AP. 27.04.2005 

PORTARIA r 088/2005- SEED 
O SECRETARIO DE ESTI\00 DA EDUCAçAO, 

usando das atribut~a que lhes são conferidas pelo 
Decreto n• 3431 de 27 de deúmbro de 2004 e. tendo em 
vista o conudo 1\femo n' 01195/2005 
DITEP/COEN/SEED. 

RESOLVE: 
Art. 1' · AutorizQr o deslocamento da servidora 

Hildete MllrJilllia Rodnguea de Souza, Gerente de Apoto a 
DITEP, CDS.l, da sede de euns atribuições, em Maeapá
AP, ntt Foz do Iguaçu - Poranâ, com o objellvo de 
paruetpar do 8' Congresso Internacional em Pcdagopa da 
AltemAncia - Tema: 'Famllia, Altemânda e 
Dcsenvolviment.o', no od e 03 a 07/05/2005. 

D~SE CleNCIA, P BU E-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DO SECRET RI Macapá-AP, 04.05.2005 

FORTARIA r.• 09711805-SUD 

O St:C:JU:TÁRIO DE FST4DO DA EDUCAÇÁO, US&Ddo das 
lln'bui;llc>qU<Ihoslloc:onkndao pelo Otcreton'l43J do27 dtdczcmbn> 
dt: 2004 e. llndo tn1 Vllt.t o ..,,.,.._ no Mann a• 016/FUNDESCO!A 
~'OEI'/AP. 

RJ:SOLV~, 

ART. I' - AuiOU,IIT O dolocamonto dos ltr"dor.:s abaixo 
"'laciO<Iadoa, da scdt de 11m llltbonçOCS, tm Maea~AP, ali o Munl<lpio 
de Mazaclo. com ot.jcl~>o do ICII"'O 1CU1111o tllfD Pl<'falo, Seon:tino de 
lldua~=io • Tecrueo da s-,. l'l'l do<Stn~inlr os PIOdutos do 
t 'uoclcs<ol• (PtS, POF, PME, ESCOlA ATIVA. PAP[ t POOE), teodo 
<m VIJII a habthtoçlo do munl<lp•o pata rec:dx:r tco:noloc•a, financiamento 
OI13S1Sttncoa ttcna de FIJNDF.SCOLA, no pertoclo de 2110512005. 

• M.arla Roar~e •·•rmn do A 
Fundcscola- CDS-2, 

• Acnoldo f!autin do 
fllWICtUO - COS-I 

DtCICNCIA, Pü8 
GABISETE 00 SECRCT A 

PORTARIA l'o"IOifl005-SF.I:D 

Pág. 57 

O SECIU.TÁRJO DE ESTADO DA WIJCAÇÀO, '"ando das 
llnbuoçllc> que lhes sao confendas pelo o.:..~m n• 343 I dt 21 de d=bro 
de 2004 c. lendo c:m VL,ta o contKio no Mcmo n•OOS91200S..CAF/SEEO. 

RESOLVE: 
ART. 1• • Conctdc:r Ada.antamento hntnoeiro, em fa\'Of de 

ROSINII..DE SILVA ROSÁRIO, C'PF n• IS0.8S6.012-49, no valo< de RS 
4 000.00 (Quouo M1l ReaiS), •~<ando cu!lcar aqu11oç:lo d' Mat<naJ de 
Consumo o Serviços do Trn:<:1ras l'aSOII Flstta 

ART. l'. O adlanlllmento con<:«<odo devert act apliCido no pruo 
mAxima de 30 <li.., o conlar da data do ro:ct:bomento 

ART J"- A refcnda despesa dc>o:rA "'empenhada o oonw do 
Pro)I:IOIAtiVIdade.l2.1220001.2001 conformcdlscrumna~ nvalordc 
RS J 000,00 (T~ Moi Rcaos)- Ekmtntn de llcJpcsa 339030/ Fonte 001 
(R TU)- Aqu•siç:lo dt M01cnol de C'oruumo. ..to. de RS I 000,00 (llum 
Mil Reais)- Elemenlo de O..'tx" 3 ?O W . ICOOI (R'TlJ) 

ART.~·- bt.t P01t.1111 en dat.t dt: sua publitaçlo 
l>t CitNCIA, PUllU UMPRA-SE. 

~l'o'!ITI' 00 S . - P, 20.0S 200S 

Trabalho e Empreendedorismo 
Maria Anésia Nunes 

(republicado por haver saldo com o titulo incorreto) 

EXTRATO DF. CONTRATO 

INSTRUMENTO: CO!'ITRATO No. 005/lOOS.SF.TFJJWRC 
PARTES: GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, ATRAVÉS 
DA SI'.CR.ETARIA DE P..STADO DO TRABALHO!!: 

_ E.Ml'REENDEDOIUSMO lt.l. W. RIB~IRO CORR!o\-ME. 

F1JNDAMJ!NTO LEGAL: O ,._ CONTRATO. 
~ .... Alilco u. ladoo m "" IAI 1.6603 ..... 
o~~u~op~a ,.,..,..., ... ._ • ~ • c..-.- .. 
~Püllca. 

OBJII:TO: O p,_.,tc lnoli"'IIMttto ...., como obj<IO a 
-trataçlo d.t I<I'YI~ d• -.Jnlca llutllaria. eldrlddade. 
Jllnlun. roposiÇto de poçao t rTrillo conl pan 01 earroa lia 
CO~TRATAJITE. 

VALOR: O ftlor toCai" "'.ltto leote CONTRAI'O i -· 
- RS •ooo.oo c...-.a ... ) 
DA OOl'AÇÃO ORÇAMENI'ÁJUA: AI<._,__, ou~ 
olo "'Jo4o ..... CONTRATO..........,,,_ 001, ~'roer- oh 
T ........ lt.lll.tol.l.OOI, ~da Sim!, ~da 
no.- 3190.1!1, ........ Ná da Et,.- rt. ~ 
..-.u. .... ~ 
VlG~NCIA: O p.....,.t• COiltroto •• prntaçio de atni~ 1cri 
.tcfnda • portú-•• dm da - -..~un, ~ 31.12.2005. 

DATA DAASSINATUilA: IJ/05121lfl!i 

SIGNATAluOS: Alllnanm tt1o Conlnto l'tlARlA ANtslA 
NUNES, P<lo COIIIratanu, t INÁCIO MENDES CORRÜ pela 
Contntlda. 

Planejamento, Orçamento e Tesouro 
Jurandll dos Santos Juarez 

EXTRATO 00 I' TERMO AOinVO DO CO'~YtNIO 
N. • 003/2004- SEPLAN, 

INSTRUMENTO/PARTES: O Governo do Estado do Amapâ -
GEA, como CONCEDENTE atrallés da Secretana de Estado do 
Planejamento e Cootdenaçao Geral - SEPLAN e o Grupo 
Filanlr6plco Tropical da AmazOnla • TROAMA. como 
CONVENENTE. 
OBJETO: Altera a clâusula nona do termo principal que trata 
da Vigência, da cláusula quana que trata da Ootaçao 
Orçamantària. 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Aca acresddo ao lempo de vigência 
do Convênio N" 003/0ol-sEPLAN, previa ta na Cláusula Nona do 
referido lermo, a J)(l)rtogaçao de OS (cinco) meses a contar do 
término explicito no termo principal. 
CLÁUSULA SEGUNDA: As despesas com a exeruçao deste 
1' Termo Aditivo do Convênio om oplgrafe estao orçadas no 
valor global de RS 133.000,00 (cenlo e trinta e três mil l'l!als), 
que OCOITerao a conta do Programa: Planejamento e 
lnvesUmenlo Estralégtco, Açao: Dlnamlzaçao do Processo de 
Execuçao De$centralilada das AçOes da SEPLAN, Calegorla 
Econõmica: 3350-43/SubvenQOes Soclata. Fonte 001, Nota de 
Empenho n• 200SNE00228 emitida em 29ro4/2005. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Fica obrigada a convenenle 
cumprir o Cronograma de Desembolso dos l'l!cursos 
discrlminados no tenno. 
DATA DAASSIN.t.l\JRA: 2310512005 
SIGNATÁRIOS: JURANDIL JUAREZ, Seae~ de Estado do 
Planejamento, Orçamento e Tesouro, ARACICLEUMA COSTA 
DOS SANTOS PINHEIRO, Presidente e ARACILENE 
MONTEIRO COSTA. Tesourelto/Convenente. 
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RElATOAlO RES\JLIIOO DA EXECI.JÇAO ORÇAUENTARIA 
IIA1.AIIÇQ OAÇAMEHTARIO 

ORÇAUENTOS FISCAL E D.\ SéGURIOAOE SOCIAl 
~e«:: A A8M.. ZOO&'BIMUTRE llARÇO ·ABRIL 

Utl' ...._ U.lnctao =::a..,. cloJ!•~I~~ •fl:lMu"'PIIfVISAO~-~;~;_~IOT~~~~h;;;;~~;m~~~~~;;;_;:.~ 

RECaTAS ccfcfiãm:s üil.iiiiiô 

RECaTASIOEAlitADAi!""' " ' • ·-.. ~ Ho~-- _;& .lona~ ~ 
· ··--· (o) _ _ elo 

IIECBTA TRIBUTARIA %30.71UU 

- 22<1.1M7.173 
T&US 3.811,xsg 
~deMollorio 

fOE<:aTA DE CONTRIBUIÇOEs 

~~-RECBTA PAT'R.IMOMW.. 
Roc:&ilh~ 

Rec:el.s do Valoroa ~ 
RocelLI do Cc:n::enoos • Pem'\11..,_• 
OJtruRooeltMP~ 
IW:Sl"A~ 

Raool'.a da P-Vagelal -da l'n>clçloArirnal. o.n.-. 
o.-.,...,....~ 

RECEITAIHDUBTRIAL 
R~ dll ~ En'aiNe Mhcnl 
R~Cetta óa lndúetM de~ 
Rtotlta da lndú:tiriA de Cooatruç.6o 

IIECSTA DE SI!:RVIÇ05 
R-clos.Mçoo 

T'RAKSI'ERà<CIAS COAAEHTE8 T....___.......,.,... 
Tranota-6ndooclot-
Tf1W1.1ter6nda• do EJdGttor 
TI"'II'WfOttndat ct. Peuou 
Trwwter6nciM: do Corw6nios 

OtiTRAS RECaTAS CORREIITES 
........ ~deWara ._e_ 
Roc:otta da OMtlo Ativa 
RIClelltas Corrwlt" Diven.aà 

I<ECEITAS DE CAI'fTAl 
OPERAç0EsDECReliTO 
~.,.c_,.._ 

OpenlçOeo <10 Cnidilo ~ 
AUEKAÇAo 0G BENS 
~daBonot.lóyojo 

"'""'"""' da S... tmévats 
A.WORTWlç0€8 DE EMPRla"niiOS 
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34.2-ll! .729 2.410.015 8.97G.e18 14.124.158 

(33.114-U OO) (2.338.260) (8.887.344) (1.472.316) 
1.073.SM.4ll6 189.892.226 401.3U.IIG8 lU.-432.084 

36..437.177 1.8841.823 3.8119.382 T,-1$1.320 
136.112!; 17.5e5 34.74 9 5.074.319 

30.300.651 1.839.258 3.024.643 2.4 17.001 
12.042.116 U68.7.CO 4.471.312 :llS.1181 
34.la8.111 

181.261 
<7.6157.wl 1.168.7-CO 075.:11:! :llS.N1 
42.218.812 262.~ 

5.338.136 UI68.7.CO 4.478.362 63.1411 

47.~.wl 1.168.740 0 71-ln 3U.N1 
(154.562.463) (21.41U42) (61..4n.AJ1) (4U62.126) 

(21.969.059) (4.265.101) (UCUt4j (Ur1.z.cn 
(132.e63.39-l) (24.24a.t41) (10.181.944) f--{42.118U79) 

1.243.793.7&3 214.:10.036 --~1_.!_0!.13.9. . .. il!~ 
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De IPESAII LICIUIIlADAII --
DESPESAS f18CAI8 NoBimo•tno .... neAbr Jen~Abr -"'iiEiPEiiÃs éoRJiEHrEi jW""""i)' 1.CU4.144.240 120.10,018 207.1Q.71t NA17.118 -.e._Soclooi. 600.475.430 &3.853.Q75 120.3e4.430 58.108.845 
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RELATOOIO DE GESTAO FISCAL 
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COII PESSOAL 

ORÇAMENTOS FISCAl E 0.0. SEGURIDADE SOCIAL 
IIAlO DE 2004 A ABRIL DE 21105 - 1• QUADRIMESTREJ2005 

LRF, lrt, 55, 1nelao I, IIJ.nea "a"-Aswxo_l __ 

OESPÉSA.LIOUIO.O. COM PESSOAL (I) 
Pessoal Ativo 
Peuoal Inativo e Pensloolelaa 

DESPESA COM PESSOAL 

(·) Oelpeaaa nlo Computadas (art. 19, § 1" da LRF) 
Indenizações por~ e Incentivo& a Oemloslo Vokl'lürll 
Oealn'eniM de Oeclllo Judicial 
Oeepesas de EJerclàos Anlerlores 
~e Penllorillaa com Raanoa Vlncúldos 

OUTRAS DESPESAS OE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAçAo (illt. 18, § 1• da LRF) (11) 
REP-'SSES PREVIDENCWUOS AO REGIME PRóPRIO DE PREVI~NCIA SOCIAL (111)' 

R$1~ 
Uquld8de 

.. 112004 • Abrl200& 
. . -472.990.951 

454.78e.970 
M74.2gG 
1.367158 

12533 
115.10-4 

1.239.521 

T~=~:-'du PE~OALfMA~1lDE.~(IV)•(I + 11 +. ll!l ------ll------..,.488:!,;13~:::~ 
RECEITA CORRENTE ÚOUIOA • RCL M , ____ _,1.240.007 .331 
'!C. do.J'PJAL ~DESPESA COM_~~ PARA Fl~l!J~_APURAêXO DO UMITE • TDP ~ RCL llYi'V • ióov,l'----1---- 3ê,98 
UMITE_tMXIMOjlnclsoe_~_llelll.a~lRF):_49'1C. _ -~- 812~13.092 
U ITE~UOEJ'!CIAL (§ unloo, art. ~-«!• l,RF)- 46.55% -58141~,!.13 
FONTE: SIAFEMICCONT/SEPLAN 
' V1loral refe<enteS t movlrnentaçlo flnanoelra concedida 10 RPPS relaUVos a contrbjçlo patronal. 

~- ·- ·' 

LRf'.art SS.tdol .._."b.·AM:xoll 

ESKCIFlCAÇI.o 

olvoo.o. COHSOUOAColl • DC Jq ---c-.-
---·$.6.2000~1 
~de ()'6dlo Ftfefbw. 12 "*

~-*-•l»tMMI• 

o.~-

0.~_....... 
..-~

OOFGTS 
0...~ 

DEDUÇOEs <•n· 
--~ _F ......... 
1·1-·"--

00IRIGAÇOI;S NAO I>ITEGIWITES 0.0. oc 
~ II1Urtcnt. 5.5.2000 

121.l'U .. 12Uil.,.. 

111.»1.124 rr.n&.M> 

ta.»1.eu tl'.1T&.te3 
OO.SSt .crz.c e7.n5.e03 

M..-tLn1 IU%1.---e111Hn t.Q320.003 

12~-<07 9""11447 

17281.112 2a SOUl2 

_,___ (U53,813) 

_aun.~ ----------- - -1--
olvlooo.~~ LJo\!J!!A(!)C!J. p ·li JrU711.U1 ._..J 
~err_A~o,Jauo.-.-!!~~a.!i!o. _________ 4 ____ _.:!,~_...ru.-.!!!,!'~ • .-.-.», 

:a,.. 1111 

••oa.....,.aRCL -~ 22.14 117> 

------1------

J!!!!!!!~-~oo~•EDEJW.··
FOHTE SW~OHT/SEPI.ANIAP 

·--~UI.121.l7Wo_~ L_ _ ___!..-.o14M~!o'!:!~!!,2J._ ______ _L _____ , __ _ 

-

RESTOS A PNJAA 

---~----~ Fõiife; SWEIM:CONT/Sa'lNI 

REI.ATÓRJO DE OI:STAo Ft8CAL 
DUIOIIS1IIATNO DOa LMTU 

:lAÇAIIIEHTOS FlSCA.L E 0.0. SEGURJDADE SOCIAL 
JAAI!IAOAMM._,.~AE:IIIOf 

- R!100 

-~do-
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Infra-Estrutura 
Alclr Figueira Matop 

COMISSÃO I'ERMANf:NTf." TlF: IJCITAÇÀ.O 

A VlSO DF. LlÇJT ACÁO 

TOMADA DE PREÇOS N'. 0071200>CPUSElNF/GEA 

Dia 20/06/2005- Hora 10:00 - Lo:al: Pnhlio da SEINF, A''· 
1'1\13, n•. 1276- Centro -Macapá-AJ>. 
Ohjcto: Serviço de Limpem, Conservação e Asseio nos 
·Prtdios que compõe a SEINF, em Macupü-AP. 

TOMADA DE PREÇOS N'. 00812005-CPUSEINF/G.EA 

Dia 20/06/2005- 1-lora 16:00- Local: Prédio da SEINF, Av. 
FAD, n•. 1276- C,1\IIo -Macapá-AP. 
Objeto: 2' Etapa da Reforma do Prédio do Hospital de 
Emcrgi:ncia de Macapá, em Macnpó-AP. 

Os Editais podcr~o ser adquiridos no endereço já citado, no 
horário de 08:00 ás 12:00 na sala da CPL. OulTBs informações 

-Fone (096)2 12-7105. i 
Macap;I-Ap, 31 d : aio e 2~05 

AGUl NALDO DE LI!\ ODRIGUES 
Presidente da CPU~ NF/GEA 

Agricultura 
Paulo Leite de Mendonça 

EXTRATO DE TERMO ADITlVO 

INSTRUMENTO E PARTES: 5" TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO n• 012102-SEAf, c:ck!brado enlre o Estado do 
Amapá, pnr intermédio da Seclelaria de Estado da Agricultura. 
Pesca. Floresta e do Abasteclrrenlo e o Sr" ROSINALOO 
PACHECO LOBA TO, assinado em 24 de maio de 2005. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL O p.-esente 
Termo Aditivo tem respaldo legal no ArL 65. Inciso 11, ele o 
Artigo 57, Inciso 11 da Lei n' 8.666/93 e Cláusula Nona do 
Contrato em epigrofe. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Merar a Cláusula Sexta do Contrato 
onginat, flcal\do protrngada sua \igéncla pelo período de 02 
(dois) meses a contar da dõta de sua assircatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Todas os demais Clausulas do 
Contrata 012/02-SEAF. noo atingidas pelo presente 
Instrumento ficam ratificadas. 

E por estarem assim ajustados em relação ao 
contelido deste Instrumento. assinar!- o mesmo em 04 (quatro) 
vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas 
também no fim assinadas. 

Detran 

Macapá-Ap, 24 de máio de 2005 

/-,4-11-rA~,,_L----
PAu~rfl& MENDONÇA 
/ Secretário/ SEAF 

Órgãos Autônomos 

Wagner Fraga Batista de Jesus 

PORTARIA N' 107!05 • DETRAN/AP 

O DIRETOR 00 DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 

do suas atribuições legais, em especial o quo determina o Artigo 

35 Inciso VIII, do Decreto n.• 2379 de 05 de agosto de 1998, 

que regulamentou o Artigo 37 e seus parágrafos , da lei n.• 

0338 de 16 de abnl de 1997, e 

CONSIDERANDO o conlido na denúncia da 

Parecer n• 090/2005-ASSEJUR c do Oficio n• 010/2005-

SINCEFOCAP, 

CONSIDERANDO a gravidade da denúncia, e 

oo nscos que tal prática oferece à sociedade, 

CON.SIDERANDO necessidade 

preeminente de apuração de tais· talos e condutas. para 

grua.n1ir a lisura, transparência e á ordooa~ío dos serviços 

admlnlslralr.os do DETRAN/AP. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

RESOLVE: 

Art. 1.L lnstnulr Comissão de Sindicância 

para apuração da denúncia oferecida através do Parecer n' 

090/2005-ASSEJUR e do Oficio n' 010/2005-SINCEFOCAP. 

Art. 2.• • A Comissão será consliluída pelos 

seguintes integrante: 

• Jean Evcrson Coelho da Silva- Presidente. 

- Manoel José Soares Ferreira - Membro. 

' · Maria da Conceição Soares Pontes - Secretária. 

Art. 3.0 • A Comissão Especial será 

coordenada pelo Presidente. 

Art. 4.0 • As reuniões da Comissão Especial 

serão agendadas previamente e os seus Integrantes serão 

comunicados de sua realização com antecedência mínima de 

24 (vinte e quatro) horas. 

§ 1°. - O Presidente da Comissão poderá 

convocar emergencia.lmênlo os saus integrantes, sem 

observância do orszo mencionado no •capur deste artigo, em 
caso de assunto relevante, inãcl'rãVeT""'Ou que poSsã'C'ausar 

prejuízo ao Depanamento. 

§ 2'.- Em todas as rooniões serã elaborada 

Ala contendo resumo dos assuntos em pauta e das 

deliberações da Comissão. 

§ 3°. - A participação dos servidores referidos 

no ·capur, em nenhuma hipótese, poderá ser remunerada, 

ressalvada a possibilidade de compensação na )orr'lada diária 

de trabalha. 

Art. 5°. - A comissão terá o prazo de 30 

(trinta) dias para concluir os trabalhOs, podendo ser prorrogado 

uma vez; por Igual periocio, medlan!e a apresentação do razões 

que justifiquem a necessidade de maior dilação temporal. 

Art. 6L A Comlssllo de Sindlcáncia poderá 

convocar pessoas para prestar depoimentos • .• requisitar 

documen1os do lnsllluições públicas. proceder a acareações e 
demais medidas necessárias para apuração da verdade real. 

Art ]9, - Esta Ponarla entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogando - so todas as disposições 

em contrário. 

Reçislre-se. Publiquo-so. Cumpra-se. 

Macapá-Ap, 31 de mato de 2005. 

PORTARIA W 108/2005-DETRAN/AP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÃNSIT<? DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 

atribuições legais, em especial o que determina o Artigo 35 

Inciso VIII, do Decreto n.0 2379 do 05 de agosto de 1998, que 

regulamentou o Artigo 37 e seus pMágralos • da lei n.' 0338 de 

16 de aMI de 1997, e, 

CONSIDERANDO a existência do vefculos no 

pátio do DetrantAP, veículos 'estes apreendidos a mais de 90 

(noventa) dias por moUvos diversos; 

CONSIDERANDO que os veiculas ora 

mencionados, possuem débitos do multas. seguro, IPVA e 

estadias. sendo que. até a presente ~ala, os propriolários não 

procuraram o Selar de Liberação do DetrantAP para quitação 

dos débilos e a retirada dos mesmos: 

CONSIDERANDO o disposiüvo no Artigo 328 do 

CTB e o Artigo 5° da Lei 6575n6; 

RESOLVE: 

·Art. 1°- lnsl.lurar p<OCCõSO administrativo para 

l! iloar os verculos ora mencionados; 

Art. 2'- Deslgn.ar Comissão da Leilão quo será 

compoota pelos seguintes seNidlores em atribuições de: 

LUCI MEIRE SILVA DO NASCIMENTO. Presidente 

JEAN EVERSON COELHO DA SILVA, membro 
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GILVANETE DE. OLIVEIRA COLARES, n.'mbro 

CECILIA RIBEIRO DE SOUZA, secretaria 

Art. 3" - A Comissão Especial será ptesidida pelo 

Presidente. 

Art. 4' - As reuniões da Comissão Especial, 

serão agendadas previamente e os seus Integrantes serão 

comunicados da realização com antecedência mfnlma de 24 

(viole e quatro) hOras. 

§ 1•- O Presidente da Comissão poderá convocar 

emergencialmente os seus integrantes. sem observância do 
prazo mencionado no •captir deste artigo, em caso de assunto 

do relevante Interesse do Departamento. 

§ 2< • Em todas as reuniões será elaborada Ata 

contendo resumo dos assuntos em pauta e das deliberações 

da Comissão. 

§ 3" - As partlclpo1ções dos membros da 

Comissão nas reuniões, em nenhuma hipótese. poderão ser 

remuneradas. 

Art. 5° - Esla Portarin entra em vigor na data de 

publicação, revogadas todas as disposições em contráno. 

Reçistre·se, Pubique-se, Cumpra-se. 

Macapá-Ap, 31 de maio de 2005. 

Diretor do Dooartame 

PORTARIA W 10912005-DETRAN/AP 

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso 

da suas atribuições legais, em espccllll o que determina o Artigo 

35 inciso VIII, do Decreto n.• 2379 de Os de ai)OSto de 1998, 

que regulamentou o Artigo 37 e seus parágrafos • da lei n.• 

0338 de t6 de abril de 1997, e, 

RESOLVE: 

Art. 1L Tornar sem efeito a Penaria n• 

t17/2004: 

Art. 2< • Esta Portaria entra em vigor na 

data de publicação, revogadas todas as disposições em 

contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

Macapá - Ap, 31 de maio de 2005. 

Serviço Social Autônomo 

Amprev 
Sérgio José Menezes de Oliveira 

ATO CONCESSÓRIO DE PENSÃO 

PORTARIA r-;• 86 de 23/llS/2005 

O Diretor Presill'r:tltc c.la Amap~ Prc,·Jd!nria, no uso das 
atribuições conferidas pelo inciso XIII do art. l4 do Regimento lniJ:mo 
aprovado pelo Ato Resolutório n•. OOIJ99...CNAMPREV. de 02 de 
setembro de 1999 c tendo em vista o que consta no Processos n-s. 
0632121»l e 0693/21»l - OICA(lJAMPREV, 2A/II/2QO.I e 
J S/1212004. rcspectivnmente, n:solvc conccd:r pensAo na fonns a 
seguir disc.riminnda: 

Dadot do lostituidor: 

Nome do :x-sctVidor: EllUARDO MACIEL DE UMA, cadastro 
627100. 
Carga: Educodor S6cio Ambicnl.'ll, Ci= •Jr, Podrllo "1". Grvpo 
Admin~trativo. CPF ri' 209.JRi02.00, na dob de seu óbiro, 
ocorrido em 25110!2001. se enc:on!rava 1otado no na Socrt~.;~ria de 
.Estado dt1 So.Ude. estando os l11'U(.(SSO.:S acima esoecilic:ados. 



Macapá, 01.06.2005 

Concc:do a pensAo, neste ato discriminada.. com base nos tvtjgos 
23. I, 11, § 4°, SI, I, 54. da Lc1 Estadual n°. 044&99; art. 40, caput, 
§ 18, da Con•tltuiçllo Federal ele an 2°, 11. da Emenda 
Constitucional n° 41/03. 

~.M)." 'j!il/i. ma"'~ 2005. 

~~$EIRA 
O.lttor Presidente da AMPREV 

PORTARIA No 087/lOOS- AMPREV 

O Diretor Presidente do Anopi Pm>id!o<ia, no 
uso das ouibuiçOes que lhe slo confendas pelo Decreto no 0021, de OI 
de JllltiiO de 2003, pelo ortigo 83, inciso XlX do RegulllllOnto do 
OrganiDÇ!o, Custeio e Bendlcios da Previd!nc•o do Estado do 
Amopi, aprovodo pelo Decreto n• 6191 de OI de agosto de 2003 e 
publicodo no Diirio Oficial do Estado do Amapi, no 3091 de li de 
agosto de 2003. 

RESOLVE: 

Designar o servidor RlvlOtl Limo da Slln, Motorista, 
d• Àll1&pl J>Jev•dtncio • AMPREV, para viajar do sede de suas 
otubu•çO<:.<, Moc.1pi·AP, ot6 os Municfpios de 
Tartarvgalzinho,PracuObo, Amap,,Calçocne, c as localidodcs de 
Cujub•m, Fleul, Lourenço e Camot, no periodo de 23 ' 26 de maio de 
200S. com o nbJ<IIVO d• tr11nsporta1 o equipe ll:cnica da Secretario de 
Estado da Jnelus!lo e MobiliDçlo SociaL incumbida de ralizar o 
pagamento da Duls.l Famllia Cidad! 

Mmpi·AP. 24 de maio de 2005. 

~ J ·/YJIÍ 
~E~'Ju 

Diretor • l're<idente da AMPREV 

PORTARIA N° 09112005-AMPiltV 

O Dtrclor Presidente da Am.ap4 Previdéncia, no 
uso das atnbuiçOes que lhe slo conferida.s pelo Decreto n• 0028, de OI 
de Jtneuo de 2003, pelo art1go 83, mciso XIX, do Regulamento da 
Organizaçao, Custeio e Bencncios da Prev1dtncia do Estado do 
AmapA, aprovado pelo Decreto n° 6191 de 08 de agosto de 2003 e 
publicado no Diârio Ofiml do Estado do Amapâ, n° 3091 de 11 de 
agosto de 2003 

RESOLVE: 

Desogllll o servidor Alt.mu Wolgub Araglo da 
SiiYa, Motonm , da Amapi Prevodencia • AMPREV, para viajar da 
sede de sou atnbuiçõcs, Maca"'·AP, ott os W.untclpios de Fcm:ira 
Gomes, Porto Grande, Sem do Navio, Pedra Branca do Amapari e as 
localidades de Cup.-1 e Sete Ilhas. no pulodo de 3 I de Moio • 02 de 
junho de 2005 , com o objetivo de transportar a equipe t~cnica da 
Sccmaria de Esrado da lnchdiO e Mobolwçllo Social, incumbido de 
rcalozar o rogamcnto da Bolsa Famllia Cidad.l nos municlpios e 
locaiJdades acima C1tado 

7"'/r,lO !Jl1o de 200S. 

~~~ 
Diretor· Presidente da A'-1PREV 

JUSTIFICATIVA N" 042/2005-
PRO)UR/ AMPREV 

Ratifico "\~nlJilpo }ej,... 

"' ' X~i)JtWI fU..! t& 

S~~~bLrvEIRA 
• , Diretor Pn:sidente da AMPREV 

PROCESSO N": 0274/2005 - GEAF / AMPREV 
ASSUNTO: Dispe;oa de Ucitaçio. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, I e Puigafo Único 
da Le> Federal n• 8.666/93 e alterações postaiotto. 
FAVORECIDA: Empresa CARMO & B:\IA LTD:\. 
OBJETd: Refonna e Adaptaç:1o na S.la de Reunião do 
.\Ml'REV. 
VALOR: R$ 29.048,20 (Vinte e Nove Mil e Quaren12 e 
01to'Reais e Vinte Cenovos) 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Eltmcnto de Despesa 
n• 4490.51.00.00 "Obru e lns(jllações". 

(DIÀRIO OFICIAL) 

Senhor Diretor Pttsidenre: 
Submeto a presente Justificativa para a apreciação e 

competente ratificaç:1o de Vossa Senhoria, com 
fundamento legal no ut. 24, tnciso I e Parágrafo Único da 
Lei Federal n• 8.666/93, com suas alterações posreriotts, 
estando car:2cterizada a Diapensa de Licitação, 
objeovando o p2gamento em favor da Empresa 
CARMO & BAIA LTDA, ttferente a Reforma e 
Adaptação na Sala de Reunião dest2 Enttdode, conforme 
discrinunado no Mcmo n• 019/2005-GEAF/AMPREV e 
na Proposta de Preços acostada nos autos do processo em 
epfgrafe. 

.lo,. e.u:olh2 da Empresa adjudicada, pautou-se com 
!»se no princípio da economicidade e o cnlério do menor 
preço, tendo em vista que, for2m apresentadas 03 (três) 
propostas para a execução dos serviços, sendo que a 
proposta da vencedor:2 foi a mais V21ltajosa, que 
apresentou o menor preço e condições mais favoráveis 
para a administração desta Ennda.de, consoante com as 
cotações de preços arroladas nos autos do processo sup12. 

Vale ressaltar que, o referido v:dor do p2g=ento, 
encontra-se dentro dos bmites legais estabelecidos na Lei 
supt2CI!llda. 

Dtanrc do exposto, em atençio oos pânápios 
basilares do administraçio púbbca e aos comandos da Le~ 
submeto a presente JUstificativa :i opreoaçio de Vos52 
Senhoril~, para fms de ratificaçio e posterior publicaç:1o na 
Imprensa Oficial, confocme determina o 211. 26 do Lei de 
Ucioções e Contra los Administnavos supncioda. 

COMlSSÃO ESPECIAL DE UCITAçAO 
CONVITB N.o 002/2005-Cf!L/ AMPREV 

DESPACHO IIOMOLOGATÓRlO f! ADJUDICATÓRlO 

O Otrctnr Precjdtnte: da. Amap.i P~-i&.nc:i1. 1'\o 

u.o du arnbo.MÇÓ<I qU< lhe lio curúrn<bl pelo R<j9li1CIIto Jnoano 
tprovado pdo Rcooluohno n.0 OOt/99 - CVAMl'RF.V, de 02 de 
wcmbro de: 1999. c 

f.onoidenndo o tcrult>Ju Ju JUlgamento dn 
(' ,.,,;,. n. o 002/200S·CEL/ AMPRHV, n:fcrtnt<: à Contnt:oçio de 
Agõn<io de v"'ii'..,. pon r ... ...,!o de s.mç .. de T""'P""<' Aê<eo. 
Tc:na1n:. pan A.\IPREV, rtalrudo nod.o t8de moio de: 2005. 

'RI!SOLVB: 

HOMOLOGAR n procolunm1o ociut6no < 
ADJUDICAR I tmp«~• C. A • LEAO FORQ.ME .. u ol>,ct0 do 
l':onYitc n. o 002/ZOOS.CEL/ AMI'IU;V. 

Moap:i-Ap, 25 de m:uo de 2005 

~~~ 
Oirttor Pn:IÍ<It'fllc J, AMPI\EV 

COMISSÃO ESPECIAL DB UCITAçAO 
R.ESULTADO DI! LICITAçAO 

PROCBSSO N": 0239/2005- AMl'RF.V 
MODALIDADE: CONVITE N.• 002/2005-CEL/ AMI'REV 
OBJI!TO: CONTR.\TAÇÃO DE AG"'NC:IA DE VIAGE!'f PARA 
PRF~TAÇÀO OF. SI!R\1ÇOS DE TRANSPORTES AEREO I! 
lF.RRF.sTRF. 

l!MPRESAS CONVIDADAS: , 
. MOURAO E OI.IVF.IRA !.mA 
·J C. C. DEOUVEIRA-MI!. 
• C. ,\. 1.1!.~0 FORQ.Mii. 

f!MPRBSAS'QUE COMPARECERAM 
-f. A. J.F ~O FORO-MF. 
- MOURÃO E OLIVEIRA LIDA 

EMPRESA HABILITADA. 
• C. A. I.R~O FORO·MF. 
- MOUR.~O F. OI.IVF.tRA J.roA 

EMPRESA CLASSII'lCAOA: 
• C. A LEÃO FORO·ME. 

Mocopl/ AP, 18 d• maio de 2005 

Ulyu~ 
l'lu/clmrr-CBL/ A.MI'REY 

Autarquias Estaduais 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREGÃO OQ7/200HPULACEN·AP 

PROCESSO: 17.000.05912005-CPI.A.ACEN 
MODALIDADE: PREGÃO N ° 007/200S.CPI.A.ACEN-AP 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA {CARTUCHOS DE TINTAS E TONER PARA 
IMPRESSORAS). PAAA O LABORATÓRIO CENTRAL DE 
SAÚDE PÚBUCAilACEN.AP 

FIRMAS PARTJCIPAHJES VENCEDORAS· 

FIRMA 1 - COMERCIAL ANA'S TORK L TOA· EPP 
VALOR TO! AI.: R$ 56.959,00{Cinqüenta e seis mil, 
noveeantoo a clnqütnta • nove reais) 

FIRMA 2 -EDSON GUEDES 005 SANTOS-ME 
VALOR TOTAL: R$ 1.335,00(Hum mil, trezentos e trinta e 
cinco reais) 

FIRMA 4 -0. M. BARROS·ME 
VALOR TOTAL' R$ 2.387,00(Dolt mil , treuntos e oitenta e 
sete reais) 

FIRMA 5- D. B. R. SOUZA-ME 
VALOR TOTAL: R$ e.310,00(01to mil, truentos e du reais) 

FIRMA 8- SYSTEM INFORMÁTICA L TOA 
VALOR TOTAL: R$ 19.060.00(Dezenove mil • sessenta 
reais) 

FIRMA 1- J . M. OOS ANJOS MORAES·ME 
VALOR TOTAL: R$ 300,00(Truentos reais) 

FIRMA 8 - MARCO CENTER COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 6.334,00(Sels mil, trezentos e trinta e 
quatro reais) 

FIRMA 9- E. S. LACERDA- ME 
VALOR TOTAL: R$ 6.235,00(Sels mil, duzentos e trinta e 
cinco reais) 

FIRMA 1 O- BELÉM INFORMÁTICA LIDA 
VALOR TOTAL' R$ 3.G19,00(Trb mil, seiscentos o 
deunl've reaJo) 

Em: 31 I 05 I 2005 

HO"}ljlLOGO 

ELZA LOP'tt"DA SILVA 
Diretora - Presidente do LACEN-AP 

COMISSÃO PERMANENTE DE UCITAÇÃO 

JUSTIFlCATlVA NO 020=2005- CPL/LAÇEN-AP 

RATIFICO NA FORMA DA LEI 

Maca~·AP, (\I 05 I 2005 

Ora. ELZA LO'd;;,A SILVA 
Diretora Presidente do lACENI AP 

INEXIGIBIUDADE DE LICITACÃO; 

ADJUDICADA: CONSULTRE CONSULTORIA E 
TREINAMENTO LTDA 
PROCESSO N°; 17.000.079/2005-lACEN 
RECURSO: FONTE: 001 I PROGRAMA: 
10.122.0001.2001 I ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 
OBJETO: INEXIGIBIUDAOE DE UC!TAÇÃO 
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE A 
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso li, C/c art. 13, VI 
da Lei 8.666/93 e alterações. 
PEDIDO DE COTAÇÃO: 044/2005 
VALOR: R$ 1.492,00(Um mil, quatrocentos e noventa e 

dois rellls) 

Senhora Diretora PreSidente, 

Submeto a elevada consideração de vossa 
Senhoria a presente Justlllcatlva amparada legalmente 
sob a égide do Artigo 25, Inciso 11 c/c Art. 13, VI da Je• 
n. o 8.666/93 e suas alterações, objetivando, 
pagamento de Inscrição de servidor no curso de 
AUDITORIA GOVERNAMENTAL "Fiscalização, 
Análise e Controle Interno", realizado pela empresa 
CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO 
LTDA, CNPJ N.0 36.003.6~110001·53, no período de 
13 a 17 de junho de 2005, na cidade de Salvador - BA. 

Assim posto, em cumprimento ao artrgo 26 da 
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações, rogo a Vossa 
Senhoria se digne ratificar a presente JUStificativa e 
deterrrune sua publlc.ar;!o no Diário Ofoclal do Estado 
para que se produza seus efeitos legais. 

Macapá(AP), 30 de maio de 2005. 

MARIA IZAM ILJA ALVES 
Presidente d CPLILACEN-AP 

Decreto ,o 07971 05 

Terrap 
Antõnio da Justa Feijão 



Macapá, 01 .06.2005 

POR T ARIA 
(P)N" 02212005 - UPFTERRAP 

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO OE 
TERRAS 00 AMAPÁ-TERRAP, no uso das atribuições que 
lhe do conferidas polo Decreto de n• 2670, de 16 de maio 
do 2005. 

RESO L V E: 

Art. 1° • Designar o ser1idor GERSÚLIANO DA 
SILVA PINTO, Chefe da Coordenadoria de Assentamentos. 
Código FGS-3, a viajar da sede de scas atribuições Macapá
AP, até a Cidade de Goianla-GO, com objetivo de participar da 
reunião conjunta da Fórum Nacional de SeCiolários de 
Habi!ação e do c;onselho de Representantes da ABC. no 
perlodo de 08 a 10.05.2005. 

contrãrfo: 
Art. 2' · Revogam-se as disposições om 

GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE 
TERRAS DO AMAPÁ-TERRAP. 

Macapã-AP, 31 de mala do 2005. 

~gro 
Raimundo Magalhães dos Santos 

PO RT ARIA 
N' 02212005-0IAGRO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGÉNCIA DE 
DEFESA E INSPEÇÃO AGROPSCUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. usando da• olribulçOO$ quo lhe s1o conferidas. 
conformo Decreto N' 0032 do 01 do Janeiro do 2003, atendendo 
_o Memo n•. 022/2005-DO.IJOIAGRO. 

RESOLVE: 

Homologar o dosi<leomeoto dos SorvidO<&$ DZEEL 
DA SILVA AMARAL, R .. p. pelo Grupo de AlMdade do Material o 
Patrimônio, código FGI·2 e MARCO ANT0tliO ALMEIDA 
LOBA TO, TCcnico om l.aborat6rio, para vi.:aj3rcm d3 sodo de suas 
:Jtribuiçôos Macapá :J!ó as Loca&dados do C3rapanatub3, lpixuna 
Mi'onda. Rio Macacoari c Pau Mulato, no período de 24 à 
28.05.2005. com objotivo de vendor vocinas do Febro M=. para 
acompanhamento da 11 cempoohn de VolCinaç.Ao de 2005, ~s 

dO""..pesss com Di.irbs ocorrorão a conta: do rec orça montá rio. 

PO RTAR IA 
N' 02312005-0IAGRO 

O DIRETOR - PRESIIlENTE OA AG~NCIA DE 
DEFESA E INSPSÇÂO AGROPECUARIA DO ESTADO DO 
AMAPÁ, usando das alribu~es que lhe são conferidas. 
eonformG Oocroto N' 0032 de 01 de Janeiro do 2003, Btondcndo 
o Momo n•. 02?12005-DDNDIAGRO. 

RESOLVE: 

• Homologar o deslocamerlo do Sorvidor SILVIO DA 
SILVA. Socrotóric Admlnlst•alivo, código GFI - 1, para ""'Jlr d> 
~o do 3u.Y.õ atribuições Ma=pi at• o Mt.nicipfo de 
T>rtarug•lzi>ho. (L=!Idado do Aporema), no pcrlodo de 20 à 
21.05.2005, com objetivo Roo.ltzar conserto Mecânico no veiculo 
K<1mbi. chapa OF·2390. quo so encontra dando apoio ~ _1• 
campanha do vacinação de 2005, as dclspeMs com DiátiSS 
oeorr~o 3 conta 00 recurso «ça:mcntârio. 

01>-se ciOncb. cumpn>-sc ~
l.lacop6. 25do~l · do~-~/ 

Dr. 'RAlMUNDO M t SANTOS 
Medico V6/orinArio CR 'AP. rf'. 255 

Oi'otr>r - Prosldonto 

PORTARIA 
H'O~RO 

O DIRETOR - PRESIDENTE DA AGI!NCIA DE 
OEFE~A E INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO 
AMAPA, usando das atribuiçõos quo lho são conferidas, 
c;on!onno Oocreto N' 0032 da 01 de Janeiro de 2003, atendendo 
o Mcmo n•. 02312005-OOPJDIAGRO. 

RESOLVE: 

Homo\og3r o dcsk>carncnto do Sorvldor EL V 
PEREIRA DA CRUZ JUNIOR. Chefe da Divisão do Roglooolo, 
or)d;go FGS • 2, po<;> mp.- da sede <b ...,, ah~ lhcapá 
otó o !o.luniclpi> do Lar:>~ol do .larl, no pcrlodo de 24 õ 28.05.2005. 
com objcttvo da vendor v.::ci1us dD Fnbfc A1to5a: pilrn 
aco:r.psf'ho:HTtJf'lto da 11 campmha de wein:ayâo d~ 2005, 1\6 
dospcs~s com DDri.as ocorrerão a contido recurso orçamcnt.i!iO. 

(DIÁRIO OFICIAL) 

lapen 
Odanete das Neves Duarte Biondi 

PORTARIA N° 0134/ 2005- GAD/COPEN 
A DIRETORA Pll.ESIDENTI! DO 

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENlTENCl ÁIUA. 00 
ESTADO DO AMAPÁ - I APEN, no uso das atribuições, e 
tendo em vista o disposto na Lei Estadual no 0609, de 06 de 
julho de 2001 e pelo Decreto no 0698, de 25 de março de 
2004-GEA 

CONSIDERANDO a apuraç~o da 
sindicância 001/05, designada pela portaria 00!/05/GAB/COPEN 
e o acolh1men1D de seu ri!fatório por esta Oireç~; 

RESOLVE: 

Art. 10 - Aplicar medida disciplinar de 
SUSPENSÃO ao servidor RAUL OOS SANTOS MODESTO JUNIOR 
pelo prazo de 20 dias. 

Art. 20 • O prazo para cancelamento da 
medida de Suspens~ será de OS anos de efetivo exercido do 
scMdor, salvo a pratica de nova Infração discipl inar. 

Art. JO - Revogam-se as disposições em 
contrario. 

PORTARIA N° 143/2005 -IAPEN 
A DIRETORA PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE ·ADMINISTRAÇÃO PENillNCIÁRIA DO 
ESTAOO 00 AMAPÁ - lAPEH, no uso das atribuições que lhe 
sao conferidas pelo Decreto n• 0698, de 25 de março de 200~. 
tendo em vista o teor do Memo no 1~2/0S·COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 
Homologar o deslocamento dos 

Servidores, CCsar Augusto 5.1mpaio d~t Silva - 50 PM, Ery 
da Silva Lo bato - SD PM, Maria lõomcs de Souu - SD PM, 
Slmllo dos Anjos Filho - SD PM, Rl<&rdo Rzunoa 
Lir>denneyer - 50 PM, Adonia• Ale><ond,... de U m11 - 50 
PM, Ginllson Soares de Mesqult<l - SD·PM, Lanna Sabrina 
Fclto>a da S llv11 - Agente Penitenciário, Ellssandrll de 
Jesuo Pinheiro Dlnlz - Agente Penitenciário, Humberto do 
Silva Pontes - Agente Penitenci~no. Marcelo oo;, S<frlt<>• 
Be%eRa - Agente Penitenciário e Jose Ma~ &. Carvalho 
Barr011 filho -Agente de Polida Civil, que viajaram da sede de 
suas Atribuições Macapá·AP, até o munJdplo de Oiapoque - PJ>, 
realizando escolta de Internos no perlodo de 16 a 23 de abrtl de 
2005. 

Regist/e·se, Publique-se e Dê-~~ 

~3d=OO~ 
~OUJifl.~OI 

Diretora Presklent., do IAPEN 

PORTARIA NO 144/2005 ~ IAPEN 
A DIRETORA. PReSIDENTE DO 

INSTlTUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ -IAPEN, no uso das atribuições que lhe 
sã<J conferidas pelo Decreto no 0698, de 25 de março de 2004, 
tendo em 'o1sta o teor do ~lemo n• 143/0S.COPLAN/!APEN. 

RESOLVE: 
HOm01<>9ar o deslocamento lk$ 

Servidores, Wenderlan Jorgo ~ cunl>a Cardoso - SD PM, 
J<ifer.oon Moare.s U;.,., - SD PM, IS<IIberto da Costa Uma 
- Agente Penltendálio e Humberto Maurido de Nasoau 
Henn.1nn - Agente Penitenciário, que viajaram da sede de 
suas AbibulçOes Macapá-AP, até o munidpio de LaranJal do Jari 
- AP, realizando escolta de Internos no período de 26 a 28 de 
abril de 2005. 

Re~;~~~~ 

o~~~ 
Diretor• Presidente do IAPEN 

PORTARIA No 14S/2005 -lAPEN 
A. 1>11\.E'fORA PRESIDENTE DO 

INSTITUTO DE ADMUUSTRAÇÂO PENIT'Ef<ICIÁRIA DO 
ESTADO DO AMAPÁ - lAPEN, no uso das atribuições que lhe 
~ conferidas pelo Decreto n• 0698. de 25 de março de 20C4, 
tendo em vista o teor do 1-'.emo n° 0074/0S.COPLAN/IAPEN. 

RESOLVE: 
HOmOlogar o deslocamenln do Servidor, 

João Pereira da Silva - RespOI"IS.1•1el por Grupo de Atividade 
Vigilância e Disciplina, código CDJ-2, que viajou da sede de 
suas Atribuições Macapá·AP, até a àdade de Belém · PA, 
realizando escolti! de interno no período de !2a 13 de~ de 
2005. 

Reglsrre-se, Publique-se e ~se Gência. 
~~ 23 de maio de 2005. 

o·~~~~~rin.~n-~ 
DiretDra Preol dcnte do lAPEN 

Sociedades de Economia Mist~ 
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CEA 
Arnaldo dos Santos Filho 

ATA UNICA OAS ASSEJ!BIÉAS GERAIS ORDIAARIA E 
EXTRAORDINÁRIA DÁ COMPANHIA DE ELETRICIDAOE DO AMAPÁ· 
CEA, REAUZADAS NO DIA 26 DE ABRfL DE 2005. 

Aos virlte e seis dias do rr.As do abril do eno de dois m3 
e cinco, às 10:00 (dez horos e zero minutos). na ~ede da Corr;penhie de 
Elel!iâdade do Amapá-CEA. situada no Av. Padre Júlio MariaLdmbaerd. n' 
1900, nesle cidade de Macepá, per CCIMlC8ÇSo do ConseiiÍo de 
Administfa';:Jo, realizlll!Jm.se as AssembJeias Gerais Ordinâtia e 
E<fraordináría do Acionislos da CEA, representando tnõis do 213 (dois 
lerços) do Cspilal Sor:ía( oonfcmla consla no 'Uvro de Presença' dos 
Acionlslos. Procedeu abertvra da SessSo o Sr. Ame/do SMtos Fi'ho. 
ProsXiente de C<mpenhia e Prasiáanle do Conselho dil Adminisln!çiio, que 
agradocau a prese()Ç8 de todos. Verificando haver ·quomm· legal das 
AssembllJías abiiu a SessSo, convidendo para compor s Mesa como 
Presidente de Hcma, o Sanhor PEDRO PAULO DIAS DE CARVALHO, 
lflr.(!-Govemodor do Estado do Amapá, rep1esenlante do Governo do 
Estado, Acionlste Majoritário e Conlrollldcr desta Compenhla; o Senhor 
JOSÉ CARLOS CORREA DE CARVALHO. aaollists Prefedura Municipal 
de Mazag:Jo e e funcionArls Mana Euni:e Paurino de Um!. indicada piliB 
socrelaliar a rauni:Jo, fJC8lldo. desu forma, Jegalmonta constifulde a Mesa. 
A seguif, o Sentlllr Arnaldo Santos psssou a Direção dos trabalhos ao 
Presidente de Hcnra, que solici!oo à S9Cil1tária que pro<edesso a leitura do 
Edftal da CoovocaçllO, pubti:ado no Diério Ofidsl do Es18C/o edições n's 
3498, página 36. 3499, póglna 10 e 3450, pógina 15, respod/o'llmcntc dos 
dias 13. 14 e 15 do oo"ente e no.Joma/doDia, edições n's 5B20. pbgina 4. 
5621, pllgiM 4 e 5622, página 4, respcctNamente rios dias 13, 14 e 15 de 
abril de 2005. Em Sf!!Uida pós em pauta o item "• • ds Ordem do Dia, ou 
seja : a) Exame, áisrossAo e votação das Demon~s Financeiras, 
Pari!CCfes do Cooselho Fiscsl e dos Audf.Oflls Independente~ Manffeslaçao 
do Conseflio de AdmlnlsiJaçSo. Demais atos da Dilftoria, referente ao 
excn:lcio oncorrado em 31 de dezembro de 2004. Na ocasiSo prop6s 
quo se dispensosse a lelturo e exp/anaç~o pelo Confad01 da Empresa da 
referida docume-ntação. informsndo que a mesma fora publicada de acordo 
com as exigências lf!ials, sendo a p~oposta aceita por .unanimidade, 
fJ8SS8n®-se om saguide p aneliw os documentos em ques/9o. ,Do 
rcsu.ledo do "'en:lcio de 2004 se oble~·e ll!ltes do Imposto de Rend~ c 
demais deduçóes. Prejuizo na ordem de R$ 52.131.021,00 (cinqüenta e dois 
mlíhlles. cento elrinra e seta mil. llinta e um reais). sendo composto do: a) 
R$ 23.045.561,00 (vinte e tres miíh6os, quaJenta o cinco mil, quinhentos o 
sessenta o um reais) nf!ialivos do resuXado do Serviçc; b) R5 
28.937.143,00 (rinte • oito milhões, novecenlos e llinla e rol• mil, !>!nlo e 
qusrenta e lr!ls reais) negativos de Rcccita/Ocspesas Financeiras; c) R$ 
205.683,00 (duzentos e cinoo mil, seiscentos e onenta e úl:s reais) pcsilivos 
de RecehasJDespesas nSo Operationais. A Reservo de ~paaJ consf~uida 
no cxercicio co 2004 no valo! de R$ 1.441.619,00 (Hum milhSo. 
quattocentos e quarenta e um mil, seiscentos e dezenove 1eais) foi 
abSONida pelo Prejuízo do exetelcio, conformo pratOOiza o Artigo 189 da Lei 
6.404176. Após anA6s8 e apred~ da docvmenlaçM apresentada, foi 
colocoda a maiéria em YOiaçoo e os ocioriJs111$ prosentes a)liTJVaram as 
Contes da CorrpsnhJa de Eklricídada do Amapá-CEA, exercício de 2004. 
Dando soqil~nr:ia aa.s trabalhos, passou-se ao Item "b" da Ordem do Dia . 
Elo!>~o dos ll•mbros do Ccn .. lho FIScal e respectivos Suplent.s. O 
Sr. Presidente wbmeleu os nomes a Sf!!Uil para CDmpcr o Conselho Fiscal 
da CEA, indicarias ,,,o Acionistal.lajorifário atravós do 0ÕJcio n.• 0120/ GAB 
GOV. datado de 26 de abril de 2005; psm Membros Efetii'Os: Mennalve 
lflli>ena Pereira , Eias Rodrigues da Fonsecs e EduaJdo Fisbhen; pare 
Mombros Supl;ntes: Ni!za Xavier Jâcr:Jme. Emanuel Menezes de Araujo e 
Benjamin Gomes da Cosia Neto. Colocada a matéria em díscussão e 
Yolaçoo. foi 19rifJCadO terem sido reeledos como mombros ele/Nos do 
C011selho Fiscal UER/1/ALVA VII..HENA PERBRA, b:asi!airfl. soi:eira, 
resídCIJte nesta cidade de Macapá, na A. v. Henrique Galúcio, n'148l, Bairro 
ContJal._porledcla de Crll!eira de Identidade n' 89.472-SSP-AP e CPF 

- n~3.623.8tl-20; EÜAsRôÕRIGUEsÕÃ FONSECA; brasi!eirõ,CãS'eiio-:
Professor, resi4ente nesta cidade de Mscapá, na Av. Padre Ango.\? Birachl, 
n' 1516. Beirrc Congós, pc~ador da Ca~oira de ldcntidode n' 423296-20 a 
CPF rt' 3:W.389.962-20; EOUARDO FISBHEN, brasi.'eiro, ca.ado, 
Eronomista, residente nesta cidode de llacapá. na Rua Luiz Csnos de 
Amújo Monteiro, n' 46, BaimJ Jardim Equatorial, porlod01 da Carteira de 
Identidade n' 238. 131-SSP/AP e CPF n• 826.540.267-87 e como membros 
$1iplsnfes NILZA XAVIER JÁ COME, brasiaira, CIISeda, Advogada, resXiente 
nesta cidada de Macapá, na Av. General OsOrio, n• 934, Bairro do Laguinho, 
portadora da Carteira da tdonh'dada n' 2807-DF e CPF n• 225.914.861-15. 
EMANUEL 1/ENEZ.ES DE ARAÚJO, brasilcilo, sclteiro. Advogado. 
res<Jenfe na Rua Padre Luiz de Davi, n• 169, fllilm ANnreda. porfadOI da 
Csrtcirs da l~an/idade n• 077.4JO-SSPIAP e CPF n' 656.207.122-49: 
BENJAMIN GOMES DA COSTA NtTO, brasiloilo, casado, Mvogado, 
residente nesta cidode de A/;r.apá, ns Av, Prc~'rlente Vargas, n• 1489. 
&:rro Cenllõl, porledor d;; Cartsira da n' 160.450-AP e CPF n' 
326.537.004-68. O p~esídenle da asseml»iía. e Sf!iu~. deu posse aos 
memlxos do Consatho Fisco/ reeleitos por esta assembWo. Dando 
seq~r.cia eos úebsll:os, psssou-se ao Item ·c)" do Edftal: - Aproveçdo da 
Propost1 p.r. lun>Gnto do Capi"l SociaL P;w tanto. lei too pela 
Secreléria a Proposta da Diretoria sob<H o aumento do Capflal, Patcrer do 
CollSBihO Flstal e a Dc/iberaçAo do Conselho de Adminislra(:Jo. Prcpóo a 
Dileleria a aptOVaçào da s>.pressilo monctaria e sua Ci!pitaliz~Y;~o. procedida 
de acordo CM> a legislaç4o ltigente, a clev~ do Ci!p~a/ socl81 de 
Empresa de R$ 92.226.527.10 (r.ovenls e deis milhões, duzontos e vinte e 
sois mil, quinhentos e vinta e .Wo reais e dez ccniBVOS} para RS 
94.226.527,50 (novent• e queiJo m'/Mc.s, dl/lentos e llinte o Sfiis mil. 
quinhentos a vinte e sete reais e &,qür;nta c.ntavos) sando o llrJJTI':)nfo 
orlgln!Jrio de adiantamento pera eporte de capffal efatuBdo pelo acionista 
miJjOI~iJrio, G~.-ema do Eslado do AmapS. na orde"! da 2.000.000,04 (dois 
m•'hóes de reais e quarenta centavos). Esse CapiW é represenledo por 
94.226.527 ( Rovenfa quo!ro mi/Mes, duzentos e villc seis mH, quinhentos e 
vinte e sele) lf6eS ordinMas nomiflelivas, com ve:or patriroonial de RS 1,00 
(um reeQ csrJa NAo havendo ob}oçAo da As.serr.b.léia, foi deç~ara-is 
aprovada a proposla do aume-nto do Cõp.la/ Soda! da Companhia de 
Elclriddads <o Am<Jpi>-CEA. Em continuidade aos ~sbaJhÕs o p~esXiente 
passou ao item "d" do Edflal. ou seja, Eleição dos Membros do Conselho 
do Adminlsfnçlo e suplentes. Fo! submelirlo 1*-'o presidente da 1./esa os 
non~es a SBl;Uir para compor o Conse'>O de Mm'nJsiJa<;Ao do Err.presa. 
Pera tento, s:>lr.-flou iJ socretária que procedesse a le~ura do Ofic'O n• 
0121/GAB t.OV, datado de 26 de abrif de 2005, cordendo a indica~o 
efetuada pelo acionis:a rr.a,'orifário. Para membros efet.Ws. Arnaldo Santos 
Filllo, Ana M11ía da Pauis Pinheiro Barcessõl. Clio Souza Góes e Luiz rraçu 
Gulman!es C<>íares, s para membros suplentes: José Soares da Sil•a. 
Va,~er Ribeiro Moura e Sebus~ã<! Rosa llililmo. Colocada a mat6ria em 
d'rst;ussáo e votaçSo e n:Jo hil"1erldo objeção do ossembt.!ia foi verificado 
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futem sido ~eefeaos oomo membros eleti>w do Cooseh> de Adminlstraç4o 
ARNAJ.J)O SANTOS RUI O, brosRelro, casado. AdVOtJidc, 0~8. n. • 620;AP 
resmme nesta 008de de M~ na Aldmeda Cajan, OINidta K. Cass 13, 
Conf,mlo Cablahinho, porl.adot da Cslte/fe de Identidade RG n. • 034.363· 
AP e 'CPF n.• 210.854.!182-C4; ANA MARIA. Df PAULA PINHEIRO 
BA.RCESSA.T, lx8Silefrll , >iliva, f<:onOIMla. Economista, teSidenle neste 
008de de M~. ne Av. 1.1en<1onça FuMdo n. • tm. 8airo Can1181. 
pottadoro. de Carteira de Identidade RG n.' 33.563-AP e CPF n. • 
049.284.822-C4; CIRO SOUZA GÓES, brasileiro, C6sado, Bachattl em 
ECOOIJide, residente nesle cilade de Mdcapá, na Avenhl!l Fekiano Coollo, 
n' 931. Bairodo Trem, porladof de Calleira de lden1idsde RG n.'8S.3S9-
SSP·AP e CPF n. '180 421 632-15; LUIZ IRA.ÇU GUIAIARAES COLARES, 
bmslltim, casado, fngenheiro Agt6n0010, residente nesta cidade de 
Macapá, na Av Acefoo de LeAo, n' 1947, 8airo Santa Rir!, pMedor da 
Csrleira do ldelltldade RG n.' 18 SOO.SSP·AP e CPF n.' 042.054.212-49, e 
ccmo membtos $Up/onle.s SEBASnAo ROSA MÁX/IriD, lllllsilexo, 
~do. FC11lCJOóãrio PúbGco estadUBI. I05Íd8llt& nesta cid4de de Macapá, 

• porlador da Ca<felrB de ldellWade RG n' 299.708-SSP-AP e CPF n.' 
185.514 322-49; JOSI! SOARES DA SILVA, bras1Je110, S'Jitei/0, Funcionário 
Pübllco, reSI!enta nesiB cx!ede de Macapá, na Av. AnMtlll Nunes, n. '1565. 
8airo /lava Eltosilía, porledor de Ca~e~a de ldentidadt RG n.• 240.567. 
SSP/AP 8 CPF n.' 113.190.542-34; VALDER RIBEJRO DE MOURA., 
bnlslero, casado, Coilledor, reSJdente neste cidede de ~ ne Rua Dr. 
Ws.fer da S/IJ8 Pacheco. n.' 464. Bmo Jetdim Man:o l81!J, portador de 
Calt91r11 de Identidade RG n.' 067376()-SSP/AAP e CPF n. • 432.293.102·25. 
O presidente de essambNJ/a, s ~deu posse sos memlws do Consel'lo 
de Ad~ ora mfeitos. Em t:Oilllnuldede, 81oodf/IOO o que 
e.tabelece o M f !r do Estatuto Sodol de Socisdede, foi designado pelo 
Assembléia Gn, denlre os membtos eleitos, o Seoho! Ame/do Sot>tos 
Filio. pat8 Presidente do CoMsl>o de Adminlslraçlo. o que/ flll!lbem, 
kllegfaté a Diteloria Execurwa de Empresa como PresldM!e por lndicaçAo 
do acionJsla confroladOf. Encsnodos os os.~unfos da Assembl6/o Gerei 
Onilfl&rla. pe$$00-se a delib6rar sobte o IIMt -.· do Assambl618 Gerei 
EXlr1!01Uinária. Na OC8s1So, o Senhor PreSJdenf• ilformou A Assembléia, que 
com • eprovaçAo do hm 'c' do EdR&!, hiWI!Iá necesSJdede de se modifiCar o 
teor do Artigo s• do EstaMo Social ds Empresa. A nova redaç&!, submebo'a 
á 1I{II9CiaçáD de Asse~. foi sprovada por unanimdede, psssando o 
referido lllfigo, • conslif de seg!Mis f8daçêo: 'Art. 5'. O Ctpil21 Sociol de 
Componhll do Elotricid1dt do Am.tP'·CEA I dt R$ 94.226.517,50 
(noventa • qu•tro mllhóos, duztntos • vintt t uls mil, quinhentos e 
vlntt e st~ ruis • clnqiitnlo conlovos) '*P'fSMIJdo por 14.226..527 
(noVMt. • qu111o milhóa, duuntos t vinlo • uá mil, quinhentos t 
\'lnlt o 111t) IÇ6H orúõMri., nominolfvu, e<>m vtlor patiimonlol dt 
R$ 1,00 (Um fN/) codo. Nado mais hovendo a tratBt, defetn!lnou o Sr. 
'PreSJdBflfll que 8S Assembléias Garals OtdinMa e ExiltonWIMo fcs.~em 
lnstromentadss em Al81inia!, exftBindo.ss as necusMas cópias Pllf8 o sou 
lliQUivamento na Junta Comercial e pubi;BÇOO no OiSrlo OliciBI do Estado, 
d&lormlnou tllmbêm, que fosse 1!11CN18do • loRis n' 112 do Livro de 
Pressnça dos Adooi.s1ss, 8 swpendeu a Sessoo pelo tempo necessilrlo 11 
liMilluro da Ata Reeberto • SessAo foi a Ale 6da, tendo sido achado 
em Oldem, foi aprovado e ~. pelo Presklente dá Àssembléla, 
representada do aciooisla msjori!Jno, pelo aci:lnlsfa Preli/twi Municipal de 
Mltleg8o, pelo Presidente do Conss/ho de Mrrinis~Jaç4o de Companhte e 
por lllill, Mans Eunice Paufno de LiDa, Seaelllria. MscepMP, 26 de eM 
de2005. 

4p~~fà~õecf:vfJ:J/cd{). 
Vict-G01111111dor 

Ropresentanle do Aclotllsto ovemo do Estado do Amap6 

C Rtttl~ALHO, 
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li.R.M..O DE POSSE 

Aos vinla e seis diaS do mês de abri do ano do dots m1 e 
cilco, as 11'11l.(onze hOras e dez llllroros). petanta a Assembléia Geral 
Q-dinàtla que os elegeu, reatzada nesta data, conforme cons1a da Ala da 
relerida Assetrbiliia, lotam elelbls para o mandato de três exerdcio anuais. 
que se eocenalll na As.!embléia Gelai Ordn.!na de 2008, membros do 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da Corrjlan!N de Eletncidade do 
Amapá.CEA, os Si!Q<Jilles nomes: IIEUBROS EfETlVOS; A.RNAJ.J)Q 
SANTOS RLHO, IJillsileiro. casado, Ad1J09ado, 00 n.' 620-AP resideflle 
nesta odade de Matapé. na Alameda Cajari. OJadra K, Casa 13, Cor+Jnto 
Cabralzlnho. portaóot da Carmia de Identidade RG n.• 034.J63.AP e CPF 
n.• 210.854.982-ll4; ANA MARIA DE PAULA PINHEIRO BARCESSA.T, 
brasileira, YiUva. E<XlOOitlis!e. res.denle nesla cidade de Macapé, na Av. 
Mlr1donça FIXIado n.• tm, Bairro Cenlral. portado!& da Carleita de 
Identidade n.• 33 56:1-AP e CPF n.• 049.284.822-ll4; CIRO SOUZA GóeS, 
lxasieiro, casado. Bacllallll e Economia, resid«lla nesta cdade de Macapá, 
na Av. Feliclano Coello, n.• 931, Bairro do Tll!f11. pol1adora de Carle!nl de 
ldenlidade n.•. 85.359-SSP-AP e CPF n.• 180.421.632·15; LUa IRA.ÇU 
GUII.IARAES COLARES, brasilelo, casado, Engen/leiro AgrOnomo, 
resldenle nesta cidade de Macapá. na Av. Acelno de t.eao, n.' 1947, Baino 
Santa Rila. porladcr da Cartella de Identidade n.• 18.500-SSP-AP e CPF n.• 
042.054 212-49. pare t.E"llROS SUPlENTES: SEBASTIAO ROSA. 
MÁXIIIO, lxasieiro, divordado. Funclonâ!io Púbico esladual. mldenle 
nesla Qdade de Macapá, na Av. Oilgeras Silla. n' 281. Bairro do T111m, 
polladol da Carteira de ldenlldade n.• 299.708-SSP-AP o CPF n.' 
185.514.322-49, JOstSOARES DA SILVA., blasaeirn, solllllro. Funcialario 
Pubico, residenla 00st1 eidade de Macapâ. na Av. An1ónio NllleS, n.• 1565, 
Barn Nata Bta•lla, porlador da Cal1elra de Identidade n.• 240.567-ssP/AP 
e CPF n' 113.t90.542.J4; VALDER RJBEJRO DE IIOURA, bla!ilero, 
easade. Conlodo<. resdmle nesta cidade de Mac:apé, na Rua Or. WMIM da 
Siva Pacheoo, n.• 464, Barn Jardin Marco Zaro. porladcr da Calleia de 
Identidade RG n.' 0673760-SSP/AP e CPF n.' 432 293.102·25. Os 
Conselle.ros. SJliiiS<Illaram. anles da im'e!lldura nos Ca1!105. Oeclaraçao 
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de Bens, que se a<:11atn arquivada. ne Secrelana Gelai da Sede Social. 
Por estar revestido das formalidades legais, eo. Maria Eunice Paufro de 
lima, Secrefãna do Conseho, lavrei este Termo de Posse, que depois de 
Ido e actoado de ao:>nlo, foi de'lldameniB assilado pelos CoMelhelros 
empossados e. ao final. pela Seaatãria. Macapé, 26 de abril de 2006. 

.CERTIFICO que a presenta cópia foi flelmeniB I!Bnsa1ta do ivro ptOI)J!o de 
Tenno de Posse do Conselho de AdminislraçAo da Co(npanhla de 
Elelricldade do Amapá.CEA. 

TERMO DE POSS.Ii 

Aos vinte e seis dw do mês de abri do ano de dois mi e cinco, âs 
10·30 (dez horao e ~on!a mrolos). p01anle a Assembléia Ge<al Ord~ria 
que os e.egeu, reaizada nesla data. conforme consta da Ala da refanda 
Assembléia, foram reeleiiOs para o n>lll<!ato do urn ex&ltlcio anual. que se 
encenará na Assembléia Geral Orolllâna de 2006, rnembros do CONSELHO 
FISCAL da Cornp.>nhi.l dt Elttrlcldade do Arnapá·CEA. os segulnles 
nomes; MEMBROS EFETIVOS MERINALVA VILHENA PEREIRA, 
bras.wa, so"elra, residente nesla cidade de Maeapâ. na Rua 03, Quadra 
08, Casa 07, Residencial MOnaco. SalTO Janlim Equatorial, por1adora de 
Car18ira do Identidade n' 89.472-SSP-AP e CPF rft63 613 812·20. ELIAS 
RODRIGUES DA FONSECA; brasieiro, casado, Professor. residente nesta 
cidade de Maeapâ, na Av. Padra Angelo Biraclli. n't516. BaiTo dos Cong6s, 
po!1ador da Car1elra de lde<16dade n• 423296-20 e CPF n' 330.389 962-20; 
EDUARDO FISBHEN, brasie110, casado, Economista. residente nesta cida<le 
de Mac:apâ, na Rua Luiz Carlos de Araujo Monteiro. n' 46, Ba.rro Jard:m 
Equatorial, po!1ador da Catlewa de Identidade n• 23813t.SSPIAP e CPF n' 
826 540.267-87; para MEMBROS SUPLENTES: NUA XAVIER JACOME, 
brasileira. casada, Advogada. residente nesta cidade de Maeap/1. na Av. 
Groeral Os6no, n• 9:;4. Sano do l.aguinho. portadOfa da Carteira de 
Identidade n• 2807-0F e CPF rr 225.914.861·15. EMANUEL MENEZES DE 
ARAÚJO, brasi:eiu. soflero, Advogado, residente na Rua Padre Luiz de 
DaVI. n' t89, Sain'o Alvorada portadol da Caneira de ldenlidade n' 077.430· 
SSPIAP e CPF rt 656.207 t22-49; BENJAMIN GOMES DA COSTA NETO. 
braslieto, casado, Advogado, residente nesla cidade de Macapâ, na Av. 
Presidente Vargas, n' 1489, Bairro Ce<1val, portador da Ca~ei'a de rr 
160 450-AI' e CPF n' 326.537.004-liB Os Conselheiros aprcSOillaram. antes 
da investidora ros Cargos. Cec'.araç.lo de Bens. que se acham 
arquivadas na Secretana Geral da Sede Social. Por estar revestido das 
fonnardades legais, eu. Maria Eunice PaulnO de Lima. Secrelima do 
eon.elho, lavrei e!le Termo de Posse, _ que depois de ido e achado de 
acordo, vai devidamente assinado pelos Cooselle ros empossados e, ao 
fmal, pela Secre1aria Macapá, 26 de abril de 2005. a a) Mertnalva Vi!hena 
Pereira, Ehas Rodrigues da Foosec:a. Eduardo Fhispen. Membros Suplenies 
Nllza Xavier J~. Emanuel MentleS de Araoijo. Benjamn Gomes da 
CoslaNe10. 

·CERTIFICO que a preSOilte cópia foi f~elmmle b'ansalla do livro próp(to de 
Termo de Posse do Conselho FÍ5CBI da ~nhla de Elelricidada do 
Amapa-CEA. 

(PoDER LEGISLATIVo) 

Assembléia Legislativa do Estado 
Dep. Jorge Amanajás 

CONCORRtN<:IA PÚBUCA N' 001f200S.CPUAL, 
DE 23 DE MAIO DE 2005. 

A COMISSAO PERMANENTe DE liCITAÇÃO 
OA ASSEMBLáA LEGISLATIVA 00 ESTADO 00 NMPA_ nomooda 
pela Po<taoa n• 018912Q05.Al., do 17 do IOY8reiro do 2005, toma piblico 
para o conhecimento doa lntere.t.~ados que na forma do$ di$posi!ivos 
legait. da Lei n' !i 66&93 e auaa alt01'11Q005, far6 ~~r licita~o n:;a 
modolldado CONCORIItNCIA PÚ8UCA. do ijpo MEHOII PREÇO , 
conforme dolalllamonto o a.gulr: 

00 OBJEIO P1t llCITAClo: 

• A P"""'nle llcitoção no modalidade do CONCOR· 
~NCIA PÚBLICA tem por olljetivo Aqubl~ do Puugons Atrua, 
doolinodo oo otendimonto do Cotas do seMços do A=!mbll!ia U!glslo· 
livo, cooforme AneliO I deste Ed~al . 

·Os fnte<oooados orn po~~- LicllaçAo doYe
rao adquuir o Ed'llal junlo o Comiado l'erTnononte do Ucl1açao da 
Asscmbtéi3 l.epislativo do Eslado do Am•"'· no h<rlrio de 7:30 •• 
13:30 hDnls, na RJa Mele situada na Rua Eliezer Levi n' 1902, Centro. 
Munk:lplo de Moco~-1\P. 

ODS : REI'lllUCADO POR llA \'!R INCORREÇÃO :<A PIJBUCAÇÀO 
00 D.O~. N" 3526, DI 25 DE MAJO DI 2005. 
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( PODER JUDICIÁR!Q) 

Tribunal Regional Eleitoral 
Des. Honlldo Amaral de Mello Castro 

PAUTA DE JULGAMENTO 

Pauta n' 011/2005: Elaborada nos termos do Art. 45 do 
Regimento Interno desta Corte. Cientifico aos 
interessados que será submetido a julgamento na 
Sessão do dia 07106/2005, ou na(s) subsequente(s). lJ 
processo abaixo relacionado: 

Autos de Recurso Eleitoral n• 278/2005 - Classe V 
Assunto: Recurso contra decisão que julgou carente 
ação por fana de legijimldade da parte (AIJE n' 
291/2004. 11• ZE). 
Recorrente: Collgaçl!o Trabalho e Competência 
Advogado: Dr. Marcelo Ferreira Leal 
Recorrido: Anlõnio José Siqueira da Silva 
Advogado: Dr. Alexandre Battaglin de Almeida 
Relator: Juiz Adelmo Caxias 

Secretaria Judiciária em 31.05.2005. 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2" ZONA 

Edital n. ' 178/U 

Prazo de 05 dias úteis 

O Dr. ~CIO JOS~ SANTOS RUFINO. MM Juiz 
Eleitoral da 2" Zona. usando das atribuições que lhe são 
conferidas, etc. .. 

FAZ. SABER. a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem da Sentença Proferida. 

SENTENÇA 

Processo n• 7.790105 
Suspenslo dos Dlreltos Políticos 
Réus: Renato dos Passos Correta, Jamllo Borges da 
Costa, Jeslvaldo Cardoso de Oliveira e Paulo Rogério 
Barreiros Dias. 

Vista., etc ... 

Relatei. Decido. 

Assim. auapendo os direitos pofiticos dos condenados: Renato 
dos Passos Correia, J~ilo Borges da Costa, Je~lvaido 
Cardoao da Oliveira e Poulo Rogério Bamtlros Dias, pelo 
tempo de duraç.lo da pena. considerando as nonnas qll<l 
disciplinam a apllcaç!o do disposto nos artigos 71 ti 61 do 
COdlgo Eleitoral. Deixo de Suspender a inscriçAo do eleijor 
MANOEL SOUZA DE MELO, por pertencer à 6' Zona Eleitoral, 
conforme fls. 15 dos autos AJJ Cartório para providenciar cópoa 
das peças de fts. 02, 13, 14 e 15 e remeter ao juizo da referida 
Zona Elertoral. através da Corregedoria do TRE/AP. Preenche· 
se o FASE no código 337 Publique-se. Registre-se. Arquivem
se. Macapá. 19 de abril de 2005 Oê<:lo José Santos Ruftno. 
Juiz Eleitoral da 2" Zona de Macapá. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos, expede~ o presente Edital que sera 
aftxado no Cartório Eleitoral da 2' Zona de Macapá e 
publicado no Dlério Oficial do Estado Dado e passado nesta 
Cidade de Macapá, Capital do Estado do Amapá, aos onze (11) 
dias do mês de maio de dois mü e cinco. Eu ................ Maria 
Lúcia Nascimento Pachec~hefe do Cartório Eleiloraf da 2" 
Zona, conferi e s~o. 

DÉC J::::;:;;:F~ 
'Jut: f:ltuora/ da T'. lona ·llfV ~ 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2' ZOI'IA -MA CAPA 

Edital n• 182/2005 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFtNO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá, usando das atrtbuiÇ(Ies que 
lhe sao conferidas etc. .. 

FAZ. PUBLICAR o presente Edrtal, em eumpnmento 
ao d"posto no artigo 2' do Provimento n.• 001199-CREJAP. 
dando ciência aos Interessados, que os ele~ores relacionados 
abaixo. te~o seus litulos suspensos, em deamêncio de 
condenaç!o criminal trans~ada em julgodo, paro que. 
querendo, apresentem contestaçAo no prazo de 05 (cinco) 
dias. Autos de Suspensao dos Direitos PoiiHcos n.• 7.797· 
(AVOS 



Macapá, 01.06.2005 

Eleitor Seção-J lnscrlçao 
UêSUsdé Oliveira Dias 490 3609212593 I 
Cn~tiano Júnior Corrêa Figueiredo 389 3651502593 
osé Luiz da Silva Costa 282 1225476251.~ . 1 

E para que chegue ao conhecimento de todos. expede-se o 
present~ Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 2' 
Zona de fylacapâ e publicado no Diário OfiCial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, Capital do Estado do 

?!
~ .. aos 16 dias do mês de maio de dois mil e cinco. 

Eu, ')!útJ-1$. .. Maria Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do 
C ório Eleitoral da 2' Zona, conferi e subscrevo. · 

. ..c.-e.z..c__~ 
DÉCI JOSÉ SANTOS RUF/NO 

ulz ElâturaJ ria r Zona 

CARTóRIO ELEITORAL DA 2' ZONA -liiACAPÁ 

Edital n• 18912005 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas etc ... 

FAZ PUBLICAR o presente Edttal, em cumprimento 
ao disposto no artigo 2' do Provimento n.• 001199-CRE!AP, 
dando ciência ao• interessados, que os eleitores relacionados 
a,!Jaixo, terão seuo titulas suspensos, em decorréncia de 
condenação crimina l transftada em julgado, para que, 
q~rendo, apresentem contestação no prazo de 05 (cinco) 
dras. Autos de Suspénsão dos Direitos PoiiUcos n.• 
7.811/05 

.. . 
Eleitor 

dãuío Ferreira de So 
árclo Franck Cosrà 
lnaldo de Sá dosS::.:a 

Seção 
·--,--:--

lnscriçao .. 
uza 404 3206852585 

Maciel 490 2903162542 
ntos -· 412 1º~~ 

E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o 
presente Edital que sera afiXado no Cartório Eleitoral da 2' 
Zona de Macapâ e publicado no Diário OfiCial do Estado. Dada 
é passado nesta cidade de Macapa. Capital do Estada do 
Amcá· aos 20 dias do mês de maio de dois mil e c inco. 
Eu. . ... f':. Maria Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do 
C ór1o Ele1toral da 2' ZOSiil,-CQnferi e subscrevo. 

'---r-~-~e~. --c. 

DÉ O JOSÉ SANTOS RUFINO - J 
Jui~ El•itora/ da 2" .t:.nna ·---· Cartório Eleitoral da 2• Zona - Macap;l 

Edital n • 190/05 

PRAZO: 05 dlas 

O Dr. ,DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá, usando das atribuiçõe.s que 
lhe são conferidas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos vi rem a presente 
EDITAL ou dele ccnhecimento Uverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1• do Provimento n.• 001199-CRE/AP, dando 
ciência aos interessados, que os eleitores relacionados abaixo, 
terão seus títulos cancelados em virtude de falecimento, para 
que. querendo, apresentem contestação no prazo de 05 (cinco) 
dias. Autos de Cancelamento de Inscrição por Falecimento 
n.• 7.800/05. 

es Se cão lnscr~o 
dos Santo$ Nunes 101 04125225Õo 
de S. As~~nção 419 3856362ê= 

Ira Mendonça 086 0364112526 
BorQes 047 ó3Õ~ 

i canço Teixeira ... 055 0243012593 

E para que chegue ao conhedmento de todos, expede-se o 
presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral de 2' 
Zona de Macapá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, c~· do Estado do 
Amapá, 20 de maio de dois mil e cinco. E , . lu.~l!:: ... Maria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do ório Eleijoral da 2' 
Zona. conferi e subscr~. 

..... ....e-e.-e...-lf . ..fZ..J-(_) 
. DÉCI J()SÉ SANTOS RUFINO 

u/z E/e/tora/ da 2' Zona 

cartório Eleitoral da 2• Zona- Macapá 

Editai n• 191/05 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona do Macapá, usando das atribuições que 
lhe são cc~feridas, etc .. . 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1° da Provimento n• 001199-CRE/AP. dando 
ciência aos interessados. que os e!eitores re lacionados abaixo, 
terllo s~us tltulos cancelados em virtude de faledmento, para 
que, querendo, apresentem contestação no prazo de 05 (dnco) 
d1as. Autos.do Cancelalllt'lnto de lnscriçllo por Falecimento 
n.• 7.801105. · 

EloitorOi. --
S~o Inscrição 

Q_om h:>_g~s Rarigel Alves de Lima ·· 33,8 0363032500 
~.(;arlos M. de Vilhona 416 3507162550 

ga Pinto ~ 0046852500_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

rancisco das Chagas Pereira . ~~ 034626258}1 
l izabet Nely Lel ta Praça .J_4~ 4378922500 

E para que chegue ao conhedmento de todos, expede-se o 
presente Edital quo será afixado no Cartório Eleitoral da 2' 
Zona de Macapá e publicado no Diário Ofoclal do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, Ca~· it o Estado do 
Amapá, 20 de maio de dois mil e cinco. Eu .. 'M.w.~. Maria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do Ca rio Eleitora l da 2' 
Zona, conferi e subscrevo. ,--

cartório Eleitoral da 2• Zona- Ma capá 

Edital n • 192/05 

PRAZO: 05 dias 

O Or. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá, usando das at rib~içOes que 
lhe sao conferidas, ele ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1' do Provimento n.• 001/99-CRE!AP dando 
ciência aos interessados, que os eleitores relacionados 'abaixo 
terão seus titules cancelados em virtude de faledmento, par~ 
que, querendo, apresentem contestação no prazo de 05 (cinco) 
d1as. Autos de Cancelamento de Inscrição por Falecimento 
n. • 7.806/05. 

-· 
Inscrição Seção 

aifilva 089 00364~:~ 
Florindo 462 1)4580102593 
ilva 058 01852632593 
Dias 041 12384561392 

StO$ 477 04833822518 

Cartório Eleitoral da 2• Zona- Maca pá 

Ed ital n~ 193/05 

PRAZO: 05 dias 

O Or. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos v irem o presente · 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1• do Provimento n.• 001199-CRE/AP. dando 
ciência aos interessados, que os eleitores relacionados abaixo, 
terão seus titules cancelados em virtude de falecimento. para 
que, querendo, apresentem conlestaçllo no prazo de 05 (cinco) 
dias. Autos de Cancelamento de Inscrição por Falecimento 
n.• 7.807/05. 

Eleitores Seção 
.. ~ 

lnscriçao 
Maria do Socorro dos S. FiQueira 481 :287 456Ífl'4 
,.,a ria Ralmunda Borges Trindade oo4 0048802518 

osé Wilson Castro Guedes · ·ois 0316892500 
oanes Paixão de Abrou 463 4474872526 

Mauricio Antônio Guedes da Silva 455 3888882518 
r.-<atdomar Lonios . 044 0202052534 .. -

E para que chegue ao conhecin)ento de todos. expede-se o 
presente Edital que será afiX3do no Cartório Elaijoral da 2' 
Zona de Ma capá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, C~pit I do Estado do 
Amapá. 20 de maio de dois mil e cinco. Eu . rl!r.!&:. Maria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do C rio Eleitoral da 2' 
Zona, conferi e s bscrl)llO.._. 

~-0 D CIO JOSÉ SANTOS RUFINO 
Juiz Eleitoral da 1' ~a 

Cartório Eleitoral da 2• Zona - Macapá 

Edital n • 194/05 

PRAZO: OS dias 

O Dr, DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
E le~o ral da 2' Zona de Macapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas. etc .. . 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiveram, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1° do Provimento n.• 001199-CREIAP. dando 
ciência aos interessados, que os eleitores relacionados abaixo, 
terão seus títulos cancelados em vif'\ude de falecimento, para 
que, querendo, apresentem contestação no prazo de 05 (cinco) 
dias. Autos de Cancelamento de Inscrição por Falocimento 
n.' 7.808/05. 
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E para que chegue ao conhecimento de todos, expede-se o 
presente Edital que será afixado no Cartório Eleitoral da 2' 
Zona de Ma capá e publicado no Diário Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapa. ~ap· do Estado do 
Amapá, 20 de maia de dois mil e cinco. Eu, .~W..O.: .... Maria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do rtório Ele~o ral da 2' 
Zona. conferi e subscrev,o.--

Cartório Eleitoral da 2• zona- Hacapá 

Edital n • 195/ 05 

PRAZO: 05 dias 

O Or. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapá, usando das atribuições que 
lhe são conferidas. etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos vi rem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento t iverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1° do Provimento n• 001199-CRE/AP, dando 
ciência aos interessados. que os eleijores relacionados abaixo, 
terão seus titules cancelados em virtude de falecimento, para 
que, querendo. apresentem contestação no prazo de 05 (dnco) 
dias. Autos de Cancel amento de Inscrição por Falecimento 
n.• 7.812/05. 

Eleitores Se.ção 
· .-::--

Inscrição 
jSIIvio Rogério Martins Alfaia 359 2641722500 
Walter Pinto Melo 094 0384442550 

ilitino Alberto Furtado 005 0051462526 
~-~rinda QÜi!iraiP. Barrosa 384 1845032593 
vone Marinho dos Santos 100 08889225~ 

E para que chegue ao conhedmenlo de todos, expede-se o 
presente Edital que será afixado no Cartório Ele~oral da 2" 
Zona de Ma capá e publicado no Dia no Oficial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, Cilp· ],do Estado do 
Amapá, 20 de máio de dois mil e cinco. Eu, .. :1!Uiu!.<P: ... Maria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do C ório Eleitoral da 2' 
Zona, confe1i e subSCfllVO. 

" ·_e_.~·~ 
O C/0 JOSÉ SANTOS RUF/NO 

Juiz E/oi tora/ da :t Zona 

Cartório B eit aral da 2• Zona -Maca pá 

Edital n• 196/ 05 

PRAZO: 05 dias 

O Dr. DÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Eleitoral da 2' Zona de Macapã, usando das atribuições que 
lhe são conforidas. etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1• do Provimento n• 001199-CRE/AP, dando 
déncia aos interessados, que os el~ilores relacionados abaixo, 
terao seus titules cancelados. em virtude de falecimento, para 
que, querehdo, apresentem contestação no prazo de OS (cinco) 
dias. Autos de Cancelamento de Inscrição por Faleclmonto 
n.• 7.813/05. 

tcires - ~~~· lnsc~~ 
r Góes da Silva 108 0440642577 
a da Casta Filho 175 s8o3s2s42 
Nunes 277 22_t~ 
ro M. de CanÍÜária 493 0063142526 

E paca que .chegue ao conhedmento de todos, expede-se .o 
presente Ed1tal que será afixado no Cart6no Eleitora l da 2' 
Zona de Macapá e publicado no Diário OfiCial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Macapá, Capit I o Estado do 
Amapá, 20 de maio de dois mil e dnco. Eu,. ~ .... Maria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do C ório Eleitoral da 2' 
Zona, conferi e subscr~ 

cartório Eleitoral da 2• Zona - Macapa 

Ed i tal n• 197/05 

PRAZO: 'os dias 

O Dr. OÉCIO JOSÉ SANTOS RUFINO, MM. Juiz 
Elertoral da 2' Zona de Macapá, usando das atlibuiçOes que 
lhe são conferidas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o presente 
EDITAL ou dele conhecimento tiverem, em cumprimento ao 
disposto no artigo 1° do Provimento n.' 001199-CREIAP. dando 
ciência aos interessados. que os elertares relacionados abaixo, 
terllo seus títulos cancelados em virtude de falecimento, para 
que, querendo, apresentem contestação na prazo de 05 (cinco) 
dias. Autos de Cancetarrento de Inscrição por Falecimento 
n.• 7.814105. 



Macapá, 01.06.2005 

E para que chegue ao conhecimento de todos. expede--se o 
presente Edrtat que seri afixado no Cartório Eletotal da 'Z' 
Zona de Macop~ e publicado no Diário OfiCial do Estado. Dado 
e passado nesta cidade de Maca~. Ca · Estado do 
Amapá. 20 de maio de doiS mi e c00o Eu,.. .. Mllria 
Lúcia Nascimento Pacheco, Chefe do C 10 Eleitoral da 2" 
Zona. conferi e subscte'fe-. 

CARTÓRIO ELEITORAL DA 2" ZONA 

Edl~l n. • 181/0S 

Prazo de 05 dias Ulels 

O Dr. DÉCIO JOSé SANTOS RUFINO, MM Juiz 
Eleitoral da 2" Zona. usando das atribuições que lhe sao 
conferidas, etc ... 

FAZ SABER, a todos quantos virem o pteSente 
EOIT AL ou dele conheànento tiverem da Sentença Proferida: 

SE N TE N Ç A 

Processo n.• 7.798105 
Restabelecimento doe Direito& Polltieoa 
Requerente: Robson Pantoja AWala. 

RELATÓRIO 

O ele~or relacionado e qualificado nos 
prewntes autos, nequer restlulçlo dos seus direitos polkicos, 
ora suspensos. alegando nAo sar mais eonsctlto situaçao que 
ensejou a cilada suspe~o Junta P<OVa docwlental 

FUNDAMENTAÇÀO 

Proceda·se com o restabelecimento da 
lnscriçao que encontra-se suspensa conforme pedido de 
'restabeleamento devidamente insltuido. 

Ao Cartório para as po'ovldências conforme 
detennlna a Resotuçao 21 538103-TSE. 

Preencha-se o FASE correspondente. 
Pubrque·se. Regis1r&-Se. Arquivem--se Macapj, 20 de abril de 
2005. Décio Jos6 Santos Rufino · Juiz Eletotal da 2" Zona da 
Maca~ E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expede·se o po'&senta Ed~al que senl afixado no Cartório 
Eleitoral da 2'. Zona de Maca~ e publicado no Diário Oficial 
do Estado Dado a passado nesta cidade da Maca~. Capital 
do Estado do Amapá, aos,'III'!ZI'•seis (16) dias do mês de maio 
de dois mil e cinco. E~.f.~ .. Marta Lúci• Nosclmento 
Pacheco, Chefe do C;(stório Eleioral da 2" Zona, conleri e 
subscrevo. 

DÉCI JOSÉ SANTOS~ 
:Juiz ElaiiOtal da 2" .;;;::;.""' ~ 

Tribunal de Justiça do Estado 
Des. Raimundo Nonato Fonseca Vales 

ATA DI OlSTiltlltJIOO E/00 U· 

OI!mUBUlCAO CO tGAII:J'N1E>fi'O 

JUDJClARIO no '11ll~UW.o r. 
JOS'I'ICA tJO ESTAOO 00 »W'A. 

do ano de 2005, 

12,00 bocas, r.alha.a~ .. • Dt..td.buieao t/OJ a.di.a· 

trll:luieao doe Proc:ea~ aba.bo nlacloaacto., ooofonrre 

no.,.. elo Ragu-to IDte.tno. 

PIOCBSSOS DJSTRtBUJOOS 

. -·----- ........ ..... . 

API!I.\00 ommw. llo. 0002135-2/2005 

AI:NI:1JN:Xl :DIP'DISCil P\m:LI(D 

JU:1A'I'OR(AJ <0... LUIZ CARlOS~ 0011 lWn'OS 

Ho. 00021l&·2/200S 

OIUGC"t • 1l1. VARA OUHINlL a AIXliTCaiA KtLI'CUt ti! 

APIILA!II'E <RCIBER'ro PAI.UO llA StL\01 

lo1NCONXJ •IWICEUl Dll SILV1< LIIIT2 

APlltNlO •KII<IS'mUO PUB!.ICO 

RJILATOR(AI •Du. CWll;lm) PtNHZIIIO 

AI'F:U.CAD OUH.liWI Mo. 0002137·2/2005 

: ?•. \lUA CR.1KINIU. E AlD1TOIUA KILlTAR OI 

•FRA.'IClS BliAIA llA SI.LV1< CA!InO • I O<miOISI 

:AQW.COA~ 

•KDIISTERIO PlmoiCO 

(DIÁRIO OFICIAL) 

R8QOllii.Bimi •ELIEZIIR ll8 HII.O PSUtRA 

ArNOONXJ 'ELV1< PATD!A DI! 9CXlZA a:M:S 

R!QCERIIlO •!Uilctl'IO D11 w.z>GAO 

~ :PRAHk J06B ~ DI IJ1toEIDI\ 

UVJISITMT:JUUO l)}Urro M ~ta MUliiGIIO 

aEI.A'I'OR (AJ '!lOS • PRESIDIHI'I 

DEPARTAHDI'TO .JI:DlCIARtO 

ATA DB DIS'I1liiiU1CIIO B/00 U • 

OISnUBUlO.O CO OIIPAil'r»>l<>n'' 

J11DIC1AitiO CO 'I'RIB<IIOL 011 

olUSTICA DO utAOO 00 NOJ'A. 

Ao(ol 30 clialol do ... do >oUO do &nO de 2005, 

U:Oo horu, rulit.W· ee a Dbtri...b..lic:•o e/OJ Redi•· 

triblic:&e doi ~ lhahco relacic::c.twto., confot'111e: 

DO:..• do Regi.hlnto lutemo. 

·CAMMA UNIO. 

~CitiMI>W. No. 000.2ll8·2/2005 

CIUCDI : ctMUCA OS Mo\PA 

~ :MDflSTD.IO P\BLl'CO 

APEUIDO •CAIU.OS AUiilml IJI SOOZA SNII'OS • B OC1m:ltSI 

~ •DEF211SC1l PUILICO 

llElMOa (AI 'Du, LUI% CML09 IXJotES lXl9 SNm:lS 

lot:Vo.VO t"9l tio. 001541-ll/2005 

AGRA~ tUNIU."VSR BRASIL L~ 

.atl'.'OQIOO •TAIS~< ........ IOW!S MIMIXIIC\ 

NJV.VNXJ oson.IO <XIIGCIO I DISTnllUICIIO O& Alot>l>lli'OS 

MNr:Qo1X) •ltCIIDf mactl't 

RIILAT<Jt(A) '"""· MAitlO OtSm'llV O& (IUIUIIOZ 

Ko. 0002119·2/2005 

:la. VUA CR.IHnW, E ALI)l'ttii.Ll MILITAR OI 

, B OUI'lOOtSI 

ADIIOGAilO 'OEPI>ISOR PIIILICO 

APILADO tKilClS'rDlO I'U8LXCD 

RIII.Al'OR !AI 'Ooll. 011!0 -""'NOO O& SOUU. 

""· 0002140·2/2005 

ORIGEH 

APEI..»n'E ~~ QOE'IaOZ AZEVIDO • 

~ tPABIO ALMBIM BRASIL PREIR& 

APELA.OO tMIHlS'n:aiO PCBLlQ) 

REU.'roR(A) 1De11. miJ0.1D0 KlalA JICilRlGCZS DI tiC1JZA 

~ CIVEL lllJO 00 IISI Jl). 0002216•1/2005 

CltiCD:M : 2a. VARA CIVIL E ~ PliUJCA CC to.CA 

~ :VDIGD&ALDO f"D.R.ElllA. llDIIZ 

MNr:Qo1XJ 'LELIO JOSE liMS 

APB:LA1X) ~~to ~ r..arnmA. 

loJ1IIOONX) ,uCWlO <DICALVSS wnos 
Rm.ATOil CAl 'OU • OCCI.\! !VM«lmJSl'A RNt:l9 

.mAVO IA<.JI 110. 0015U·ll/2005 

N:;aAVA.Vl'E 'tll!t.IIVEil BllASIL Lmll 

ADIICCAIXl •TAISA I<NlA IOW!S >!EtiiXlNCA 

NJIIíiAVN:O :SOPI.IO (Do(F.RCIO E CIS'nUBUlOO Da .N..IMBHTOS 

AIMXlo\00 tiU.IlEN ~ 

RILAl"'R(~} 10ea. f'Wl%0 CURT"iEV DB tlJI:lROZ 

IQAVO (Ag) !to. OOU5G· ll/2005 

At:RAVNtrl ttiC Al1t'a1:7l'CRBS DO BRA.SI"L 

J\D\'CIGADO 1EruWlO LUIAAESOU C8 _.,. 

.lrDAA.VIDJ tAI.BXANilRI ~ElA PEREIRA BARai:l.LOS 

~ :LUIZ VIANI' CA"'sn.VJ. 

RliLo\T<JtCAI :Doa . OCICliAS IMJ«llllJSl'A lWilS 

llo , OOOUS2·3/2005 

UG'r:I'M.tfi'E ICARLOS AUID'TO SI!:IUIA TAV1SID 

JIACIIWr'E IHII..O ~ P!2EIRA 

lpT. (l)>.'IQI,.roxzo DIR.Ill'ro Vl\AA IIX1JQ)COBS Pl!t!AlS CDoN<:A 

R8LA'I'OR !AI 1 OH. GIUISII:'IO PIIOIBIIIO 

twliA~JUI ' 
OtREt'Oil ~tCIAIIO 

TRIBUNAL PI.F.IiO 
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ACÃO CIVIL DF. IMPROBIDADE AD,liNil>'TRATIYA N"04~ 
Aulor. Munidplo dt Cu li., 
Advogado: Marttlo f erreira Lc:1 l 
R~u: Josó Jusro de Moran Barbou 
Rcbtor Otwnba,...dor Carmo Aot6nio 

"Nos autM em q>lgrafc foi J'IOPOfiJI pelo ~tuNICIPIO DE <:UTIAS, 
rq"~rcscnbdo por seu Prdcito, aç.So civil por improbidDdc administnJCiv1 
contra JOSt JUSTO DE \IORAES IIARIIOSA, sob o alc:pçlo de que este 
deixou de Clla:uiJir os rocui10S do Convmio n. 011103 - SEJILAM. ns 
fonna dn.• objetwos troçadoo, o que oeasiQnou atncii.No noom do auiOt' 
no Sistema de Rcslrições dos Governos Federal c Estadual. impedindo, 
com isso, 1 e(etivaç.Ao de outros convin1us. 

Antes de apm:iar o pleito. no1ifiquc·sc o f'N para ap,..enlar defesa 
preliminar. no pra.m deIS (qunau) dias, nos tcrmns do art. 11. f 1.•. da 
lei n. 8.42<1/92. 

Mocapii,AP, 24 de m:1io de 2 005. 

(1) CARMO ANTONIO DE SOUZA R 
Dcsanbooplor· R~ . ....v 

Ri!'"'_lfi:/t's /1M ~ 
Dimor.. da S<aálno do Tribunal Pleno 

TRIBtiNAL PLENO 

ADITAMENTO DE PAUTA 

De ol\lcm do Excclcntissimo Senhor Oesembsrpdor 
RAIMUNDO NONATO FONSECA VALES. Prtsidente do 
Tribu11.1l Pleno. faço eienlc a todos os intcn::ssados c aos que virem 
o presente f.OITAL. ou dele conhecimento tiverem, que no dil OS 
(oito) d o j woho do 1005 (qwartl·fd ra), I • 08:00 ~.,..... ou em 
scs.\!:> ... t:scqilente. no cdifocio sede du TJAP, Silo,. Rua Geuenl 
Rondon, n" 1295, esquina com • Av. FAB. lla1rru Central, na sala 
de sess<lcs do Plcnirio, rcallur·se4 1 187' S<sslo Onllnirla 
pm julgamento de pmc:essos consranu:. de pauta ,i' publitoda, ot 

opresentados em mesa que indcpcndcm de publicaçJo e mais o 
scguinre pnx:esso: 

~E IMPROBIDADE AII!J!N($TRATIYA ~ 
Autor. MUNICIPIO DE OIAPQOUE 
Ad•'Oj\lldol· WIZ ESTEVFS SANTOS ASSUNl'ÂO E OuntOS 
Réu· lOÀO NEVES SILVA 
Advogado: BRASIL NETO 
Réu: JOÃO DORISMAR DA PAIXÃO 
Advopdo. TARCISO VlUiENA DE SOUSA 
Relaror. DESEMBARGADOR RAIMUNDO VALES 

Macapi-AP,ll ~ ~~2005_1} 

R;;.l~ 
O. mora da Sccrelario do Tribuna.! Pleno 

S'ECCÁO ÚNICA 

HABEAS CORfUS ,., .. ! 2WJOOS 
lmpettao~e: MARINALDO ROBERTO Df. BARROS 
Paciente: . UBiliATAN MACI! LMONTEIRO 
A. ColllDn: JU1zo DA VAliA DO TIUBUNAL DO 

JUIÚ DA COMARCA DE ~tACAPÁ 
Relator: O....,harpdor LUIZ CARLOS 

"Vmoodc. 

O advopdo MARINALDO ROBERTO DE 
BARROS, impetrou crdan pro~va dc HABEAS CORPUS em 
favor do UBIRATAN MACIEL MONTEIRO, aL'Wido do deliro 
tipiftudo 1>0 I li,§ 1', ln<ilooll me IV, do CMso Penal, Pfllicado 
na penoa de ADINAIR PAZ MARQUES ~tACIEL, que oa q,oca 
do delito era""' mulher, fa:o ocorrido oo dia 20 de obril do t999, no 
t«cricr da ruidêncil do casa~ no CCII1junto Calnlzinbo, ...,. eapital 

O feito ji so encontrava «<ltl julpmcnto m.vcado 
para o cb li dc maio de lOOS, ooarudo em rulo dos argumento~ 
dcspcodidoo no pmonte Hobeu Cc.pus, em dceislo liminu, decidi 
Sllipendor o julpmen10 at6 bem cDnlin.f.·lo tendo em vista que o 
impell'lntt alegava que l autoridado tida como coot«a, o tinha 
protluaciado quondo ainda alo se mcenvo um poW\'el lncidcolo dc 
unidade mmtal do •""do pa<ienle. O Ílnp<ln.nle fazia aludo a 
OOOI'l'bcil de do.w doc:isõ., dc pr<lllllncia, pn..,mindo que a primeira 
fon llllllada • a segunda irregular porque COIIl o incidatu, o pacictle 
devia ser absolvido sumariamente por,... inimputável 

Toda,ia, após colher u inl'onnaçOco do jui• tido 
como autoridade coatcn bem como a manifest.açio da douta 
l'n>cundoria dc Jua.iço, <OOJtatcÍ que a deciolo por .mim prof<rida, 
IUipeodmdo o j6ri foi - equivocado. Nlo ateulei que 
houvera uml a6 prorllncia • que ... C4rte ji examinara um rocuno 
orn s...ido útrilo, 111A0Cjado pelo Ministério Público. quo .. opunba 
a clecido do juiz <p~o rrainra u quolificadore do ddiro. 

O acónllo em quo fUi o relator, fqiUICI'O aa 
qualilicadoru c determinava 1 tubm1aalo do paci<ntA: 1 julpmento 
pelo pltdrio do Júri. 

l'1lr COIISOtllllnte. em KDdo a dCC!Sio da C<>rte, um 
ooórdlo, competente para julgar o pR!Icntc Habeas CofJ1U1 6 aem 
qualquo- dúvida o Supericr Tribunal do Justiça. 

i.&a>eltlavdmonle lld indtuido a erro pelo 
inl>ctnnu de 101te que, dceidi ent um feito <m quo Dlo linha 
oompet!:acia. 

Em assim Wlldo, rwoao a decido limiJw em que 
..,.pendi o juiiiUI'<,.., do paciente polo Tn'bw>al do J.:.i. devendo. o 



Macapá, 01 .06.2005 

f<ito prosseguir nos !=nos da logistaçfio • como nllo há. possibitidade 
em dccli!W" da compct2ocia p;m. :1quela Corte superior. detemtino o 
arquivamento do presente tr.~ Corpus. 

~se conhecimento da ptc5Qlte decido ao iluruc 
juiz tido como autoridade coatora Para dc:termiDlr nova data para o 
julgamento do pacicutc. 

lmPcl.rantc: 
Paciente: 
Coator: 

Relator: 

Publique-se. 

Mocap!, 31 de maio 1 de 2005. 

CAJU..OS ALBERTO SERRA TA VARES 
NILO SOUZA PEREIRA 
.ruizo DE DIREITO DA V ARA DE 
EXECUÇÕES PENAJS DA CmfARCA 
:\L\ CAPÁ 
Des<mbar l:"dor GILDF.RTO PL"ffiEJRO 

DF. 

'1hta o pr~ntc de hobcal corpu J impetrado em 
fa\-or de Xilo Souza Pcrtin an face- de e.'o tido por ilcg<~.l c abusivo 
p:rpctrado pelo Juizo de Direito da \'at:~ de Execuções Pctlolis da 
Comarca de Macapã que determinou a pris!o do pacient.: em razão 
dele n!o ter cumprido o disposto no m.igo 114, I, cb Lei de Execuções 
Pm:tis (cocnprovac atividade JWorativa). 

:-.JI\tTou que Leria compuccido em Juizo c fornecido 
o novo cndc:rt:ço para intimaçõe~. bem como fora infomtado pda 
assistente social d.t Cc~ de Fiscalizaçlo c Pcnu AJtemativas que o 
paciente estaria rumpriodo rcgulamleal~ 3 s:snçlo imposta, t~do 
cumprido 644 · (seiscentos ~ quarentn e qwtro) hor.u do1 s 730 
(setecentos e trinto1) a que foi condenado, 

Sustentou que em 10 de janeiro foi. novamente 
intimado pm aprescntM comprovMt~ de tra.balho, emprego c de: 
residência, entretAnto. o ato somente foi praticado em razAo do Oficial 
de Justiça tc>r nunuscado os t~utor c verificado uu novo endereço. 

Argumentou que na d.li :L de 09 de maio do corrente. 
quando \)()mparcc:eu em Juizo par3 minar !:eu co1J'tão rcctbcu ordem 
de pris3o em rnz!o de alo ter <:umprido o que WspOe o 3J1. 114, I, da 
Lti n.' 7210184. 

Alegou que: vinhA cumprindo r~l:umtntc a 
presuçio de sel'iços irupool.l pelo Juízo na Ecoola EsuduaJ Slo 
LizMo e que rua pris!o decom:u unican-.ente d! nilo apresenLlçào do 
comprovante de trabalho. 

Aduziu que • nplicaçAo do disposiO no cit.:ldo artigo 
dar-se-i na hip6te:se do :apcn.·ulo c:stv cumprindo pena em rrgime 
semi·a"'-"tto c bu.scu a prosressão para o aberto, c Tl l o qUAndo 
encontra·sc cumprindo sançlo restritiva de direito~ 

Por fim, sustcntou qué nlo kria deixado de cumprir 
qua lquer dos requisitos inscrtos no art. 81, d.t LEP, que dariam co1u~ 
a cocwusJo da pco;s restritin de direitos p4n1 a priv3tiva de liberdade. 

R~qucrcu a concesd o liminar d~t Ordem com n. 
cxpcdiç!o do te.~ectivo Alvará d~ Sohut3. 

Compuls.nndo os autos \'l:.'l"iliC4-SC que o de..."Td.o 
S...""gr!!gacionsl foi c).-pedido c:m ro..ã.o do npenado ter deixado de fa.zer 
provn f!;Ccn:a da sua ath•idade laborativa. 

Dispõe o art. 114, 1, da Lti 7210184: 

.. Art. J JJ . Somente poderá ineressar no reebue 
abeno o condenado que: 

J. n thcr tr:aba.Jha.ndo ou comprovar :1: 

pot.Sibilidadc de fazê-lo imedlatamente~" 

Pela anAlise do dispositivo legal deprr:ende.,;e que 
SU.1 apJica.biJidadc diz n!::O.'J>Cito i pcogrcs.slo do regime Stmi·n.bctto 
para o ubc:rto, Unto assim que o capul salienta: " t omente poderó 
lngrc:sur no re~nt abtorto ... ". 

Noss.1 lcglslaç!o n3o permite que: norm.a.s penais e 
processuais pen.1i~ uj:un intcrprctadu In malam partem mas apenas 
qu>ndo em beneficio do rtu. 

N!o se. pode f3.ler intnpn:::tnçlo extensiva ou 
analól}ica para prejud.icu o aptnado. 

Além disso, o § 1.0 , do ut. 181, da mesma lei, 
~evc as~p~~s _ mt que ~ pcns ro:st.ritiv11. de direitos setã 

convertida em privativa de liberdade. 

"Art.l81. •• 

§ 1.0 A Jl<M de pr<staçl.o de s<l"1çoo 
comwtldade uri conn rfjda qWUldo o 
condcrado: 

a) nAo for enconfndo por atar em lu~ar Incerto 
e n!o sobldo. ou desattndt r M JntimaçAo por 
tdluü; 

b) nto comp::arece:r, lnjustlnc:adllmente. à 
entidade ou pro::r~ma em que dn-a · pres~r 
SCrvlfo; 

c) ~r-s-e. lnjwWlradaJncn~ a prtStar o 
serylço que Jhe fot imposto; 

d) pratiaar rwu. grave." 

Nenhum desses pressupo~o1os para corwcrslo e:st!o 
demonstrados , tanto n.ss im que sua pris3o foi decrc:l3da QUilildo 
.aprtscntava-~ em Juizo c e:oru.ta dos autOG relatório dando conta d.: 
es1.1r Cl!mprindo regularmente a sonçio imposta. 
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Adernai&, a pris!o Mo foi d~cretada com 
fimd:tmento no descumprimento dcs.ses pressupostos. mas sim por não 
ter cont.prov3do atividade laborativa. 

Com ess~ eonsidcraçõ..:s. enundo que o circcrc do 
p.s.cientc nio de\'3. ser tlWltido, faee 3 presença dos requisitos 
ílutoriu.dores dA eoncessilo liminar dn Ordem - {tlmu.s boni luris ..:: 
perlculllm in moro. 

Posto isto. deliro liminanncntc: a Ordem e determino 
a c;rcpcdição do Alvará de Sollura ser por AL não estiver preso. 

Presl< informações o ro.>gistndo no prazo l<saJ. 

Abra.. se vistll a d. Procuro1dori a Justiça. 

~f•c.1p:i, 31 de rDilio de 2005. 

~I C.~ 

SUB.SE~ CRIMINAL 

~...9 RECURSO illMORDINÁRIO NA_AE!:il-1\,ÇÃQ 
CRIMINAL N" 1,90012-º.~ 

Agravante: PATRIQUE PANTOJA DE SENA 
Advogado: Dr. EVERALDO CARNEIRO RIBEIRO 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

DESPACHO 

"Encamlnhem·se os autos ao Excelso Supremo 
Tribunal Federal, com as nossas homenagens. 

Macapá (AP), 25 de maio de 2005. 

(a) Des. DÕGLAS EVANGELISTA 
Vice-Presidente" 

Agravante: PATRIQUE PANTOJA DE SENA 
Advogado: Dr. EVERALDD CARNEIRO RIBEIRO 
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO 

DESPACHO 

" Encaminhem-se os autos ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens. · 
· Maca pá (AP), 25 de maio de 2005. 

(a) Des. D0GLAS EVANGELISTA 
Vice-Presidente• 

SUB-SECRETARIA c iVEL, 

AGRAVO NO REÇURSO EXTRAORDINÁRIO EM 
EMBARGOS~...MÇ_ÃQ,NA~Ç~_E.L, 

N° 1 884/2004 

AgraV<lnte: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEUGURIDADE SOCIAl 
Advogado: Dr. JOÃO AMÉRJCQ NUNES DINIZ 
Agravada: SILMA BARBOSA FAUSTINO 
Advogada: Dr". IV ANA CONTENTE GONÇALVES E OUTRA 

DESPACHO 

11Encaminhem·se os autos ao Excelso Supremo 
Tribunal Federal, com as nossas homenagens. 

Macapá (AP), 25 de maio da 2005 . 

(a) Des. 0 0GLAS EVANGELISTA 
Vice·Presldente" 

AGRAVO NO RECURS.~Al EMJ;MBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NA APEL.ACÃO C(VEL 

ti:.1~ 

Agravante: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL 
Advogado: Dr. JOÃO AMÉRICO HUNES DINIZ 
Agravada: SILMA BARBOSA FAUSTINO 
Advogada: Dr'. IVANACONTENTE GOLÇALVES E OUTRA 

DESPACHO 

"Encamlnhem-oe os autos ao Egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, com as nossas homenaQens. 

Macapá (AP), 25 de mai o de 2005. 

(a) Des. DOGLAS EVANGELISTA 
Vice-Presidente" 

Bel'. Simo 
Dlrelora da Se 

CÂMARA ÚNICA 
SUB-SECRETARIA <;IVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N' 1,549105 

Agravanlo: UNILEVER BRASIL L TOA 
Advogada: Ora. TAISA MARA MORAES MENDONÇA 
Agravado: SOFRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS 
Advogado: Dr. RUBEN BEMERGUY 
Relator: Des. MÁRIO GURTYEV 

• A agravada, para conl ramlnular, querendo, no decêndio 
legal." 

Intime-se 

Macapa (AP). 31 de maio de 2005. 

(a) Des.MÁRIO GURTYEV 
Relator• 

Macapá, 31 do maio{e 2005. 

Bel' S imon~hela Pires 
Direlora da Secretaria da Cámara única 

C.ÂP,!ARA ÚNICA 

~ 
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AGM'iQ.m;JN~IBUM_IiliTO N'1.54§12005 

Agravante: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS 
CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ- SINDSEP/AP 
Advogado: Dr. REGINALDO BARROS DE ANDRADE 
Agravada: J. L. SANTOS & CIA L TOA 
Advogado. Dr. JOZJMAR LOPES DOS SANTOS 
Relalor: Des. DÓGLAS EVANGELISTA 

DESPACHO 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS CIVIS DO ESTADO DO AMAPÁ. através de 
advogado habilitado (fts. 52), inlerpõs Agravo de Instrumento, 
com pedido de liminar, objetivando concessão de efeito 
suspensivo da decisão proferida pola MM' . Juiza de Direilo 
da 4' Vara Cível e de Fazenda Pública da Comarca de 
Macapá que, nos autos de Ação de Cobrança com expresso 
Pedido de Antecipação Parcial do Tutela (Proc. n• 4621105). 
ajuizada por J L SANTOS & CIA LTDA, anlecipou os efeitos 
da lulela pleilroda para. in verbis: 

"( ... ) Ao Banco do Brasil que bloqueie na conta 
9.992-9, Agência 4544-6, de titularidade do réu, a 
Importância de RS 71 .307,96 (setenta e um mil, 
trezentos e sete reais e noventa c seis 
centavos), transferindo à conta deste juizo" . 

Alegou o agravante em suas razões de fls. 02/48, 
que. p<eliminarmenle, o mesmo é parte ilegllima para compor 
a lide. eis que, face à Impedimento imposto por decisão da 
Justiça Federal (Proc. r.• 2004.31.00.002014-5), os repasses 
de valores acordados. não podem ser feitos. Em sendo 
assim, entende que, na realidade, quem devem integrar o 
pólo passivo da presente demanda são os servidores 
devedores, com isso, a petição inicial da ação de cobrança 
deveria ser indeferida, com base no art. 295, 11 do CPC. 

Sustentou que a agravada é conhecedora dos 
impedimentos impostos pela Justiça Federal. pois participou 
das audiõncias alusi11<ls aquele feito, logo, quando Intenta 
com a presen te ação. age de forma desleal e com má-fé. 
Ainda, que a agrnvada em ação similar, ingressou conJra 
culto sindlcalo na s• Vara Cível e de Fazenda Pública da 
Comarca de Macapá, não tendo seu pleito de antecipação da 
tutela sido deferido. 

Consignou. ademais, que IOdos os valores 
descontados em folha de pagamento fo ram devidamente 
repassados a agraV<lda e que, hoje. o valor disponivel em 
sua conta corrente é mero produto de arrecadação das 
contribuições sindicais de seus associados (meosaüdades). 
cujo destino é atender as despesas mensais da enlídade. 
Ainda, que o contraio firmado entre as partes não estaboloce 
que a agravante, em caso de inadimplência, arcaria com a 
responsabi~dade com seus próprios recursos. eis que reza o 
conJralo qua a mesma é responsável lão-somenle com o 
·repasse· do arrecadado. 

' Por fim, requereu o reconhecimento da preliminar 
de ilegitimidade passiva para extinguir o processo sem 
julgamento do mérito: o acolhimenlo do pedido de efei to 
suspensivo da decisão guerreada em sua totalidade ou. 
alternativamente. a suspensão pardal da medida liminar. 
para que o agravante possa movimentar sua conta corrente 
até o limite de 80% (oitenta por cento) do que é arrecadado a 
titulo de mensalidades sindicais c que. ao final. o agravo seja 
julgado totalmente procedeQie. 

Juntou os documentos de fls. 49/469. 

E o relatório. 

DECIDO. 

Recooo o agravanle pugnando pela reforma do 

despacho interlocutório acima transcrito. que determinou o 
bloqueio do valor de R$ 71.307,96 (setenta e um mil, 
Jrezenlos e sele reais e noventa e seis centavos) de sua 
conta corrente para a conta do Juizo da 4~ Vara Civel e de 
Fazenda Pública da Comarca do Macapá. 

Resumidas as razões expostas pelo agravante, 
passo ao enfrentamente do pedido de atribuiçãQ de efeito 
suspensivo ao agravo. 

Para que seja concadido efeito suspensivo ao 
agravo, a parte deve demonstrar o fumus boni iun"s e o 
pen"culum in mora previs tos no artigo 558 do CPC. 

Os argumentos suscitados pelo agravante, 
transportam-mo a um cenário de indagações. onde. de plano. 
difíceis de serem respondidas com certeza e. 
conseqüenlemente. jusleza. 

O perigo da demorn que o caso aponta. podem ser 
supridos pela cautela do depósito do valor bloqueado na 
conta do juizo, j é observados na decisão agravada. 

Assim, como não restou configurado de plano o 
lumus boni iufis e o penculum in mora e, por entender que a 
medida mais acertada, por ora, é se aguardar as 
contrariedades. indefiro o pedido de efeito suspensivo. 



Macapá, 01.06.2005 

Requlsotem·se as Informações à MMa. Jul:za 
prolatora do despacho agravado. Em seguida, ontime-se a 
parte agravada para &O manifestar. Após, à Douta 
Procuradoria de Justiça 

P RI 

Macapà. 30 de maoo de 2005. 

(a) Desembargador DÓG'-'5 EVANGELISTA 
Relator• 

\~~~maio de 2005. 

ri~PalhetaPires 
blr~tora da Socretaroa da Câmara única 

Ç_ÃMAM.Ú.NICA 
~=SECRETARIA CIVEL 

~~ 

Agrallllnlo: L. O V V 
Advogado· Dr. EVERAI..DO CARNEIRO RIBEIRO 
Agravado: M. E. V DE S. 
Advogado: Dr. CÍCERO BORGES BORDALO 
Relator Des DOG'-'5 EVANGEUSTA 

"DESPACHO 

L O. v v., altavés de advogado habiijtado. 
lntcrpõs ~vo de Instrumento, com pedido de liminar de 
efeito suspensovo. contra dedsllo de fts. 1251127 profOiida 
pelo MM Juiz de Direito da 1' Vara de FamOJa, Orlãos e 
SucossOes da Comarca de Macapé, Or. Rui Guilherme de 
Vasa>neellos Souza Filho, que rulgou lmprocadenle o pedido 
de remoçAo da onventanante M. E. V. DE S. 

Em suas razões ret:\JISais. o agn~vante sustentou 
que seu direito esta sendo vilipendiado. pois a agravada 
sonegou bens do espólio, sub-avaliou o único bem que 
descreveu para partilha nas primeiras declarações, e MO 

• promoveu as medklas necessárias para evitar perecomento 
de d~ootos relativos ao espólio nos autos do Processo n• 
540811973 - 2' Circunscrição da Coman;a de Macapá 
(extraviado). 

Sustentou que a agravada abandonou o processo 
citado acoma por mais de 20 (vinte) anos e que, agindo dessa 
forma. a mesma tem negligenciado no lfalo das coisas do 
espólio Mais aonda, que por culpa da recorrida. parte dos 
bens do acen10 do espólio foram perdidos. 

Requereu por fim, a conces~ da liminar e aftnal 
proVIdo o agravo para reformar a r. decisão Interlocutória e 
para remover a Inventariante nomeada. 

Juntou documentos ás ns 161128. 
O MM. Juiz monocr.IÜClO prestoo Informações. às 

fls. 1351136. no~aando que entendeu satisfaita a elâgêncla 
do arL 1996 do C6cjgo C.VII e. em tese. tomou cablvel 
eventual argüoçAo de sonegados por terce•ros legrtmamente 
onteressados. E esta. por ser, como é, matéria de alta 
ondagaçào, vislumbroo o magistrado. remete os fitigantes às 
VIas ordinárias e suspende o COI!IO do Inventario. 

Voetam-me os autos conclusos. 
É o retat6fio. 
DECIDO. 
Adianto que, nesta ocasíJo, decidirei tão-somente 

quanto â concessão ou MO do efeito suspensivo pleiteado. 
O agravante requereu coocessão de efeito 

suspensivo. por entender que a agravada vem negligenciado 
no lfato das coisas do espólio. 

Entretanto, para que o relator atenda o pedido do 
efeoto suspensivo, nos termos do Código de Processo Civil, e 
indispensável que a peça recursal dernonslte a relevância do 
pleito estampado em seu bojo e a possibilidade de que o 
tempo a ser consumido até a decisão final cause à parte 
agravante dano grave e irTepar.lvel oo do dofial reparação. 

• Assim. no presente caso. observo que o ora 
119ravante, conformo fundamento de decisão do magistrado 
a quo, dcilUlU 1tanscorrer o prazo de aproximadamente duas 
décadas para, ai sim. Incomodar-se com a postura da 
onventaroante no processo. 

Pelo exposto. a não vish.mbrando a presença do 
fumus bollls luri~ e do periculum in mom, ondefiro o pedido 
~minar de cleoto suspensivo ao presente agravo. 

lnhme-68 a parte agravada para se mandestar. 
Após, dê-se VISta à Douta Proctndolia de Justiça 
P.R.I 
Macapa. 25 de maio da 2005. 

"(o) Dos DÓG'-'5 EVAHGEUSTA 
Re~ror-

~~~ '1j maio de 2005. 

7/ ~~-;;;;;p;es 
birelora da Sectetaria da Câmara Única 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

PAUTA DE JULGAMENTOS 05112005 

O ExcelenUssimo Senhor Juiz Marconl Marinho 
Presidente. da Colenda Tunma Recursal, faz ciente à 
lodos os Interessados a aos que virem o presente 
EDITAL. ou dele conhecimento tiverem, que no dia 6 
Junho 2005, segunda-feira, às 19:00 horas, na sede da 
FACULDADE SEAMA. situado na Av. Nações Unidas NO 
1201· Lagulnho - realizar-se-á a ss• Sessão 
Extraordinária, para julgamento dos processos abaixo 
relacionados, em cuja ocasião ocoiT!lfá a publicação dos 
acórdaos decorrllntes dos Julgamentos nela proferidos. 

~ecu~ Ref. N' Processo· Q4032312004 
Classe: APELACÃO dVEL -

(DIÁRIO OFICIAL) 

Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelante(s): TELEMAR NORTE LESTE SIA 
Advogados: SEMI JOSÉ DAGHER 896-0AB/AP 
Apelado(s): PEDRO FERNANDES MENDES 
Advogados: GEANY GUIMARAES DA COSTA 678-0AB/AP 
Relator ROGERIO FUNFAS 

N' Regno 0013012005 Bvf. N" P..mcesso 035191/2003 
Classe: APELAÇÃO CfVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CtVEL 
Apelanle(s): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Advogados: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 91 S.OABIAP 
Apelado(s): ID!NEIOE HUNGRIA ALVES 
Advogados: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858-
0ABIAP 
Relator CARLOS ALBERTO CANEZIN 

.tr.BQQDO: Q043712005__.Bef N' processo, 03893112004. 
Classe: APELAÇÃO CfVEL • 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelante(s): SEGURADORA- PORTO SEGURO 
Advogados: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0AB/AP 
Apelado(s): KATIANE SOUZA FERREIRA 
Advogados: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
843-0ABIAP 
Relator. ROGÉRIO FUNFAS 

M:..8AOl!SO:..OQ467~5 Ref N' prgçesso 016521/2004. 
Classe: APELAÇ O cfVEL 
Orogem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL 
Apelante(s): SUL AME RICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogados: GLENDA DE SOUSA DOS SANTOS 91S.OAB/AP 
Apelado(s): ANORE CARLOS DOS SANTOS SILVA 
Advogados: PAULO SANDRO ALBUQUERQUE SANTAREM 
843-0ABIAP 
Relator ROG~RIO FUNFAS 

N' Rerurso 00®.812llQ5 _.Rei N' Processo· 041766/2004 
Classe: APELAÇÃO CfVEL 
Orogem: JUIZADO ESPECIAL CENTRALCIVEL 
Apelante(s) PECULIO UNIAO PREVIOENCIA 
Advogados: KELLY CRISTINA BRAGA DE LIMA 371.QABIAP 
Apelado(s): ANTONIO DOS SANTOS SACRAMENTO 
Advogados: SILVANA MARECO KUBOTA 948-0ABIAP 
Relator CARLOS ALBERTO CANEZIN 

tj' Recurso: 0083412~5 Ref. N' Prpçesso· 04064812004_ 
Classe: APELAÇ O cfVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL GENTRAL CIVEL 
Apelante(s): TAM LINHAS AEREAS S/A 
Advogados: HAGEU LOURENCO RODRIGUES 860.QAB/AP 
Apetado(s): ARLETE DE MATOS MENEZES DA ROCHA 
Advogados: CARLOS EDUARDO MELLO SILVA 224-0AB/AP 
Relator: MARCONI MARINHO 

N:.Re<;u~~ 
aasse: - --APELACÃOCTVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelante(s): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
Advogados: GLENOA DE SOUSA DOS SANTOS 919-0AB/AP 
Apelado(s): FRANCISCA VIUiENA DOS SANTOS 
Advogados: JOSE WENCESLAU FERREIRA ROSA 858-
0ABIAP 
Relator: MARCONI MARINHO 

N' Begno· ~ Bel N' Processo: 04240012004 
Classe: APELA O clVEL 
Origem: JUIZADO ESPECIAL CENTRAL CIVEL 
Apelante(s): FELIPE FERREIRA 
Advogados: BRASILINO BRASIL LOBA TO NETO 9632-
0ABIPA 
Apelado(s): ELIZABETH AZEVEDO MARQUES 
Advogados: EONICE PENHA OEFPUB 892.QABIAP 
Relator: MARCONI MARINHO 

Procuradoria Geral de Justiça 
Mãrclo Augusto Alves 

.EXIRATO DO PlilMEI{lOT.ERMQ~ 
~tMNIO t:r 001/2005-MP!;A 

OBJETO· Acrésdmo do 10 (dez) vag;1s de nlvel supario< e 05 
(dnco) vagas de novel mtdlo 

tr DO PROCESSO 30026M/2005-MPEA 

MODALIDADE· An 2~ Inc. XIII. da Le18 666193 

CONTRATANTE. Minlstéroo Pübllco do Estado do Amapá 

CONTRATADA. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA· CIEE. 

NOTA DE EMPENHO: 01~5/2005-MPEA 

VALOR DO ADITIVO RS 37.0t2.00 (tnnta o seto mil e dozo 
reais). 

VIG~NCIA De 121051200S ate 0210112006 

ASSINATURA: aulnam paiO Contratante Dr UblraJara Valente 
~phina. Promotor de Jus!Jça e Doretor Geral do MPEA e; pela 
Contmada· Sr LUIZ GUSTAVO COPPOLA, representante 
legal 

Macapa 3010512005. 

MAA ~DOS REIS 
Diretora d~'Í=de Adminostraçao 

...1 MPEA 
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~O DO CONTRATO tr 00212005-MPE;.A 

MODALIDADE: Pregao n' 0021200~ MPEA 

OBJETO· Fomeomenlo de passagens aéruo pa,. atender às 
neoessdedes do MPEA 

tr DO PROCESSO 3000t1W2005·MPEA 

CONTRATANTE: Monosthfo Público do Estado do Amapá. 

CONTRATADA" Antares Agénaa de Voagens e Turismo Uda 

NOTA DE EMPENHO 015712005-MPEA 

VALOR DO CONTRATO: R$ 2&<t.8a82 (durentos e oitenta e 
quatro mil Oitocentos o 'llnte e conco reaos e Oitenta e do•s 
centavos). 

VIG~NCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. com Início em 
2010512005 

ASSINATURA. assinam paio Contratante: Or Ubtrlljara Valente 
~phlna. Promotor de Jusllça e Diretor Geral do MPEA e, pala 
Contnotada Sr Lair Notaon da Silva Banha. representante legal. 

MaCDpá. 30i05/2005. 

MAR~SIL DOS REIS 
Diretora S twt.r e AdmlllÍ•Itaçao 

MPEA 

COMISSÃO PEll~t~N~"rn Dt; LICITAÇÃO. C:PI. 

,-·- -~~nJria 161/2005/PGJ/•\.Il'F.A 
j AVISO DE LICITAÇÁO 

O M•nostério Peb!ico do Estado do Amapá, através de sua 
Comissão Permanente de Llc:taçAo, aVISa que estar.i 
promovendo hcotaçao, conlorme abaoxo especofocado: 

MODALIDADE: CONVITE N' 006/2005-CPUMPEA 
TIPO: MENOR PREÇO POR ÍTEM 
DATA DE ABERTURA DO CERTAME: 07106/2005 
HORA· 10.00 horas 
LOCAL. Prédio da Procuradofla-Geral de Jusloça. na sala de 
reunoao da CPUMPEA, localiZado na Av. FAB, n.• 064 -Centro 

Fone: (96) 212·1740. 

OBJETO. ACUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 
CONFORME ANEXO I DO REFERIDO EDITAL 

O Edital e aneo<os poderoo ser adquindos no endereç<> 

acoma cotado A Corrussto Permanente de Ucllaçào do MPEA 
coioca-se â d•&posiçao dos Interessados. para esclalecet 
qua:squer dUvidas &Obre o certame em apreço no hor.ú10 

normal de exped.ente. das 07:JO as 13:30 horas, no endereço 

acima citado, ou pelo telefone: (96) 2t 2· t 740. 

Publicações Diversas 

-'-' I!DITAL DE INTIMAÇÃO 
REGlSTRO DE PROTESTO DEJJThWS 

I' Tabelilo de Now e mais cargos ll!IUOO da 
Comarea de Macapt. Estado do Amapi, • IUol To.rodcoleS. n' 
604. B:Urro C:.otr2i, por 1101nt0~ ltpL ele., FAZ SABI!R que 
cocoottlm pan protesto ce tltulot abWo rdaciooados de 
mpoo.sabilidlde de: Protocolo: 700.543: H M G da Fo~~Ra 
Mt. Proloclolo: 700.558: C C !lt<lo. Pn>tn<olo: 700.548: 
Adclsoo JDR OUmra dt Souza. Protocolo: 700.515: V V D 
Siln Mc. Protocolo: 700.518; Antonio Candido da Sün. 
Protocolo: 700.607: Ratroondo Wll!on Marques da sn, ... 
Protocolo: 700.613: Alossandra Alves Forucaa. Protocolo: 
700.614: Aln de OUvelra. Protocolo: 700.632: Dlsbd Dlst dc 
Btb Ltda. Protocolo: 700.'33: Dlsbel Dlsl dt Btbld2s Ltda. 
Protocolo: 700.6:W: Disbd Dlst dt Btb Lida. ProtO<Olo: 
700.642: F:dlvaldo Carvalbo do• Santos. Protocolo: 700.647: 
Evandto lnado Dlu. Protocolo: 700.652: F A Tabelem Mc. 
ProtO<Oio: 700.676: J F dt Souza M<. Protoc:olo: 700.677: 1 F 
de Souzo Mt. Protocolo: 700.681: J M Almdda llfc. 
Protocolo: 700.711: P E Abanldo da S"rlva Mc. Protn<olo: 
700.713: P E Abanoldo da Siln Me. Protocolo: 700.720: 
R.tflictnnl< do Amopa sa. Protocolo: 700.747: JdJerson do 
SUn Boraes. ProiO<Oio: 700.785: C C Mdo. Protocolo: 
700.787: M Ca.alcante t a. Ltda. I! para que Dlo se alegue 
rcncrlncra, INI'IMA·OS 1 nlo p>.pr ou da!cm os razões 
porque lllo o faum. sendo o preseote edilal pub~cado atra>~ 
da lmpr<llta OfiCial deste estado C &filado tm lugu de COSIUmt 

"u. i" -~• artigo 1$, partjiJÚo t•, da l..<l odmcro 9 493197 
i·A , 2S ~ 'o de 21m. EU. 

' ~~AOE 
~Y:· Subs<:Jevo. Dou R. 

~ 
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EMPRESA DE BUFALOS DO AMAPÁ SIA • CNPJ 04.366.18310001·14, Senhores acionistas: Em cumprimento as disposições 

estatutária, submetemos a apreclaç!!o de V.S', o Balanço Patrimonial e demais de~ons!raçOes financeiras, referentes aos exer-
cicios sociais encerrados em 31/1212004, Ficam~ a disposição dos Senhores aciOnistas para quasquer esclareci- imento que 

julgarem necessários: aa) DIRETORIA 

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRA~M_~ 

ATIVO 2004 2003 PASSIVO 2004 
CIRCULANTE 34.314,23 39,301,94 CIRCULANTE 2.069,67 
Caixa e Bancos 601,15 443,00 Fornecedores 0,00 
Impostos a Recuperar 23,03 23,03 Impostos a Recolher 2.069,67 

Estoques 33.690,05 38,835,91 EXIGIVEL A LONGO PRAZO 3.073.595,75 
PERMANENTE 3.822.737,68 3,380.733,13 Empmstimos e Fmanciamentos 3,073,595,75 
IMOBILIZADO 854.854,30 857,297,23 PETRtMONIO LIQUIDO 
Imobilizado Fixo 595.102,67 595.102,67 PATRIMONIO 
Rebanho 259.751,63 262,194,56 Cap~al Social 

DIFERIDO 3.142.054,67 2,687,053,73 Reservas de Reavalíaç!!o 
Gastos de lmplantaç!!o 3.142.054,67 2,687,053,73 Reservas de Capital 
Depreciação Acumulada -174.171,29 -163.617,83 PrejuizoAcumulado 
TOTAL DO ATIVO 3.857.051,91 3,420.035,07 TOTAL DO PASSIVO 

DEMONSTRACÃO DO RE~LTADO 00 EXERCJCIO EM 31/17,ltQ!li 
RECE I TAS 
Vendas e Reproduç!!o Bubalínos 
Impostos Incidentes 

RECEITA LIQUIDA 

CUSTO DAS VENDAS 
LUCRO BRUTO 
Despesas Operacionais 

RESULTADO OPERACIONAL 

PREJUIZO DO EXERCICIO 

1· ORIGEM DOS RECURSOS 
PREJUIZO 00 EXERCICIO 

BAIXA IMOBILIZADO 
DEPRECIAÇÃO 

AUMENTO DO EXtGIVEL A LONGO PRAZO 
2 • APLICAÇ0ES 
AUMENTO DO DIFERIDO 

AUMENTO CAPITAL CIRCULANT 

VABIACAO DO CAPITAL. CIRCULAHJE 

781.366,49 
781.366,49 

916.076,00 

0 ,00 
0,34 

138.709,65 

3.857.051,91 

2.004 

23.600,00 

627,80 

22.972.20 
21.316,79 

1.655,41 

20.659,47 
19.004,06 

19.004,06 

2004 

19.004,06 

2.442,93 

10553,46 
455.000,94 

455000,94 

6,007,67 

DISCRIMINAÇÃO 

ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

INICIO EXERCICIO F.EXERCICIO 

39.301,94 34.314.23 
1.069, 71 2.089,67 

CAPITAL CIRCULANTE 38.232,23 32.224,56 

2003 
1,069,71 

0,00 
1,069,71 

2,618,594,81 
2,618,594,81 

800,370,55 
800,370,55 

918.076,00 

0,00 
0,34 

117,705,79 

3,420,035,07 

2.003 

13.960,00 

388,74 
13.571,26 
46.201,98 

·32.630,72 
19.754,19 

·52.384,91 

-52.384,91 

2003 

-52.384,91 

12.230,28 

10.560,69 
307.582,00 

307.582,00 

29.593,94 

VARIAÇÃO 
4.987,71 
1.019,91 

6.007,67 
PEMONSTRACÃO P.AS MUJAÇ0ES P~IRIMONIAI!! 

DISCRIMINAÇÃO CAPITAL CORREÇÃO RESERVAS OE CAPITAL RESULT~ 
SALDO INICIAL 918.076,00 0,00 0,34 117.705,79 
PREJUIZO DO EXERCICIO O O O 19.004,06 

TOTAL 918.076,00 0,00 0,34 136.709,85 
NOTAS EXPLICATIVAS: As demonstraçoos financeiras foram elabOradas de acotdo com as Leis das sla. As dos. 

TOTAL 
800.370,55 

19.004,06 
781.366,49 

pesas foram contabilizadas segundo o regime de compelencia. O cap~al social na data do balanço está representado ~r 487425 
ações ordinárias e 430.651 ações preferenciais no valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizados. Aa) Renato Bertram Koch 
Coulinh<>-Direlor presi<lenle;Joilo Ramos TavaretH;ontador CRC 2509/PA-PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES:,Examinan 

do os Balanços Patrimoniais de EMPRESA DE BUFALOS DO AMAPÁ SIA,Ievantado em 31 de dezembro de 200<1/2003 e as respec 
Uvas Demonstrações de Resultados,das Origens a Aplicações de Recursos e .das Mutações dos Patrimonlos Liqui<los oorrespon 

dentes aos exercícios findos naquelas datas,alaboradas sob a responsabilidade de sua admlníslraç!!o.NoSS3 responsabilidade é 
a de expressar uma opiniAo sobra essas Demonstrações Contábeis.NOSS3 anãlise das Omonstrações Conh\beis,foi efetuada de 

acordo com as normas especificas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade-C FC e cooslnui,principalmer,te de inda· 
gação e discuss~o com os admlns!radores responsáveis pelas áreas contâbíl,financeira e operacional da entldade,quantos aos 

prícipais critérios adotados na elaboraç!!o das Demonstrações Contábeis.Pelo fato de termos sido contratado pela EMPRESAS DE 
BUFALOS DO AMAPÁ SIA,após 31de dezembro de 200412003,nilo aplicamos certos procedimentos de aud~oria,corqo:não acom
panhamos o Inventário ftsico dos estoques, nem aplicamos trabalhos attcmativos de aud~orla para confirmar a adequa idade dos 
saldos;m1o procedemos a Contagem de Calxa,nAo inspecionamos fislcameme ~bens do ativo imobilizado e nem avaiamos os 
controles intemos e adminls!rativos.Oevido ao fator corr!rataç!!o.citado acima, não foi atandida a <e$oluçâo CFC N"828,11.12.98, 
combinada com a NBC·T -11 IT .02.Em nossa oplniao,cceto pelos efeHos de possiveis ajustes.quo podam resultar da n~o aplicação 

dos procedimentos contábeis e de aud~oria referidos acima, as Demonstrações Contabels representam.adequadamenle,em todos 
os aspect~ relevanles,a posiç!!o patrimonial e financeira de EMPRESAS DE BUFALOS DO AMAPÁ SI A, em 31 de dezembro de 
200412003. bem como o resultado de suas Operações, as Origens a Aplicações de seus Recursos e as Mutações de seus Patri-
mOnios Liquidas referentes aos exerci cios findos naquelas da las. Aa) AUDITAN. Aud~ lnd!'pendenle CRCIPA 02S9, Alo De

claratório CVM N" 2121 de 02.02.1992. RUI OLIVEIRA MAGAUiÁES, Contador CRCIPA 5771, Sócio -Diretor responsável IBRA. 
COMIPA N" 51. 

Órgãos Federais ~ 
' > I , ' ' , , ' , , ' , •I' ~J·~ , o 1 

Art. 1' • SubstJtuir o Servidor Robtllo Ja 
Corto .lfnutliro, T~cn.ico de Coutabilid3dl!, Matricub. Siape n• 
006039, Classe: .. A .. P:~dr.3n •·m··, confonn.:: fora nom~uJo pela 
Portaria n• OJ481200l-VRNMFi.'IJ', do 29 d' março d< 200l, 
public:~d:s no DOE n• 3489 de: 04.04.2005, pc:b Sen•idora Tdma 
RMricuu de Souto, datilógrafa, nutr' ub Si•pe n' 1013318, ClaS$e 
.. A" r.tdrio .. UI .. para dt.(emptnh.:. .t mq.rm funçlo. Fac\.': o 

AMAP ,.\, no us.o de suu atribuições COJúaidu pela P011ari.t GM n• 
29G de 30 de S<l(mbro de 2004, public:ub no Oiirio Oficial cb Unilio 
de 04 de outuhrn d..: 2004, e o que rcu os .u1s. 143 c 149 da Lei 8.1 12, 
de 11 de dezembro de 1990 e rcd.tç5o que Ih.:: foi dada ~1.1 Lei n• 
9.527, de lO de dc:zcmbro de: 1997. 

GRA 
Carlos Gu'ilherme Oliveira de Melo 

PORTARIA N' 06-lll)OOSIG!LV~! F/,\1' de 30 de nl2lo de 2005 

O CERENTR REGIO:'\AL DE 
AD~'!!N!STRAÇÁO DO MINISTÉRIO DA PA7.F.NDA 1\'0 
A..M.AP Á.. no uo;o de N.a..s atribuições c:onfcrid.u pela Pnrtuia G"·l n• 
290 de 30 d e ~ttn~.bro de 2004. publi~cb no Diário Oficial da Unii\o 
do: 04 de outuhrn de '2004, e o qtle reZ3 os Mts.. 143 e 149 d3. Ui 8.l12, 
do; 11 c!t dczemb(<\ <k 1990 .: rtdaçb que (h~ foi dad' pela Lei n° 
9.527, de 10 de: <kz.:mhro d-: 1997. 

RESOLVE: 

impedimento do rc(.;rido s.:f\·idor se cocon!.r.u ~n vido no 
pru..:eno .tdministn.tivo di«iplin.:n 1 I 9.001057· -39 

Art. • • sl3 p 
data tLJ sua pubJicaçlo. 

PORT AfUA N' 064!112005/GR.AIMFIAP de lO de maio delOOS 

O GERENTE REGIONAL DE 
ADM!NISTRAÇ,\0 DO Mll'll~Tf:RIO DA FAZ.END.\ ~Q_ 

RESOLVE: 

Art. 1' • Subs1Uulr o Servidor Robuto dn 
Cot/a ,\/tmlcúo, Técnico dt Cont.:.bitidad..::, MatrjcuJa. Si:tpé n• 
01~60~9. Classe ''A .. Padrão "IH", conforme ron. nomc:do pel.:. 
P0<1aria n' OS2SI200S-VR.'I!MFiAP. de 2? de março d< 200l, 
publicada nu DOE n• 3ll O de OS .Ol .200S, pel• S«vidora Teima 
RoJrigout de Souza, datilóg"'fa, matricula Siapc n' 1 ~1 33 1 8. Cl:u.c 
"A'' Padrlo .. lU .. pan dcscmpcn a me.o;nu funçlo. F:tce o 
imp~imenla do rcfuido servidor lvido no 
processo admi.n.istrativo disciplin c• 1 ~- 9. 

Art.l' Est• 
dw de s ua publi c:~çU o. 

' 


	

