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(PODER EXECUTIVO) 

DECREl~OS 
M 

I>ECRETO W 2549 !>E 17 DE JULHO DE Z009 

O GOVERNADO!l 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo llrt. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapâ, cfc as Leis n•s 0811, de 20/02/04; 0909, de 01/08/05, e 1.171, de 
31/12/07, 

RESOLVE: 

Exonerar os se!Vidores abaixo relacionados dos cargos em 
comissão da Sca'etaria Especial do Governodoria, Coorclenoçõo Polhica e 
Institucional do Estado do Amapá, a contar de 07 de julho de 2009: 

Mocopá, 17 de julho de 2009 

SIJ.VA 

DECRETO N° 2550 !>E 17 !>E JULHO !>E 2009 

O 60VER!IIADOR DO ESTADO 1>0 AJMPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c~ Lei n• 1.354, de 07 de jullio de 2009, · 

RE,Sf~LVE : 

Nomear os se!Vidores abaixo relacionados para exercerem os 
cargos em comissão da Sect'etaria Especial da Govemadoria, Coordenação 
Política e lnsqtucional do Estado do Amapâ, a contar de 07 de julho de 2009: 

Mocapá, 17 de julho de 2009 

SIJ.VA 

/ OE<RETO N" 2551 17 !>E JULHO !>E 2009 

O 60VEIWAI>OA DO ESTADO DO AM.U>Á, usando das atribuições 
que lhe aio co~ridas pelo art. 119, inciao XXII, da Constituição do Estado do 
Amapâ, c/c a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

RESOLVE: 

Nomear JOGnG D'.VC dos Santos Alfaia para exercer o cargo em 
comissão de Asscssor para Assuntos Juridicoa, Código ct>S-4, da Secretaria 
Especial da Govemadoria, Coordenação Política e Institucional do Estado do 
AtDapA. · 

MO.:opá, 17 de Julho d& 2009 

VA 
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~ DECRETO N• 2552 de l 7 de JULHO de 2009 

ABRE CRéDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 2 .334.014,00 PARA O 

FIM QUE ESPECIFICA E bÁ OVTRAS 

PROVII>@NciAS. 

O 60VERNAI>OR DO EsTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições que 
lhe são conferidas através do inciso VIII, do a rt. 119, da Constituição 
Estadual e do art. 8" , da Lei n. • 1.286, de 23 de dezembro de 2008, que 
estima a Receita e ftxa a Despesa para Exercício Financeiro de 2009, 

Art. t• Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 
2.334.014,00 (DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, 

QUATOAZE REAIS). destinado ao reforço de dotações consign~as no orçamento 
vigente, confonne anexo constante do presente Decreto. · 

Art . z• Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 
anterior, decorrem á conta de Conv~nios, firmado entre o Go~rno Federal e o 
Governo do Estado do Amapá, na forma do art. 43, da Lei Federal n .• 4.320/64. 

Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapfl·AP, l7 de julho de 2009 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Tesouro 

~ 

Anexo do Decreto n.• 

I 

2552 de l7 de jul ho de 2009 .. 

~NEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

25.000 • SECRETAIUA DE ESTADO DA CIÊNCIA E ll:CNOLOGIA 

25 .101 -SECRETARIA DE ESTAbO bA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

r-coD160 - -
FT NAT. 

-- . 
VÁLOR TOTAL 

19.573.0070.1257 0103 3390.14 30.000 
0103 3390.30 51.400 
0103 3390.36 1.000 
0103 3390.39 3.000 
0103 3390.47 1.600 100.000 

... - .. .. ·-· -·· 

38.000 ·SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

38. 101 ·SECRETARIA DE ESTADO DA CVLTVRA 

CÓDIGO 

13.392.00S2.1023 

-
FT NAT. VALOR TOTAL 

·-

0103 3390.30 16.200 

0103 3390.33 874.610 

0103 3390.)9 r .343.204 2.234.014 

··- ·- ·· ~M 

2553 di 17 de JULHO de 2009 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO 

VALOR DE R$ 23.207.-455,00 PARA O 

FIM QUE ESPEaFICA E DÁ ~S 
PROVID€NCIAS. 

O GOVERNADOR DO ESTADO bO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas a través do inciso VIII, do art. 119, da Ccnstituição 
Estadual e d o art. 8" , da Lei n .• 1.286, de 23 de dezembro de 2008, 
que estima a Receita e fixa a Despesa para Exercício Financeiro de 2009, 

DECRETA: 
~rt. 1° Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 

23.207.-455,00 (VINTE E TRES MitJ.IÕES, DUZENTOS E SETE MIL, 

QUATROCENTOS E CINQUENTA E aNCO REAIS), destinado ao reforço de 
dotações consignadas no orçamento vigente, confonne anexos constantes do 
presente Decreto . 

Art. 2 ° Os recursos necessários á execução do dispos to no artigo 



Macaoa 17.07.2009 (DIÁRIO OFICIAL) Pág. 03 

anterior , decorrem de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamenlánas, na - que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
formo do inciso lll, § I' do art. 43, da ui Federal n.• 4 .320/64. do Amapá, cfc o art. 69, da Lei n• 7.210, de 11 /07 / 84, e tendo em vista o 

Art . 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as d isposições e m contrário. 

Macapá-AP, 17 de julho de 2009 

AJ.ONI WALDEZ Gi S' ""SILVA 

-?;er~o~dr .. 

~/ 

- t"_.. ' 

HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS 

Secretário de Es t ado Planejamento, Orçamento e Tesouro 

Anexo do Decreto n.0 2553 de 17 
. 

de julho 

ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO 

21.101- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
21.101 -SECRETARIA DE ESTADO PE TRANSPORTES 

CO DIGO FT NAT. I VALOR 

26.782.0163.1172 0174 4-190-S I 3.000.000 

26.782.0163.11 75 0174 4490.5 I 10.000.000 

26.732.0163.2440 0174 4490.5 I 7.000.000 

26.782.0163 2.448 0174 4490.5 I 2.000.000 

26.782.0 163.2455 0174 4490.51 601.6ÓO 

... 

dt 2009 .. 

R$ 1 00 
TOTAL 

3.000.000 

10.000.000 

7.000.000 

2.000.0~0 

601.600 

31.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
31.201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE _. 

R~ 1 00 
~===c;;o;_;D;;r""GO.,.."'-----=-~-=-~-=FT'-'=-'----+. _ ..!.N:;..:AT .. __ __;V!.!A~L-~O~R--1--..!T~O~T A!!:L!<.-~· 

14.243.0126.2087 

IÚ43.0126.2088 

OI OI 

OI OI 

3390.39 

3390.30 
.__ _____ __.ll__ _ _J_ _ _ _ _ 

38.006- SECRETARIA ESTADUAL DA CULTURA 
38.101 -SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA 

180.000 

(30 .000 

--cõbrGÕ· FT- ~--N~A~T~·--+---V~A~i~OR,__ _ 

13.)91.0052 1.(12) 3107 3390.39 295.855 

1~0.000 

130.000 

R$ 1 00 
___ TOTAL 

295.R55 

. - ---~----·- L-.------' 

ANEXO II - ANULAÇÃO 

21.000- SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
21.101 - SECRETARIA DE ESTACO DE TRANSPORTES 

CÓDIGO 
--· ;-

FT NAT. VALOR 

26.782.0163.2461 0174 4490.5 I ' 22.601.600 

_ _ .2.!_1~ 

TOTAL 

22.601.600 

-.-
31.000- SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 
31.201 - FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

R$ 1.00 
rt"IM F' NA --Y.&._QB_ r A 

14.122.0001.2001 OI OI 3390.39 
O I O I 4490.52 

14.24) .0 126.2085 OI OI 3390.35 

L-- ------- -···-- '--·- -
90.000- RESERVA DE CONTINGÊNCIA 
90.101 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 

CÓDIGO FT NAT. 
~ --

99.999.0202.2561 0107 9999.99 

100.000 
130.000 

80.000 

230.000 

80.000 
___ ...J_ ___ _J 

R$ 1,00 
VALOR __ , TOTAL 

-=L 29S.8S5 

- -r 

DECRETO N" 2S54 DE 17 DE J ULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTACO CO AMAPÁ, usando das atribuições - --

contido no Ofício n° 084/2009-CPEA, 

RESOLVE: 

Art . I 0 Nomear para compor o Conselho Penitenciário do Estado 
do Amapfl, para o quadriênio 2009/2013, como Membros Efetivos c 
Suplentes, os a baixo relacionados: 

MEMBROS EFETIVOS 

Helder José Freitas de Lima Ferreira 
Horácio Maurien Ferreira de Magalhães 
J aldcmir de Aguiar Porte la 
Maria Acirene Araújo da Costa 
Roberto Emerson Vieira dos Santos 
Ubirnjara Valente Éphina 
Damaris Rossi Baggio de Alencar 

MEMBROS SUPLENTES 

Cláudia Bezerra Esteves 
Wonnas Henrique Ferreira da Rocha 
Nelma Rocha Barbosa 
Paulo Veiga Moreira 
Jacinta de Fá tima Pernambuco da Costa 
Raquel Teixeira Maciel Rodrigues 

Art . 2° Nomear, ainda, para Presidente do referido Conselho, 
Helder José Fr<!.it as de Limo Ferreiro. 

Art . 3° Este Decreto entra em vigor n a data de sua publicação. 

Art. 4" Revoga-se o D<!.crdo n• 20n, de 15/06/09. 

Mocopó, 17 de julho 

ANTÔNI WALDEZ ( S )~}!-SILVA 
Governado 

DECRETO N" 2555 DE 17 DE JULHO DE 2009 

Dispõe sobre o duli.9omento do 
Serviço Ativo do Policia Militar do 
Amapá, mediante transferência poro 
Reservo Remunerado. "EX-OFFICIO", 
do 1° SGT QPPMC MÁRIO SÉRGIO 
PEREIRA BAÍA. 

O GOVERNADOR DO ESTACO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XV, da Constituição do Estado do 
Amapá , c/c a ui n• 10.486, de 04 de julho de 2002, e tendo em vista o teor c!o 
Processo n• 28740.000745/09-DP, 

DECRETA: 

Art. 1 ° Fica transferido para a Inatividade, mediante Reserva 
Remunerada, "EX-OFFICIO", por ter sido promovido em consonãncia com o 
previsto no art. s•, incisos I, 11 c 11, da Lei Complementar n• 043, de 01 de 
outubro de 2007, o 1° SGT QPPMC Mário Sérgio PereiNJ Baía, pertencente à 
Policia Militar do Amapá, nos termos do art. 42, da Constituição Federal, e art. 
31, § 1' , da Emenda Constitucional n• 19, de 04 de j unho de 1998, c/c os 
arts. 50, incisos 11 e 11[, alínea "h"; 53, § 2', I e art. 92, inciso 11, da ui n• 
6 .652. de 30 de maio de 1979. 

Art. 2° Os proventos devidos terão como bas e o que determinam 
os arts. 19; 20, incisos 1, 11, 111, IV, V e VI,§ 1', incisos 1,11, § 2• e 21, da ui n• 
10.486, de 04 de julho de 2002, c/c o art. s•, incisos I, 11 e 111, da Lei 
Complementar n• 043, d e Oi de outubro de 2007 , calculados sobre o soldo de 
I' SGT PM. 

Art. 3° A Diretoria de Pessoal da Policia Militar do Amapá 
efetivará o pres ente desligamento do serviço ativo, de acordo com o disposto 
no art. 89, inciso I, Parágrafo único e art. 91, Pará§"a!o único, da Lei n• 6 .652, 
de 30 de maio de 1979. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Mocapá, 17 de julho de 2009 

p 

Í ~o~ I~ 
ANTÔrm:j f'.'ALDEZ G( 5 ~~It..VA 

Governador 

DECRETO N" 2556 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO CO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, ela Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no OFÍaO/PRESI n• 630- 748, 

RESOLVE : 

_ Prorrogar, pelo periodo de um ano, a contar de 19 de setembro de 
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2009, os termos do Decreto n• 3755, de 19 de setembro de 2007, publicado no-
Diãrio Oficial do Estado do Amapá n• 4093, de 19/09/07, que dispõe sobre a 
cessão do servidor Alberto Soares Silvo para o Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região. 

Maeapá, 17 de ju1ho de 2009 

DECRETO N° 2557 DE 1'7 DE J UL110 DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XX!l, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.335, de 18 de maio de 2009, e tendo em 'ista o contido 
no Ofício n° 0365/2009-SEDDS, 

RESOLVE : 

Nomear Eliana Pereira Aranha para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Técnico Nivel 1/ Assessoria de Desenvolvimento Institucional, 
Cá-ligo CDS- 1, da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança PUblica. 

Macopá, - 17 de julho de 2009 

ILVA 

DECRETO N" JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do _
Amapá, cfc a Lei n• 1.335, de 18 de maio de 2009, e t endo em vista o contido 
no Ofício n° 0364/2009-SEDOS, 

RESO LV E: 

Art . 1° Nomear o 2• SGT PM Ademir Pantojo da Costa para 
exercer a função comissionada de Responsável por Atividade Nível 111/ Núcleo 
de Execução e Acompanhamento/Coordenadoria de Programas e Projetos, 
Código CDI-3, da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança PUblica. 

Art . 2° O referido cargo será considerado de natu reza Policial 
Militar, para todos os efeitos, quando ocupado por Polical Militar. 

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Macapá, 1 7 de j u lho de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 2559 DE 17 DE J ULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Constitu ição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n° 0066, de 03/05/93, e tendo em _ 
vista o contido no Processo - Protocolo Geral n• 2008/ 61640, 

RESOLVE: 

Exvncrar, a pedido, Sandro Brito Ferreira do cargo de 
Provimento Efetivo de Professor de Ens ino de t• e 2" Graus, Classe •c·, 
Padrão 01, Cadastro n• 857610, Grupo Magistério, da Quadro de Pessoal Civil 
do Estado do Amapá, a contar de 08 de outubro de 2008. 

Mocopcí, 1 7 de julh o de 2009 

DECRETO W 2560 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são confe1idas pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, de acordo com o art. 44, da Lei n• 0066, de 03/05/93, e tendo em 
v1sta o contido no Processo - Protocolo Geral n° 2009/1282, 

RESOLVE : 

Exonerar, a pedido, Daniel Felicio Ferreiro do cargo de 
Provimento Efe tivo de Delegado de Policia, Classe 3', Padrão I. Grupo Po!Jcia 
Civil, Cadastro n° 908622, do Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapã, a 
contar de 03 de fevereiro de 2009. 

· Mocopó, 17 de ju.l h o de 2009 

SILVA 
Governado 

DECRETO N° 2561 DE 17 DE JUUIO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá. e tendo em vista o contido no Ofício n• 595/09- GA8/SETUR, 

RE SOLVE: 

Homologar o afastamento de Ana Célio Melo 8razão do 
Nascimento, Secretária de Estado do Turismo, de suas atribuições, a fim de 
tratar de assun.tos de interesse particular, no período de 10 a 17 de julho de 
2009, sem ônus para o Estado. 

Macapá, 11 de j ulho de 2009 

DECRETO W 2 562 DE 17 DE JUUIO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 595/~ -GAB/SETUR. 

RESOLVE : 

Homologar a designação de J ulieta Monteiro dos Santos, Chefe 
de Gabinete , pelo exercido, em s ubstituição, do cargo de Secretário de E~tado 
do Turismo, durante o impedimento da titular, no periodo de 10 a 17 de ;ulho 
de 2009. 

Mac:apá, 17 de julho de 2009 

Governador 

DECRETO N" 2563 DE 17 DE JULHO bE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 1112/2009- SESA, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Pedro PCNio Dias de Carvalho, 

Secretário de Estado da Saúde, da sede de suas atribu ições, Moc:apá-AP, a té a 
cidade de BrosOio-DF, a fim de realizar visita técnica junto ao Ministério da 
Saúde. no oeriodo de 14 a 16 de julho de 2009. 
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Macapá, 17 de julho de 2009 

DECRETO W 2564 JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso ')(.)01, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 1112/2009-SESA, 

RESOLVE: 

Homologar a designação de Odanete das Neves Ouorte Blondi, 
Secretária Adjun ta · Área de Gestão em Saúde, pelo exercício, em substi· 
tuição, do cargo de Secretário de Estado da Saúde, durante o impedimento do 

. titular, no periodo de 14 a 16 de julho de 2009. 

Macapó, 17 de julho de 2009 

SILVA 

DECRETO N° 2565 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0539-GAB/SEMA, 

RESOLVE : 

Homologar o deslocamento de Paula Sérgio Sampaio Figueira, 
Secretário de Estado do Meia Ambiente, da sede de suas atribuições, 
Macopó·AP, até a cidade de Bro.sília-t>F, a fim de participar do Curso de 
Introdução - perspectivas Brasileiros de Redução dos Emissões do 
Desmat0/1Íento e do Degradação - REDD, no período de 14 a 17 de julho de 
2009. 

Mocopó, 17 de julho de 2009 

SILVA 
GoverMdo 

DECRETO N° 2566 DE 1 7 CE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo e m vista o contido no Ofício n• 0539-GAB/SEMA, 

• 
RESOLVE: 

Homologar a designação de ÉriC4 Souza Rossi, Assessora Tecnica 
Nlvel 11, pelo exercício, em substituição, do cargo de Secretãrio de Estado do 
Meio Ambiente, durante o impedimento do titular, no períOdo de 14 a 17 de 
julho de 2009. 

Mcicapá, 17 de julho de 2oci9 

t>ECRETO N° 256 7 t>E 17 t>E JULHO DE 2009 

O GOVEANÀbOR 1>0 ESTADO DO AJMPÁ, usando das atribuições -
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 'XXV, da Constituição do Estado do 
Amapi, e tendo em vista o contido no Oficio no 133/09-GAB/SEDG, 

RESOLVE : 

. Homologar o deslocamento de Mario Goret h do Silvo e Sousa, 
Doretora-Prcs1dente da Escola de Administração PUblica do Amapá d d , d 

t 
'b · · M • , a se c e 

suas a n u1çoes, . acapa-AP, até a cidade de Moceió-AL, a fim de participar 
do X Encontro Nac1onal dos Escolas de Sovemo no periodo de 14 a 18 d · Ih 
de 2009. . ' CJU O 

Macopá, 17 de julho de 2009 

VA 

DECRETO N° 2568 DE 17 DE JUUiO OE 2009 

. O GOVERNAbOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n° 133/09-GAB/sEOG, 

RESOLVE : 

Homologar a designação de Comille Chaves Oliveiro do Fonseca, 
Coor~en~dora de Planejamento e Articulação Institucional, pelo exercício. em 
subshtuJção, do cargo de Diretor-Presidente da Escola de Administração 
PUblie~ do Amapá, durante o impedimento da titular, no período de 14 a 18 de 
julho de 2009. 

Macapó, 1 7 de julho de 2009 

VA 

DECRETO N° 2569 DE 17 t>E JUUiO DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso ')(.)01, da Constituição do Estado do 
Amapi, e tendo em vista o contido no Oficio n• 360/2009-SEDDS, 

RESOLVE: 

Homologar o deslocamento do Cel QOBM GiovOMi Tavares Maciel 
Filho, Comandante·G!!rnl do Corpo de Bompeiros Militar do Estado do Amapá, 
da sede de suas atribuições, Maeop6-AP, até a cidade de Brasnto-DF, a fim de 
participar da 1• Reunião Ordinório 2009, do Uga Nacional dos Corpos de 
~iros Militar do Brasil - U6ABOM, nos dias 16 e 17 de julho de 2009. 

Mocopá, 17 de julho de 2009 

Governador 

DECRETO N° 2570 DE 17 OE JULHO DE 2009 

O GOVEANAbOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 'XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 360/Z009-set>DS, 

RESOLVE : 

Homologar a designaçAo do C&! QOBM J'oobe Ouartc do$ Pcwos, 
Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, 
pelo eJ~Ucicio, em substituição, do cargo de Comandante-Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Eatado do AmapA, durante o impedimento do titular. nos 
dias 16 e 17 de julho de 2009. 

Mocapó, 17 de julho de 2009 
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DECRETO N° 257 1 DE 17 DE JUUto DE 2009 

O GO_VERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribu1ções 
que Ih~ são confendas pelo art. 119, inciso XXV, da Constitutção do Estado do 
Amapa, 

R ESO L V E : 

Tomar sem efeito os Dec~tos n•s 2438 c 2439, de 08 de julho 
de 2009, publicados no Diário Oficial do Estado do Amapá n• 4533 de 08 de 
julho de 2009. ' 

Maca pá, 17 de julho de 2009 

4r AMO 
ANTÔ ALOEZ 

r Governcdo 
SILVA 

DECRETO N" 2572 DE 17 DE JULHO ce 2009 

O GOVERNADOR [)() ESTADO DO AMAP;._, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Oficio n• 86712009-DIPRE/IMAP, 

RES O LVE: 

Autorizar Djolmo Vieira de Souza, Diretor-Presidente do Instituto 
do Meio Ambiente c de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá, para 
viajar da sede de suas atr ibuições, Mocopá-AP, ate a cidade de Culabá- MT, a 
fim de tratar de assuntos de interesse da administração estadual, no período 
de 19 a 22 de julho de 2009. 

Macapá , 17 de julho de 2009 

SILVA 

DECRETO N" 2573 JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV. da Constituição do Estado do 
Amapá, c tendo em vista o contido no Ofício n• 867/2009-DIPREIIMAP, 

RE SOL VE : 

Designar Ivanoel Mcu-ques de Oliveira, Coordenador de Patrimô
nio Fundiário, para exercer. acumulativamenle e em substituição, o cargo de 
Diretor-Presidente do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial 
do Estado do Amapá, durante o impedimento do titular, na período de 19 a 22 
de julho de 2009. 

Macapá , 17 de Julho d~ 2009 

DECRETON• 2574 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNAI>OR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0361/2009-SEDDS, 

R ESOLVE : 

Autorizar llldo lllves Ferreiro, SecretAr! Especial de Descnvol· 
vimento da Defesa Social e Secretário de Estado da Justiça e SeguranÇa 
Pública, interino, para viajar da sede de suas atribuições, Macapó-IIP, ate ~ 

cidade de Goiânia-GO, a fim de parltcipar da XXXVIII R~união Ordinária do 
Conselho Nacional dos Secretários d~ Estado da Justiça, Cidadania, D1reitos 
~umonos e Administra~õo P~nlt~nciória-CONSEJ. no período de 27 a 29 de 
JUlho de 2009. 

Mocopá, 17 de julho de 2009 

I!. VA 

DECRETO N° 2575 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)() AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 
Amapá, e tendo em vista o contido no Ofício n• 0361 /2009-SEDDS, 

RESOLVE: 

Designar Rosil~ne Martins de Seno, Chefe de Gabinete, para 
exercer, acumulativamente e em substituição, o cargo de Secretário de Estado 
da Justiça e Segurança Pública, durante o impedimento do titular, no período 
de 27 a 29 de julho de 2009. 

Mocapá, 17 de Julho de 2009 

DECRETO N° 2576 DE 17 DE JUUIO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conieridas pelo art. 119, inciso XXV, da Constinúção do Estado do 
Amapã, e tendo em vista o contido no Oficio n• 0361/2009-~EDDS, 

RESOLVE : 

Designar o Cel QOBM GiovMnl Tav~s Maciel Filho, 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá, para 
exer~r. acumulativamente e em substituição, o cargo de Secretário Especial 
de Desenvolvimento da Defesa Social, durante o impedimento do titular, no 
pcriodo de 27 a 29 de julho de 2009. 

Mocapó, 17 de julho de 2009 

SILVA 
Governador 

DECRETO N" 2577 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNAbOlt [)() ESTADO [)() AMAP;._, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso lll, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c as Leis n•s 0811, de 20/02/04; 0909, de 01/08/05, e 1. 17 1, de 
3 1/ 12/07, 

RESOLVE: 

Exonerar lllberto P~~lra 66u da cargo de Secretãrio Especial da 
Governadoria, Coordenação Política e Institucional do Estado do Amapá, a 
contar de 07 de julho de 2009. 

Macapó, ·17 de julho de 2009 

Govemodor 
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DECRETO N° 2578 DE 17 DE JU[J{O DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso !11, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE: 

Exonerar Antônio Carlos da Silva Farias do cargo de Secretário 
Especial de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amapá, a contar de 07 
de julho de 2009. 

Maeapó. 17 d~ jul ho de 2009 

6ov~rnado 

DECRETO N" 2579 I>E 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso lll. da Constituição do Estado do -
Amapã, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE : 

Exonerar Aldo Alv t s FerTeira do cargo de Secretario Espcciai de 
Desenvolvimento da Defesa Sccial do Estado do Amapá, n contar de 07 d.e 
Julho de 2009. 

Macapó, 17 dr julho de 2009 

SILVA 

DECRETO W JUIJIO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, u sando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, iriciso 111, da Constituição do Estado do 
Amapã, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 144 1, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE : 

Exonerar Odival Monten-ozo L~it~ do cargo de Secretãrio' 
Especial de Desenvolvimento da Infra-Estrutura do Estado do Amapá, a contar 
de 07 de julho de 2009. 

Maca pá, 17 d~ julho de 2009 

DECRETO N° 2581 17 JUUIO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTAI>O DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o. 
Decreto n• 144 1, de 02 de junho de 2004 , 

R ESOLVE: 

Exonerar Mar ia df! Nazare Farias do Nascim~nto do cargo em 
r.nmis•áo de Secretário E~occial de Desenvolvimento Social no F:~tncin rln 

Amapã, a contar de 07 de julho de 200ç;. 

Macapá, 17 de julho de 2009 

Governador 

DECRETO N" 2582 DE 17 DE J UIJIO DE 2009 

O GOVERNADOR 00 ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111, da Constituição do Estado do 
Amap:i, c/c a Lei n• 081 1, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto o• 1441, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE : 

Exonerar J oel Nogueira Rodrigues do carga de Secretário 
Especial de Desenvolvimento da Gestão do Estado do Amapá, a contar de 07 
de jul~o de ::!009. 

Macapá, 17 d~ j ulho d~ 2009 

SILVA 
6ovet'll4do 

DECRETO N" 2583 OE 17 OE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferida• pelo art. 119, inciso lll, da Constituição do Estado do 
Amapá, cfc a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

RESOLVE : 

Nomear Alberto Pereira Góes para exercer o cargo em comissão 
de Secretário Especial da Govemadoria, Coordenação Política e Institucional 
do Estado do Amapá, a cont .. 7 de 07 de julho de 2009. 

Macapá, 17 de julho de 2009 

Govemadar 

DECRETO N° 2584 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, uso.ndo das atribuições 
• que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso lU, da Constituição do Estado do 

Amapá, cfc a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

RESO L VE: 

Nomear Antonio Carlos do Silva Farias para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Especial de Desenvolvimento Econômico do Estado do 
Amapã, a contar de 07 de julho de 2009. 

Mncapá. 17 de julho d~ 2009 

6e~rnodor 

DECRETO N" 258 5 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ES":'ADO tO AMAPÁ, usando c as atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111, da Constituição do Es tado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1 354, de 07 de 1ulho de 2009, 
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RESOLVE: 

. . No~ear Aldo Alves Ferreii'CI para exercer. o cargo em comissão de 
Secretario Especial de Desenvolvimento da Defesa Social do Estado do Ama á 
a contar de 07 de julho de 2009. p ' 

Macapá, 17 de jul:-10 de 2009 

Governado 

DECRETO No 2586 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.354. de 07 de julho de 2009, 

RESOLVE: 

Nomear Odival Montcrrozo Leite para exerc~r o cargo em 
comissão de Secretário Especial de Desenvolvimento da Infraestrutura do 
Estado do Amapá, a contar de 07 de julho de 2009. 

Meu: o pá, 1 7 de juiho 

~ 
ANTÔNIO tf ALDEZ 

li Governador 

DECRETO N" 2587 DE 17 DE 

de 2009 

VA 

JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 00 AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

RESOLVE: 

Nomear Maria de Nazoré foriO$ do Nasclmuto para exercer o 
cargo em comissão de Secretãrio Especial de Desenvolvimento Social do 
Estado do Amapá, a contar de 07 de julho de 2009. 

Mcu:opá, 17 de j~>lho de 2009 

VA 
Governador 

DECRETO N" 2588 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR CO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso lU, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

RESOLVE: 

Nomear Joel Nogueira Rodrigues para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Especial de Desenvolvimento da Oestã'l do Estado do 
Amapá, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macapá, 17 de julho de 2009 

DECRETO N° 2589 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOYERNADOR DO ESTADO DO AIMPÁ, usando das at:<i~uições 
que lhe são confe~da~ pelo art. 119, inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c as Lets n s 0811 , de 20 de fevereiro de 2004 1.073 de 0" 04 07 e 
1.171 de 31.12.07, ' ' ~- · 

RESOLVE : 

. Ex~nerar Edria Mich&lle Guimariíes da Silva do cargo em 
com1~são de D~retor, C6digo COS-4, do Centro de Apoio à Coordenação 
Setonal, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macapá, 17 de julho de 2009 

VA 

DECRETO N° 2590 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III, da Constituição do Estado do 
Amapá. cjc a Lei n• 0811 , de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE : 

Exonerar Mo.rc.o. Johnny de Olivelra Nclscimento do cargo em 
comissao de Secretário Ext raordinário, C6dlgo CDS-4, da Secretaria 
Extraordinária de Políticas para a Juventude, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macapá. 17 ele julho de 2009 

DECRETO N° 2591 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso Ill, da Constituição do Estado do 
Amapá, cjc a Lei n• 0811, d~ 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE : I 

Exonerar Joéio Neves Silvo do cargo em comissão de Secretário 
Extraordinário, C6digo CDS-4. da Secretaria Extraordinària dos Povos 
Indígenas, a contar de 07 de julho de 2009. 

Moc:opcí, 17 de julho de. 2009 

DECRETO N° 2592 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
- que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111, da Constituição do Estado do 

Amapà, cfc a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho de 2004, 

RESOLVE: 

Exonerar Ester de Poula de .Araújo do cargo em comissão de 
____ Secretário Extraordinário, C6digo _CDS-4. da Secretaria Extraordinária de 
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Políticas para as Mulheres, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macapá. 1 7 de julho de 2009 

Sll.VA 
Governad 

DECRETO N° 2593 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR ' DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso III. da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 0811, de 20 de fevereiro de 2004, de acordo com o 
Decreto n• 1441, de 02 de junho df 2004. 

RESOLVE : 

Exonerar J osivoldo do Sil·1o Ubório do cargo em comissão de 
Secretilrio Extraordinàrio, C6digo CDS-4, da Secretaria Extraordinària de 
Políticas para os Afro-Descendentes, a contar de 07 de julho de 2009. 

Mocopó, 17 de julho de 2009 

DECRETO N° 2594 JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO [)O AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe sào conferidas pelo art. 119 , inciso XXII, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, · 

RESOLVE: 

Nomear Edrlo Mlchel]e Guimarõe.s do Silva para exercer o car11o 
em comissão de Diretor, Código COS-4, do Centro de Apoio à Coordenação 
Setorial, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macopá, 17 de • julho de 2009 

AN)Ô~j~Aln€z 
1 Governador 

DECRETO N" 2595 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR 1>0 ESTAD0"1l0 AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 119. Íl'\çiso m, da Con stituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.354, de 01 de jlJllio de 2009, 

"' ,. "'' 
,,. 

RESOLVE: 

Nomear Marco Johmy de Oliveirc Nascimento para exercer o 
cargo em comissão de Secretário Extraordinário, Código CDS- 4, da Secretaria 
Extraordinária de Políticas para a Juventude, a contar de 07 de julho de 2009: 

Mocopó, 17 de julho de 2009 

DECRETO N° 2!?6 DE 17 DE J ULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe são con feridas pelo art. 119, inciso m, da Cons tituição do Es tado do 
Amapã, c / c a Lei n• 1.354, de 07. dejulho de 2009, 

" 1 c 

RESOLVE : 

Nomear Joa:o _Neves Silvo para exercer o cargo em comissão ·de 
Secretário Extraordinário, Código CDS-4 , da Secretilna Extraordinária dos 
Povos Indígenas, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macapó, ·17 de julho de 2009 

DE 17 DE J ULHO DE 2009 ~ DECRETO N• 2597 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
· que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso 111. da Constituição do Estado do 

Amapá, c/c a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

RESOLVE : 

Nomear Ester de Paulo de Araújo para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Extraordinàrio, Código CDS-4, da Secretaria 
Extraordinária de Politicas para as Mulheres, a contar de 07 de julho de 2009. 

Macopó, 17 de julho de 2009 

DECRETO N" 2598 DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições- ' 
que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso lU, da Constituição do Estado do 
Amapá, c/c a Lei n• 1.354, de 07 de julho de 2009, 

.. 

RESOLVE : 

Nomear Josivoldo do Silvo Lib6folo para exercer o cargo em 
comissão de Secretário Extraordinlirio, C6digo ~S-4, da S~retaria 
Extraordinària de Políticas para os Afrodescendentes, a contar de 07 de julho 
de 2009. · 

17 "de j ulho de 2009 

ILVA 

Governador 

DéCRETOW 2599 · DE 17 DE JULHO DE 2009 

O GOVERNADOR DO ESTADO 1>0 AMAPÁ, usando das atribuições 
_ que lhe são conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do 

Amapá, 

RESOLVE: 

Retificar o Decreto n• 2411, de 07 de julho de 2009, publicado 
no-blórlo Oficial do Estado do Amapá n• 4532, de 07 de julho de 2009, que 
pà3sa a vigorar com a seguinte redação: 

"O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das a tribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 119, inciso XXV, da Constituição do Estado 
do Amapá, c/c o Decreto n• 07 11, de 23.03.98; o disposto nos arts. 10 e 11, 
da Lei n• 8.934, de 18. 11. 94, alterada pela Lei n• 10. 194, de 14.02.0 I, e tendo 
em vista o contido nos Ofícfos 

1
n°s 022/2009-FECOMERCIO/AP, 02/2009-

DIR- ACIA. 030/2009- FIEAP, 14Z/2009-CAA/PA/AP 0 24/ 2009-PREIFAEAP 
099/2009-GAB/ CRC-AP, 0 15/2009-CORECON/ ~ é 4Óa/Z009-JVCAP, • 

' 
RESO L VE ! 

Art. 1° Nomear para compor o Coligia do Junta Comer<:iol do 
Estcodo do Alnapó - JUCAP, para o quadriblio 2009/2013, na qualidade _de 
Vogais Titulares e Suplentes, os representantes das entidades 3bai."'<o relacio-
nadas: 1 

FEDERAÇÃO DO COMÉRao DO ESTADO DO AMAPÁ 

Emanu el SUva Pereira • Titu lar 

'. 
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Raimundo Malvão Sobrinho - Suplente 
Tarclsio Barbosa Uma- Titular 

Bemadino Senna Ferreira Filho - Suplente 

ASSOCIAÇÃO COM~At. E INDUSTRIAl- DO AIMPJ. 

Gilberto Laurindo -Titular 
Marcos Antônio Marques Cardoso - Suplente 

NiJton Ricardo F. Farias de Sousa -Titular 
Greomar Ribeiro Botelho- Suplente 

FEOERÀÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 1JMP J. 

Manoel Mateus da Pu dos Reis - Titular 
Flãvio Bricio Mauricio de Sena - Suplente 

CONSELHO REGIONAl- DE ADMINISTRAÇÃO PAWAIMPÁ 

Andrt Luiz Alves de Lima- Titular 
Valter Sampaio Csntuiria - Suplente 

FEDERAÇÃO DA AGRICV!.T\.IRA E PECUÁRIA DO ESTADO DO AIMPÁ 

Jo~ Luiz dos Santos Freitas- Titular 
Auzenir Ramos Costa • Suplente 

Francisco Rocha de Andrade- Titular 
Jo~ Ribamar Bemadino da Silva • Suplente 

C~O REGIONAl- DE CONTABil-IDADE DO AJMPJ. 
Paulo Sérgio de Freitas ·Dias - Titular 

Maria lzolina Oli~ira Santos - Suplente 

CONSELHO REGIONAl- DE ECONOMIA DO AJMPJ. 
Sadami Yoshida - Titular 

Tânia Muricy Nascimento - Suplente 

GOVERNO DO ESTADO DO AIMPJ. 

~rgio J~ Menezes de Oliveira -Titular 
Lana de Nuaré Tclea do Nascimento- Suplente 

Gücimar Barros Pureza - Titular 
Rogtrio Cavalcante de Alclntara Oliveira - Suplente 

§ t• O Vogal Titular e o Suplente, representantes da UniAo, serão 
nomeados por Ato do Ministro de Estado do Desenvolvimenlo, lndüstria e 
Comhcio Exterior. 

Art. z• Nomear Gllbuto l..ourlndo para exercer o cargo de 
Preaidente e Aristides Gócs Miw- para o cargo de Vice-Presidente da Junta 
Comercial do Estado do AmapA - JUCAP. 

Art. 3• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 07 de julho de 2009." 

Macapá, . 17 de julho da 2009 

DECRETO N• 2600 DE l 7 DE JUIJIO DE 2009 

O 60VEIINAOOA DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições 
que lhe aio conferidaa pelo art. 119, inciao xxn. da Conatituiçi.o do Estado do 
AmapA, c/c a Lei n• 03~8, de 16 de abril de 1997, 

RESOl-VE: 

Exonerar José Edson dos Santos SGrga do cargo em comissão 
de Vice-Presidente, Código FGS-3, da Junta Comercial do Estado do Amap6. a 
contar de 07 de julho de 2009. ' 

Macapá, 17 de julho de 2009 

DECRETO N• 2601 DE 17 DE JULHO DE 2009 

. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuiçóes 
que lhe alo conferidas pelo art. 119, inciso XXII, da Conatituiçlo do Estado do 
Amap6., efc a Lei n• 0338, de 16 de abrü de 1997, 

RE.SOLVE : 

Exonerar Arfltfcks G6u ~ do cargo em comiasão de 
Secretário-Oeral, Código F6S-3, da Junta Comercial ·do Estado do Amapá, a 
contar de 07 de julho de 2009. 

Macapá, 17 de Julho de 2009 

.Órgãos Estratégicos de Execução 
ralificação do valor supramenclonado, em f8YOf da eqnu 
GLOBALIT AR DO BRASIL SI A, que tem oomo objetlo aiBndef 
de5paul com teMços de llrhsll!lefenlcas da c:Mnadas nacionail. 
illlmacicnile em rorilg da (04) apntu teleiOii:oS IIICMifs Yia 
sal6ill GPS 1600, no 1110 do pqeto AlMdade ~ da 

I 
Seguranc;8 PeiiOIIf e JnstiU:iOn;ll, relerenle 10 pariocb da )ul1o a 
dezembro de 2009. 

POilTA/IIA 
116/2009-GAB SEG lNST I GEA 

O <lleCc do Gabinete de Segurança lftstlcucionsl do 
ao- do Eádo do Alnlp', USMdo das llribuiç(lcs que 
lhe llo coafcridas pelo Decrcco GoYCmUDC:IIIal n• 
000$12001, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo eom a 
Portaria n• 012J2009.GA81.CIVIL, de 13 de IIW"ÇO de 2009. 

~ • ' 1, 
1

• I " o ' 

0 

• < \ ' ...,j "' 

0 0 

~ '1 ~ 

@.binete do_ f,;overrÍador ) 

Lula da Concelçlo Pereira Góes da Costa 
- --

~~~ 
RalificO na bma do Art. 26 da lei 
8.666193. 

NIDAIIENTAÇAo LEGAL: ~do Art. 25 da W n' LHW, · 
altlrlda pell Lei n' t .MI de 
271115111; Lei Ca•pllnn..- n' 101, 
de 04ID5I2tOO; Lei n' 4.321 de 
17103JM. PNctao Mlllnlltrlllwo
Pnllocolo-Girll n' 21710.1102101. 

PIDilO DE corAÇAo: ot1/2a 
..nA: GLOIIALSTAR DO BRASIL 8IA 
VALOR IEHSAL ESTIIADO: R$1.101,01 (1.-llllt 
IIIIIIIDINIII) 

Subrneellmcll • IUP8IIor c:otslcla açA:I do . 

Justific;lnoa a ~ i lelCigflllidade com fulcro 
"Capur do Art. 25 da Lei 8.6W33 e - allelaçOes. haja visla que a 
1W11P18S3 GLOBALST AR DO BRASIL SIA é a OOica lomecedora do 
raferido serviço, ~ lnexigfwll a ~ pela íMablldade 
de c:anpetiçio. 

__..,_, __ . 

(Gabinete de Seg. lnstltucl~-i!D 
EallntJssimo Senhor Chele do Gatlil8le " SeglAiçl CaL PM Br6~11o Rosanl Gondlm Cruz 
~ a I)IUeflle Jullllcalva pn efeilo de autorlzal;lo e 

Bgot.Yt;: 
Aulori- o deslocamcniO do SD PM ~ 

CLA. Y CÓRn OUVEIRA, Gnpo VIl, pcrtc11cc111e i 
Policia MUitlr do Estado do Amapi e lotado aet1e Gabiocte 
de Sepnnçs lnstituciona~ da sede de 1UU llribuiç&s, 
Map6-AP,II6alocalidldc de Sinta Luzia Co hcuf. AP, 
nos diiiS 14 e 15 de julho de 2009, a ~ da Vice
Govcnatoria do Eslado. 

Secretarias de Estado , 

(Admlnlstraçlo ) 

Wellngton de Carvalho Campos 
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EDITAL N°. 001 /2009- POLICIA MILITAR 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e na 
qualidade de Presidente da Comissão, conforme disposto no Decreto n• 2.512, de 13 de julho de 2009, 
publicado no Diário Oficial do Estado n• 4.536, datado de 13 de julho de 2009. faz saber que fará realizar 
Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formaçao de Soldado Policial Militar (CFSD 
PM). pertencente ao Quadro de Pessoal da Policia Militar do Estado do Amapá, que reger-se-á de acordo 
com as instruções especiais constantes deste Edital e demais normas aplicáveis. · · 

1. 

1.1 . 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

1.5. 

1.6. 

2. 

2.1. 

2.2. 

2.2.1. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.4. 

2.4.1. 

2.4.1.1. 

2.4.1.2. 

2.4.1.3. 

2.4.1.4. 

2.4.1.5. 

DAS DISPOSICOES PRELIMINARES. 

O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e diplomas legais e 
regulamentares aplicáveis, sendo que sua coordenaçao caberá à Comissão Organizadora 
constituída para este fim. 

O presente Concurso Público se destina a selecionar 150 (cento e cinqüenta) candidatos para 
admissão ao Curso de Formação de Policial Militar, com graduaçao de Soltfado Policial Militar 
da Policia Militar do Amapá. 

Não haverá reserva de vagas para candidatos na condição de pessoas com deficiência. 

O Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldado Policial Militar (CFSD PM) 
constará de 06 (seis) fases, conforme disciplinamento deste Edital, a saber: 

1' fase- exame de conhecimentos, de caráter classificatório e eliminatório; 

2' fase - exame de capacitação ffsica, com a realização do teste de avaliação e aptidão física 
(TAAF). de caráter unicamente eliminatório; 

3" fase- exame médico, de caráter unicamente eliminatório; 

4" fase - exame documental, que constará da entrega dos documentos exigidos, de caráter 
unicamente eliminatório; 

s• fase- avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório; 

e• fase - sindicância da vida pregressa, que constará de investigação social, de caráter 
unicamente eliminatório; 

Considerar-se-á CLASSIFICADO na 11 fase o candidato que obtiver no exame de 
conhecimentos Indica de classificação igual ou superior a 25 (vinte e cinco) pontos, 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) de acertos do total das questOes, e, no mlnimo, 1 
(um) ponto em cada área do conhecimento, dentro do limite de vagas ofertadas neste Edital. 

Serão considerados APROVADOS no concurso públi!ZQ os candidatos CI!ISSiflcados na 1" fase. 
que obtiverem aproveitamento (aptos e recomendados) em todas as fases subseqüentes até o 
limite de vagas ofertadas neste edital. 

DO CARGO. ATRIBUICOES. SUBSIDIO. ~E_qY.!SITOS PARA JNGRESSO. MATRICULA E 
CURSO pg_fO!iMAÇÀO DE SOLDADQ.P.OLICIAL MILITAR. 

CARGO: Durante o CFSD PM, Policial Militar na graduação de Soldado PM de 2' classe. Após o 
CFSD PM, Soldado Policial Militar de 1" Classe. 

O subsidio inicial do Soldado 2' Classe (durante o CFSD PM) é de R$1 .144,76 (hum mil, cento e 
quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos). 

O subsidio inicial do Soldado 1• Classe (após conclusao do CFSD PM) é de R$ 1.871 , 83 (hum 
mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos). 

São atribuiçOes do cargo: 

SOLDADO PM 2" CLASSE - São atribuições do Soldado de 2• Classe: observar e cumprir as 
nomnas peculiares referentes ao CFSD PM, dedicando-se integralmente ao estudo, bem como, ,... 
de acordo com o desenvolvimento da aprendizagem e nfvel de capacitação, desenvolver 
atividades operacionais a titulo de estágio operacional. 

SOLDADO PM 11 CLASSE- São atribuições do Soldado Policial Militar 1• Classe (considerado 
aprovado após o CFSD PM): desempenhar atividade policial militar nas diversas tarefas 
atribuldas a PMAP, visando à preservação da ordem pública. e executar outros servíços 
previstos em leis, regulamentos e normas: realizar o policiamento ostensivo preventivo fardado e 
atender e solucionar ocorrências; executar atividades operacionais e policiamento reservado; 
restabelecer a ordem pública, controlar distúrbios civis e garantir cumprimento de mandado 
judicial, confomne o código 0212-10 da Classificação Brasileira de Ocupações (C.B.O); executar 
diariamente as ações e operaçOes policiais militares~ materializando a atividade fim da Policia 
Militar, ou seja, o policiamento ostensivo geral fardado e a preservação da ordem pública, 
através do emprego preventivo e/ou repressivo, objetivando proteger a incolumidade flsica das 
pessoas e dos bens públicos e/ou privados contra qualquer ato delituoso; conduzir, devidamente 
habilitado, veiculos oficiais; guardar a sede de quartéis e dos 03 (três) Poderes do Estado e 
realizar a segurança externa de penitenciãrias; executar o policiamento de transito e a 
fiscalização nos municlpios conveniados, além de exercer o serviço de patrulhamento florestal e 
de mananciais e exercer funções de polícia ambiental e de policia comunitária junto às 
comunidades. 

Dos Requisitos Para Ingresso Na Policia Militar Do Estado do Amapã 

Este Concurso Público está aberto a todos que satisfaçam às exigências das leis brasileiras. 
Para ingresso na carreira militar como Soldado PM 2• Classe. mediante matricula no Curso de 
Formação de Soldado Policial Militar, o candidato deverá preencher, cumulativamente, os 
requisitos abaixo: 

Ter sido Aprovado após ser considerado apto em todas as fases do presente concurso; 

Ter nacionalidade brasileira e estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos poffticos, nos temnos do§ 1• do art. 12 
da Constituição Federal e na forma do disposto no art. 13 do Decreto n • 70.436, de 18 de abril 
de 1972; 

NãÇ> ocupar cargo ou emprego público, nem receber proventos de aposentadoria de cargo ou 
função pública que caracterizem acumulação illcita, na forma do art. 37, inciso XVI da 
Constituição Federal; 

Nao ter registros de antecedentes criminais e encontrar-se no pleno exercicio de seus direitos 
civis e pollticos; 

Possuir conduta ilibada; 
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2.4.1.6. 

2.4.1.7. 

2.4.1.8. 

2 4.1.9. 

2.4.1.9.1. 

2.4.1.10. 

2.4.1.11 . 

2.4.1.12. 

2.4.1.13. 

2.4.1.14. 

2.4.1.15. 

2.5. 

2.5.1. 

2.5.2. 

2.6. 

2.6.1. 

2.6.2. 

2.6.3. 

2.6.4. 

2.6.5. 

3. 
3.1. 

3.1.1. 
3.2. 

3.3. 

3.3.1. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 
3.10.1. 

3.10.2. 

3.10.3. 

3.10.4. 

3.10.5. 
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Estar quite com as obrigações militares. de acordo com a Lei do Serviço Militar. e eleitoral; 

Nao ter sido isentado do serviço militar obrigatório por incapacidade física definitiva ou 
temP')rária; 

Não ter sofrido, no exerclcio da função pública. penalidade por prática de atos desabonadores; 

Ter. até _a data de matricula no CFSD PM, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMAP, 
Idade mm1ma de 18 (dezo1to) anos completos ou mais e idade maxima de 30 (trinta) anos; 

Nao deverá ser matriculado no CFSD PM o candidato que pos.suir idade inferior a 18 (dezoito) 
anos e igual ou superior a 31 (trinta e um) anos; 

Gozar de plena saúde ffsica e mental; 

Ter concluldo o _Ensino Médio ou equivalente. comprovado por documentação fornecida por 
mslltUiçâo de ensmo reconhecida pelo MEC; 

Se reservista,-ou ter servido à outra Corporaçao Militar. ter sido licenciado do serviço ativo a 
pedido, no mínimo no comportamento ·soM·: ' 

Nao estar respondendo processo criminal nas esferas Estadual e Federal; 

Nao ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra 
condenaçao incompatlvel com a função Policial; 

Se militar, tiver autorização de seu Comandante, Chefe ou Diretor. 

Da matricula no Curso de Formaçlo de Soldado Militar- CFSD: 

Para ser matriculado no CFSD, como Soldado PM de 2" cla~e. Õ candidato. deverã lograr 
aprovaçao em todas as fases do concurso. consoante número de vagas existentes. 

A SEAD fará publicar em Diârio OfiCial do Estado a relaçao dos candidatos aprovados no 
certame para flls de matricula no CFSD como Soldado PM de 2" classe. 

Do Curso de Formaçlo de Soldado Militar- CFSD: 

Os candidatos aprovados concurso público serão convocados para matricula no Curso de 
Formação de Soldado Militar, como Soldado PM de 21 classe, cuja duraçao será de, no mínimo. 
720 (setecentas e vinte) horas-aulas. 

Serâ promovido a Soldado PM 1" classe e incluldo no respectivo quadro, de acordo com o 
Estatuto da PMAP, Lei Federal 6.652, de 30 de Maio de 1979. respeitadas as demais 
prescriçOes legais pertinentes, o Soldado PM 2" classe que lograr aproveitamento no CFSD PM. 
Os que não lograrem aproveitamento serao desligados do quadro da Policia Militar. 

Comprovada qualquer irregularidade, após matricula no CFSD PM que, se verifiCada 
anteriormente, de acordo com previsão deste Edital. ensejaria a eliminação do então candidato 
do Concurso Público, serã o Soldado PM 2• classe afastado do CFSD e desligado do quadro da 
Policia Militar do Estado do Amapá. 

O candidato que matriculado no CFSD PM não se apresentar no dia, horário local determinado 
para inicio das atividades curriculares será desligado do Curso . ficando facuHado, à comissão, a 
convocaçao do candidato aprovado remanescente. 

A classificação final do CFSD PM seguirá normas vigentes na Corporação. 

DAS INSCRICOES 
A inscrição deverá ser efetuada somente via Internet, conforme procedimentos especificados a 
seguir: 
O candidato deverá pagar taxa de inscrição no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais}. 
Antes de efetuar a inscrição. o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital. sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejulzo advindo 
de sua inobservância. N:-. ato da inscriçao o candidato deverá informar o municlpK> onde 
realizará a prova de conhecimentos. 

· Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço etetrOnico 
~JJ.nifãl,.~~. no perlodo correspondente as 10h00min do dia 24 de julho de 2009, às 
20h59m do dia 17 de agosto de 2009. considerando-se o horário oficial de Macapá-Ap. 
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente através de 
boleto bandrlo, 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 
deverli ser efetuado até o dia 18 de agosto de 2009. nao sendo considerada a inscrição que 
não observar esta orientação. 
Não serão aceitos como forma de pagamento da taxa de inscrição, co·mprovantes de entrega de 
envelope através de terminais de auto-atendimento. 
O simples recolhimento da taxa de inscrição não servirá de confirmação à inscrição do candidato 
no concurso. 
O candidato serli responsável por todas as Informações prestadas no formullirlo de 
lnscrlçOes, bem como por qualquer erro ou omlstao existente neste, dispondo a UNIFAP 
do direito de excluir do concurso público aquele que nlo preencher o ·ronnullirlo de forma 
completa e correta. 
Efetivada a inscriçao. nao serão aceitos pedidos para alteração, bem como não haverá 
devolução da importância paga, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência 
da Administração Pública. · 
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou exames ou matricula do candidato, 

, caso seja verificada falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos. 
A UNIFAP nao se responsabilizara por solicitaçao de inscrição nao recebida por motivo de 
ordem técnica dos computadores. falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
CC\ffiunicação ou quaisquer outros fatores qu9 prejudiquem a transfer~ncia dos dados. 
~&obre aslnscrlçO.U.. · 
O pagamento do boleto bancário. IdentifiCado com o número do CPF do candidato, deve ser 
efetuado de acordo com a taxa de inscrição no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais). 
Nao será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para terceiros ou para 
outros concursos: 

O comprovante de inscrição estará disponlvel ao candidato no endereço eletrônico 
www.unifap.br/depsec, a partir do dia 29 de setembro de 2009, e deverá ser apresentado no 
local da reafizaçao da prova. a ser indicado no mesmo; 
Caso o Comprovante de Inscrição impresso pelo candidato nao indique o local onde fará a prova 
este deverá comparecer ao DEPSEC/UNIFAP, no perlodo de 31 de setembro a 02 de outubro de 
2009, das 08h30min às 12h00min, munido de cópia do comprovante de inscrição e documento 
de identidade para solicitar as devidas alteraçOes. · 
t de exclusiva responsabilidade do candidato á obtenção do Comprovante de Inscrição, bem 
como a verificacao da exatidão de seus dados em tempo hábil. 
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A inscrição somente será acatada após o pagamento do boleto bancário no valor da taxa em 
espécie ou após a compensação do cheque conf1rmado pelo Banco. 
O candidato que necessit<~r de atendimento especial para realização da prova. deverá indicar na 
solicitação da inscrição, as condições que necessita para a sua realização. conforme previsto no 

. artigo 40, §§ 1' e 2' . do Decreto n' 3 298/1999. 
O laudo médico justificando o atendimento especial deverá ser encaminhado ao 
DEPSEC/UNIFAP, na rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02. s/n, bairro Universic'ade. CEP 
68.906-970, até as 18h00min do dia 15 de setembro de 2009. 
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a reaiÍzação das provas, além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar ao DEPSEC/UNIFAP, cópia da 
certidão de nascimento da cnança até o dia 15 de setembro de 2009, e levar um acompanhante 
que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. A candidata que não 
levar o acompanhante no dia de realização da prova não poderá permanecer com a criança no 
local de realização da prova. 
A UNIFAP não disponibilizará acompanhantes para a guarda c:!e cnanças. 
As condições especiais solicitadas ~erão atendidas pelos critér:os de viabilidade e de 
razoabilidade 
Da Isenção da Taxa de lnscrlçao 
Poderá requerer isenção da taxa de inscrição, em conformidade com o Decreto n• 6.593, de 02 
de outubro de 2008. d' candidato que estiver inscrito no CadÚnico (Cadastro único para 
Programas Sociais do Governo Federal) ou for membro de famflia de baixa renda, nos termos do 
Decreto n • 6.135. de 26 de junho de 2007, ou seja, cuja renda familiar mensal per capita for de 
até meio salário mínimo ou cuja renda familiar mensal seja de até três salários mlnimos. 
A isenção supramencionada deverá ser solicitada mediante o preenchimento e a posterior 
entrega do formulário de requerimento de isenção de taxa, Anexo 11 deste Edital, dispon ivel 
no site ~. unifap br/depsec. no perlodo de 27 a 31 de julho de 2009, das 8h30min às 
12hOOmln e das 14hOOmin às 17h30min, com a prestação das seguintes informações: 
Indicação do Número de Identificação Social- NIS, atribuldo pelo Cadúnico; 
Declaração que atenda à condição estabelecida no subitem 3.11 .1: 
As informações prestadas nos pedidos de inscrição, bem como a documentação apresentada. 
serão de inteira responsabilidade do candidato . podendo este, a qualquer momento, ser 
eliminado do concurso e responder por crime contra a fé pública, sem prejuízo de outras 
sanções legais. 
Serão desconsiderados os pedidos de inscrição com isenção de candidatos que: 
Omitirem informações e/ou prestarem informações inverldicas; 
Fraudarem e/ou falsificarem documentação; 
Pleitearem a isenção sem apresentar cópia dos documentos indicados neste Edital. 
Não serão admitidos pedidos de isenção de inscrição para candidatos que já se encontrarem 
inscritos e com a taxa de inscrição paga,ou ainda, para aqueles que não estejam amparados 
pela decisão em causa, seja qual for o motivo alegado. 
No ato da inscrição, o(s) documenteis) comprobatório(s) da hipossuficiéncia econômica do 
candiciato ou de quem ele dependa, conforme estabelecido no subitem 3.11.1, bem como o 

- requerimento de isenção da taxa de inscrição, devidamente pree~chido , a ficha de inscrição, 
CPF. documento de identidade e comprovante de residência. deverá (ão) ser (em) entregue (s) 
ao servidor representante da Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e 
Concursos- COPSC/UNIFAP, responsável pelo recebimento, em duas vias, cópia e original, no 
perfodo de 27 a 31 do julho, das 8h30min às 12h00mln e das 14h00min às 17h30mln, no 
Auditório Multiuso da UNIFAP, Campus Marco Zero, rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, S/N, 
CEP 68.906-970, Macapá-Ap. Aos candidatos que residem fora do Estado, os documentos 
deverao ser remetidos ao endereço supramencionado, via SEDEX. postado até o dia 31 de julho 
de 2009. 
A UNIFAP não se responsabilizará pelos documentos extraviados e por documentos remetidos 

- via SEDEX, postados fora do prazo estipulado. c:::> . 
O deferimento de isenções da taxa de inscrição será divulgado mediante uma lista no endereço 
eletrônico da UNIFAP, www.unifap.br/depsec, a partir do dia 11 de agosto de 2009. 
Não serão- aceitas as solicitações de inscrição, bem como os pedidos· de isenção, que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrOnico ou todas aquelas feitas por meio diferente do estabelecido neste Edital. 
Os candidatos que tiverem sua solicitação de isenção indeferida poderão. no prazo de 02 (dois) 
dias úteis. interpor recurso administrativo, conforme o modelo especificado no Anexo 111 deste 
Edital, que deverá ser encaminhado a Comissão de Operacionalização de Processo Seletivos e 
Concurso - COPSC/UNIFAP. sob Protocolo Geral, no Campus Marco Zero do Equador -
UNIFAP, rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02: SIN, CEP 68.906-970, Macapá-Ap. 

DAS FASES DO CONCU~SO 

A seleção de que trata este Edital será.realizada em 06 (seis) fases, conforme descrito abaixo: 

1" fase - exame de conhecimentos, de caráter classificatOrio e eliminatório;, 

2• fase - exame de capacitação flsi~. com a realização do teste de avaliação e aptidão flsica 
(TAAF). de caráter unicamente eliminatório; . 

3" fase- exame médico, de caráter unicamente eliminatório; ... 
4" fase - exame document~l . que const!lr~ da entrega 9os documentos exigidos, de caráter 
unicamente eliminatório; . ' 

5° fase- avaliação psicológica. de ~ráter unicamen!e eliminatório; 

6" fase - sindicância da vida pregressa, que constará de investigação social, de ~ráter 
unicamente eliminatório. Por oportunidade e conveniência administrativa. algumas das fases 
previstas neste Edital ~oderão ocorrer simultaneamente. 

O Exame de Conhecimentos terá como executora técnico-acadêmica a Universidade Federal do 
Amapá - UNIFAP e como executora administrativo-operacional a FundaçAo Marco Zero. O 
Exame de Capacidade Física, o Exame Médico, Avaliação Psicológica, beni como as diligencias 
relativas à sindicância da vida pregressa do candidato, fundamentada em investigação social. 
serão realizados pela Polfcia Müitar, através de subcomissões compostas de Policiais Militares e 
funcionários civis com formação na respectiva ârea. 

O Curso de Formação de Soldado da Policia Militar será realizado pelo Centro de Fonmação e 
Aperfeiçoamento da Policia Militar- CFA PM. · -

Ocorrendo ausência ou inaptid&o de candidato a partir da 2" fase. será convocado, de imediato, 
o car.didato remanescente· da 1" fase melhor classificado. repetindo-se, tal prática, tantas vezes 
qu~n~s forem necessárias ao preenchimento total das vagas ofertadas. 

~S~Q 
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A 1" fase do Concurso será realizada nos mumclpios de Macapâ e Santana e as demais fases 
serão desenvolvidas. exclusivamente, no municlpio de Macapá; 

A confirmaçao das datas e 3 S informações sobre horários e locais relacionados à ~ · fase prevista 
nesre Edital. suas convocações e posteriores resultados serão divulgados através do site 
www.unifap.br/de~. · , 

A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais relacionados às demais fases 
do Concurso serão d iVulgados através do Diário Oficial do Estado - DOE e no site 
http:/~Qew.porta lsead.com.br/home/concursos . 

Ao candidato só serà permitida a participação nas fases do Concurso Publico nas respectivas 
datas. tocais e horários previamente determinados. 

Não haverá segunda chamada ou repetição de quaisquer das fases previstas neste Edital O 
candidato não poderá alegar desconhecimento qualquer sobre a realização dos exames como 
justificativa de sua ausência. O não comparecimento às fases do Concurso. por qualquer que 
seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminaçãcr sumária do 
Concurso Público; 

5.6. Somente será admitido aos locais previamente determinados para a realização das fases do 
Concurso Público. o candidato que apresentar comprovante de in!crição e documento que bem 
o identifique como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, pelas. Forças Armadas. pela Policia Militar. Corpo de Bombeiros Militar. Ministério 

das Relações Exteriores, Cédulas de Identidade. fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, 
que por lei federal valem como documento de identidade. como as do CREA. OAB, CRC etc .. a 
Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, bem como a Carteira Nacional de Habilitação 
CNH (com fotografia), na forma da Lei n• 9.053/97. 

5.7. Os documentos deverão estar em perfeitas condições. de forma a permitir, com clareza. a 
ider.tificação do candidato. 

5.8. 

5.8.1. 

5.8.2. 

5.8.3. 

5.8.4. 

5.8.5. 

5.8.6. 

5.8.7. 

5.8.8. 

5.8.9. 

5.8.10. 

5.9. 

5.10. ' 

5.11. 

5.12. 

6. 

6.1. 

Será excluldo do Concurso Publico o candidato que no Exame de Conhecimento: 

Apresentar-se após o horário estabelecido; 

Não apresentar o documento de identidade que bem o identifiQue, conforme estabelece o 
subitem 5.6; 

Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes. de decorrida 
01h30min do inicio da prova (1" fase); 

For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros. notas, 
impressos não permitidos. calculadoras. os quaisquer outros meios que possa lhe alçar em 
situação favorável em relação aos demais candidatos; 

Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação 
(Pager. MP3, MP4, MPS, celulares. etc.). ou quaisquer outros aparatos tecnológicos; • 

Estiver portando armas; 

Lançar mao de meios ilícitos para a execução do exame; 

Não devolver o material recebido, observado o disposto no subitem 6.11; 

Perturbar de qualquer modo a ordem dos trabalhos; 

Não atender às determinações legais da Coordenação do Concurso. 

Por medida de segurança. os três últimos candidatos deverão permanecer em cada sala ou local 
do Exame de Conhecimento, sendo liberados soll)ente quando todos o tiverem concluldo, tendo 
seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização. 

O candidato que nao observar o disposto no subitem 5.8.3, insistindo em sair do local de 
aplicação do Exame de Conhecimento, deverá assinar Termo desistindo do Concu'rso, GUe será 
lavrado no local pelo responsável pela aplicação das provas. Em caso de recusa, será lavrado 
termo certificando tal postura, que será assinado por duas testemunhas. 

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

Não serão a~eitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identif~cação do 
candidato. bem como a verifiCação de sua assinatura. 

QA PRIMEIRA FASE • EMME DE CONHECI~~NIQJi 

A 1• fase do concurso. o Exame de Conhecimentos, constará de uma prova objetiva de múltipla 
escolha de caráter eliminatório e classificatório composta de 50 (cinqoenta) questões objetivas. 
dístribuldas conforme o quadro abaixo: 

·-
Áraa do conhecimento 

~n~ua Portuguesa 

e-Mate.mática 

NO da Qlol!tll~!tl 

10 

10 
-

N"_de Pontos ·-
10 -
10 --

6.ê. 

6.3. 

6.4. 

Flslca 6 .. 6 

Qui mica 6 6 

Biolooia 6 6 -
,_!iistória,._ _ _____ _ -+ 6 6 

Geografia 6 6 

Total 
' 

50 50 
-

O exame de conhecimentos da 1" Fase versará sobre assuntos dos programas apresentados no 
Anexo I deste Edital. 

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

O Exame de d:mhecimentos será realizado no dia 18 da outubro de 2009 e terá duração de 04 
(quatro) horas, tendo seu inicio és 08h00min e encerramento as 12h00min (horário ofiCial de 
Macapá), e serâ aplicado nos municlpios de Macapá e Santana. 
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6.5. O local da realização da prova estará disponlvel a partir do dia 29 de s-etembro de 2009, no site 
www.unifap.br/depsec. ~ de inteira responsabilidade do candidato o acesso ao seu local de 
prova. 

6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para o exame de conhecimentos 01 (uma) 
hora antes do horáno estabelecido para seu inicio. munido de caneta esferográfica na cor azul 
ou preta. 

6.7. O cand.idato, ao realizar o exame de conhecimentos. receberâ o Boletim de Questões e o Cartãó 
de Respostas. sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra finalidade. 

6.8. Cada questão terá uma única resposta correta, dentre as 5 (cinco) alternativas. O candidato 
deverá assinalar a resposta que julgar correta no Cartão de Respostas. que serâ ·o único 
documento válido para a correção do exame. 

6.9. O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá procede~ de conformidade com as instruções especificas contidas no Boletim de 
Questões e/ou fornecidas através dos responsáveis pela aplicação. · 

6.10. Não serão computadas como corretàs questões não assinaladas, ou que contenham mais de 
uma resposta ou emenda/rasura, ainda que leglvel. 

6.11 . O candidato que entregar sua prova antes de 11 hOOmin deverá, obrigatoriamente, devolver ao 
fiscal o Cartao de Respostas e seu Boletim ile Questões. A partir desse horário o candidato 
poderá levar o Boletim de Questões. · 

6.12. O Cartao de Respostas não será substituldo em hipótese alguma, cabendo ao candidato a 
responsabilidade do seu manuseio e conservação. 

6.13. Os Cartões de Respostas utilizados pelos candidatos serão conservados pela UNIFAP pelo 
prazo de 06 (seis) meses, contados da data de homologação do concurso, após este prazo 
serão incinerados. 

6.14. Após a aplicação d9 exame de conhecimentos da 1• Fase, a UNIFAP disponibilizará gabarito 
provisório da prova a partir das 14h00min do dia 18 de outubro de · 2009, no site 
www.unjf9p.br/depsec. 

6.15. O gabarito definitivo será divulgado até o dia 04 de novembro de 2009, após o julgamento de 
eventuais recursos ao gábarito provisório. 

6.16. O resultado final da primeira fase será divulgado até o dia 30 de novembro de 2009. 

6.17. Por medida de segurança dos candidatos e do Concurso, a UNIFAP poderá a seu critério coletar 
a impressão d!gital de todos os candidatos durante a realização da Prova. 

6.18. Não haverâ aplicação de prQva fora dos locais previamente divulgados. 

7. DO JULGAMENTO DO EXAME DE CONH~CIME~ 

7.1. O exame terá a pontuação máxima de 50 (cinqüenta) pontos, valendo cada uma das questões 
objetivas 1 ,O (um) ponto. 

7.2. O total de pontos do candidato na 1• Fase, serâ Igual à nota obtida na prova do exame de 
conhecimentos. 

7.3. Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver no mlnimo 50% de acertos do total de pontos 
(subi tem 7.1) do Exame de Conhecimentos e no mini mo 01 (um) ponto em cada disciplina. 

7.4. Em hipótese alguma haverâ vista de exame requerido administrativamente. 

7.5. os. candidatos serão classificados por ordem decrescente na nota final. 

7.6. Em caso de empate serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critécios para o 
desempate: 

7.6. 1. 1°. Maior nota nas questões da Llngua Portuguesa; 

7.6.2, 2•. Maior nota nas questões de Matemática; 

7.6.3. 

8. 
8.1. 

8.1.1. 

8.1.2. 

8.1.3. 

8.1.4. 

8.1.5. 

8.1 .6. 

8.1.7. 

8.1.8. 

8.1.9. 

8.1.10. 

3°. Maior idade. . 

~C_UMQS. 
Os recursos referentes ao exame de conhecimentos serão dirigidos · 111 Presidência da 
Comisdo de Operacionalizaçlo de Processos Seletivos e Concursos- COPSC/UNIFAP, 
mediante PROTOCOLO GERAL, do Campus Marco Zero do Equador/ UNIFAP, localizado no 
prédio da Reitoria, no horário das 08tloomln às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias 
úteis, sito rodovia Juscelino Kubitscheck, km 02~ Bairro UQiversidade. 

Serao aceitos recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a divulgação do gabarito provisório 
do exame de conhecimentos. • 

Admitir-se-á um único recurso para cada candidato. relativo à divulgação do gabarito do exame 
de conhecimentos. 

Somente serão apreciados os recursos devídarnente fundamentados, com exposição detalhada 
das razões que o motivaram, desde que dirigidos à Comissão de Operacionalização de 
Processos Seletivos e Concurso - COPSCIOEPSEC, entregue sob protocolo, no Campus Marco 
Zero do Equador da UNIFAP, em Macapà-Ap (subitem 8.1); no prazo de 2 (dois) dias úteis, 
observado o disposto no subitem 8. 1.1. 

No requerimento do recurso referente ao gabarito provisório do exame de conhecimentos, cada 
questão deverá ser indicada, individualmente, por área de conhecimento e devendo ter 
fundamentação lógica e consistente. 

o formulário de recurso deverá ter os campos preenchidos pelo candidato conforme as 
indicações nele contidas, bem como assinado pelo mesmo ou por seu representante legal no 
local indicado para tal. 

A Identificação do candidato deve ser feita somente no formulário de recurso constante no Ariexo 
111 deste Edital, disponibilizado no site ~.unifap.br/depsec, e no protocolo geral da UNIFAP, no 
Campus Marco Zero do Equador. 

56 serao admitidos os recursos interpostos através do formulário constante no Anexo 111 deste 
edital, sendo liminarmente indeferidos aqueles que não obedecerem a essa determinação. 

Nao serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidor. de reyisáo do julgamento dos recursos ou 
apreciação de recurso Interposto fora do prazo determinado. 

NAo serão aceitos recursos interpostos por e-mail, fac-slmile, telegrama ou outro meio que nao 
seja o especifico neste Edital. 

RecursoS nao fundamentados e extemporãneos serão indeferidos liminarmente. 
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,/ 

8 1 11 A Co!'"1s~ã? de Oper~cionalização de Processos Seletivos e Concursos - COPSC/DEPSEC, 
constitUI un1ca 1nstãnc1a para os recursos. sendo soberana em suas decisões razão pela qual 
não caberão recursos adicionàis. ' 

8 1.12. 

8.1.13. 

8 1.14. 

8.2 

8.2.1. 

O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será (ao) atribufdo(s) a 
tOdos os cand1datos. 

Não serão aceitos recursos administrativos sobre o gabarito definitivo do exame de 
conhecimentos: 

Serão liminarmente indeferidos os recursos interpostos em desobediência a qualquer 
determinação contida neste edital. 

Os recursos relati.vos às demais fases d~ Concurso Público serão dirigidos ao Presidente da 
Com1ssao Orgamzadora do Concurso Público, entregues na Secretaria de .Estado da 
Adm1n1straçao- SEAD, protocolados no horário das 8h00min às 18h00min. 

Somente s~rao apreciados os recursos devidamente fundamentados. interpostos dentro do 
pra~o com 1nd1caçao do nome do candiJato, e:1dereço, número de ins~rlção . questionamento e 
assmatura. conforme mod~lo no Anexo 111, que também estará disponível no site 
h!!Q: //f1eW,Q9dsJ.~ad.com.brlhome/concursos. 

8.3. Os recursos serão admitidos uma única vez. nao cabendo pedidos de reconsideração. 

8.4. Serao rejeitados liminarmente os recursos: entregues fora do prazo: os que não 'contiverem 
dados necessârios à identificação do candidato; e os que não utilizarem o formato do formulário 
contido no Ane>co 111 . 

8.5. Havendo alteração de resultado em quaisquer das fases do Concurso Público, em razão do 
julgamento de recursos apresentados á Comissão do Concurso, este resultado deverá ser 
republicado com as alterações que se fiZerem necessária. 

8.6. O recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes dos subitens 8·.1.5 
e 8.2.1 e/ou fora do réspectivo prazo, não será aceito. 

9. ~·FASE- TESTE DE AVALIACÃO E APTIDÃO FISICA ITMFI 

9.1. Serão convocados para a 21 fase- TAAF, os candidatos aprovados na 1• Fase, ordenados na 
forma decrescente da soma da pontuação oblida no Exame de Conhecimentos; até o limite das 
vagas ofertadas neste edital. observado Q disposto no seu item 4.4. 

9.2. O TAAF, de presença obrigatória e de carater unicamente eliminatório, será realizado no Quartel 
do Comando Geral da Policia Militar, por subcomissão designada para este fim especifico, e visa 
avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, flsica e organicamente, as exigências 
da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função policial militar. 

9.3. O candidato deverá comparecer em data. em local e em horário a serem determinados. com 
roupa apropriada para a prática de educação fisica, munido de atestado médico (original ou 
cópia autenticada em cartório), emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da realização 
do teste. 

9.4. O TAAF seguirá as prescrições contidas no Decreto n°. 2.511 , de 13 de julho de 2009, 
disponibilizado no site 'http://new,oortalsead,com. brlhoroe/çoncursos. 

9.5. O candidato deverá acompanhar a publicaçao do Edital de convocação de todas as fases no 
Diário OfiCial do Estado do Amapá e pela Internet no site 
!:!nP://new.oorta lsead.com.br/home/concu~ O aquecimento e a preparaçao para o teste de 
avaliação e aptidão flsica sao de responsabWidade do próprio candidato, nao podendo interferir 
no andamento do concurso. 

9.6. O candidato será julgado Apto ou Inapto em razão do seu desempenho no TAAF. O candidato 
inapto será eliminado do Concurso Público. 

10. DA 31 FASE- EXAME NIÉDIÇQ 

10.1. Serão convocados para a 3" fase - Exame de Saúde. de caráter unicamente eliminatório, os 
candjdatos aptos na 2" fase. 

10.2. Os candidatos serão submetidos à Junta Médica da Policia Militar, onde será avaliada a sua 
condição flsica com o objetivo de verificar as condições de saúde e constituiÇão flsica do 
candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Soldado PM. 

10.3. O Exame de Saúde seguirá as prescrições do Decreto n°. 2.511 , de 13 de julho de 2009, 
disponibilizado no site http://new, oortalsead .com.br/home/çoncu~. 

10.4. Em razao do resultado do exame de saúde. o candidato será julgado Apto ou Inapto. O 
candidato inapto será eliminado do Concurso Público. 

11. DA 4' FASE - EXAM~C.UMENTAL 

11.1. 

11 .1.1. 

11.1.2. 

11.1.3. 

11.1.4. 

11.1.5. 

11.1.6. 

11.1. 7. 

11.1.8. 

11.2. 

11 .3. 

12. 

Os candidatos aptos na 31 fase serão convocados e deverao comparecer para o exame 
documental, 4" fase do Concurso, de caráter unicamente eliminatório, na data de sua 
convocação, feita por Edital Complemen~. munidos dos seguintes documentos: 

Diploma ou comprovante de conclusão do Ensino M6dio. original e cópia. expedido por 
instituição reconhecida pelo MEC; 

Cédula de Identidade, original e cópia; 

Titulo de Eleitor e comprovante da última eleiçao ou certidao de quitaçêo eleitoral expedida pela 
Justiça Eleitoral, original e cópia; 

Documento Militar, se do sexo masculino. original e cópia; 

CPF, original e cópia; 

Declaração que comprove a inexistência de vinculo empregatlcio
1 

com a União, Estados e 
Munlclpios· 

Comprovante de residência atualizado, água, luz, telefone, original e cópia; 

Certidão negativa de antecedentes criminais (original). expedido pela Justiça Estadual e Justiça 
Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde residir o candidato. 

Nao serão aceitos protocolos dos docume(ltos exigidos. 

O candidato comparecendo e apresentando a documentaçao conforme exigida será considerado 
apto, indicado, portanto, para contir.uidade nas demais fases do Concurso. De outro modo, 
sendo cons~rado inap\o ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, nao 
prosseguindo na fase subsequente. 

DA 5' FASE-~VALIACAO esiCOI.ÓG!CA 
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12.1 Serão convocados para a Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, os candidatos 
L;Onsiderados aptos na 4• fase. 

12.2. A Avaliação Psicológica tem por objetivo analisar as condições psicológicas do candidato, suas 
características e aptidões para freqüentar o CFSD PM, de acordo com o perfil exigido para o 
cargo de Soldado Policial Militar. tudo conforme descrito no Decreto n" . 2 511, de 13 de julho de 
2009. disponibilizado no site h!tp:/lnew.oortalsead.com.br/home/concu~. 

12.3 

12 4 

Em razão do resultado da avaliaç3o psicológica, o candidato será julgado Apto ou Inapto. O 
cand1::tato inapto será elimmado do Concurso Püblico. 

13. DA s• FASE -1NVESTIGACÃO SOCIM. 

13.1. Somente serão selecionados para a Investigação Social (6' fase) os candidatos considerados 
aptos na Avaliação Psicológica. s• fase. 

13.2. 

13.2 1. 

• 13.2.2. 

13.3. 

13.3.1. 

13.3.2. 

13.3.3. 

13.3.4. 

13.3.5. 

13.3.6. 

13.3.7. 

13.3.8. 

13.4. 

14. 

14.1. 

14.2. 

14 .3. 

14.4. 

14.5. 

15. 

15.1. 

15.2. 

15 3. 

16 .. 

16.1. 

16.2. 

16.3. 

16.4. 

16.5. 

16.6. 

A Investigação Social, de caráter eliminatório, proced.ida através de Sindicância sobre a vida 
pregressa do candidato, será feita péla Policia Militar. A Investigação Social consistirá em: 

Análise de certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedido pela Justiça Estadual 
e Justiça Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde residir o candidato . 

Consulta ao banco de dados da Secretaria Nacional de Segurança Püblica - Ministério da 
Justiça e ao banco de dados da Secretaria Especial de Desenvolvimento da Defesa Social do 
Estado do Amapá. 

A investigação social será realizada d~ tal forma que identifique condutas inadequadas dos 
candidatos, impedindo a recomendação de: 

Toxicômanos; 

Pessoas com antecedentes Ç(iminais: 

Traficantes: 

Alcoólatras; 

Procurados pela Justiça; 

Ociosos, sem pendor para 0 serviço policial militar; 

Violentos e agressivos; 

Possuidores de certificados escolares. inidôneos ou inválidos, ou não reconhecidos pelo MEC. 

O candidato. em razão do resultado da Investigação Social. será considerado recomendado ou 
não recomendado. O candidato nao recomendado na Investigação Social será eliminado do 
Concurso Público. 

DO RESUL TADQ DO CONCURSO PÚBLICO 

Será considerado aprovado no Concurso Público, o candidato classificado no Exame de 
Conhecimentos, dentro do número de vagas ofertadas neste Edital, que for considerado APTO e . 
RECOMENDADO nas Gtemais fases do certame. 

Os candidatos que obtiverem aproveitamento em tooas as fases do Con~urso Público serão 
convocados para a matricula no CFSD PM. 

DA HOMOLOGAÇÃO 

~ 
Após a conclusão do processo ·seletivo, o concurso público será homologado por ato do 
Governador do Estado. com a ·conseqüente publicação, no Diário Oficial do Estado, da relação 
dos candidatos-aplos a serem matriculados no CFSD PM como Soldado PM 2" classe. 

Não serão fornecidos atestados, certifiCados ou certidões relativas á classificaçao ou notas de 
candidatos no concurso, valendo para tal a divulgação no Diário Oficial do Estado. 

DO INGRESSO NO QUAOR_Q . 

O ingresso no quadro da Polfcia Militar será condicionado à comprovação das condições 
estabelecidas no subite'm 2.4 deste Edital e á observância das demais disposições 
constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis aos servidores militares dos Estados. 

A falta de comprova~o dos requisitos para matricula relativos à idade e á escolaridade até á 
data do inicio do CFSD PM, acarretará. a eliminação do candidato no concurso público e 
anulação de todos os atos a ele referentes, ainda que já tenha sido homologado o certame, sem 
prejuízo da sançã? legal cablvel. • 

o candidato ficará obrigado a manter atualizado seu endereço junto à Secretaria de Estado da 
Admintstraçao - SEAD e na Policia Militar do Estado do Amapá. 

DAS DI~POS.l.ÇOES FINAIS 

A APROVAÇÃO no concurso público gera para o candidato o direito á matrícula no CFSD PM, 
dentro do seu prazo de validade. Durante o período de validade do concurso, a Secretaria de 
Estado da Administração - SEAD reserva-se ao direito de convocar o número de candidatos que 
atenda ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária. 

E de inteira responsabilidade do candidato. acE>mpanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado - DOE e divulgados 
na Internet no Site http://new.portalsead.com.br/home/çoncursos. 

Verificada, a qualquer tempo e fase do concurso, inexatidão de informações, irregularidade,. 
inidoneidade ou falta de documentos exigiveis, eliminar-se-á o candidato do Concurso, 
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição. 

O prazo de validade do éoncurso público será de 01 (um) ano. contado da data da publicação do 
Edital de Homologação do Resultado Final do Certame no Diário Oficial do Estado, podendo ser 
prorrogado por até igual periodo. segundo a legislação vigente. 

Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado e 
disponibilizados na internet através do sita http:/lnew.portalsead.com.brihQme/concursos. Os 
relatiV,)S à 1' fase também serão publicados no site da ww\Y.unifap.br/depseq. 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público no Diário Oficial do Estado - DOE e divulgados 
na Internet no Site http·/Jnew.portalsead,com br/horne/c~. 
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16.8 

16.9. 

16.10 

16.11. 

16 12 

16 13 

1'613 1 

1614. 

16 15 

16 16 
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Não serão fornecidas, por telefone, informaçOes a respeito de da!as, loca1s e horários de 
realização das fases. O candidato deverá observar ngorosamente' os Edita·s e comunicados a 
serem divulgados conforme subttens 16.5 e 16 6. 

Nao haverá divulgação de candidatos nao classificados e desclasstficados, entretanto, o 
candidato poderá consultar, de forma individual. o seu posicionamento, de acordo com as 
instruçOes prevtstas no site www.u~l!l. b! ou, ainda, após a publicação do resultado final. 
consultar as referidas listagens na sede da Secretaria de Estado da Admínistraçao - SEAD. 
situada a Avenida FAB. n• 87, Centro Civlco, GEP 68 900-000, entre as ruas Jovino Dinoá e 
Leopoldo Machado 

Os ttens deste Edital poderão sofrer eventuais modtfiCaÇOes, atualizaçOes ou acrésctmos 

O ato de inscriÇão do candidato presume o mtetro conhecimento das regras contidas neste 
Ed1tal, nas mstruções especiats e dema1s atos e normas regulamentares, tmportando na 
expressa aceitação das normas e cond1ç0es do Concurso. 

A tnscriçêo do candidato implicará pleno conhecimento de todas as normas e dtsposições do 
presente Edital e o compromtsso táctto de a~ttar as condições do cc..ncurso, tats como aqut se 
acham estabelecidas e das qua1s não poderá alegar desconhecimento ou discordãncta 

Serão tornados nulos todos os atos relativos à tnscnção, habilitaçao ou aprovaçao, com a 
conseqoente perda dos direitos deles decorrentes, sem preJulzo das commaçOes legais 

aplicáveis, quando sejam constatadas trregularidades de documentos e/ou inexattdão de 
declarações do candidato 

Será excluldo do Concurso, a qualquer momento, o candidato que. 

Ftxar em qualquer documento (inclusive na ficha de tnscnçao} declaraçao falsa ou inexata; 

Os casos omtssos serão resolvidos pela Com1ssão de Organízaçao do Concurso 

O prazo para tmpugnação do Edital será de OS (cinco) dias útets, contados a partlf da data da 
sua publicação 

A impugnação-será aprec1ada em 10 (dez) dias. a contar do térmtno do prazo actma 

Macapá-AP, de \ ~ d; 1t1 ~e 2009 

WELINGTON DE C~AL~AMPOS 
Secretário de Estado da Admimstraçao 

Presidente da Comissão 

ANEXO 1- EDITAL N° C01/2009 - POLICIA MILITAR 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LiNGUA PORTUGUESA 

A prova de Llngua Portuguesa visa avaliar o candidato, no que tange a sua competência comunicativa, 
através da capacidade de: 1 - Interpretar/compreender/ analisar cnticamente os variados gêneros textuais 
que circulam na sociedade, através das diversas esferas de comunicação social (artigos científicos, art1gos de 
opinião, artigos de divulgaçao, reportagens, cartas de leitor, cartas ao leitor, carta de reclamação. histónas 
em quadrinhos, charges, edJtorial. edttal. contos e memórias) e suas diferentes Upolog1as (narração, 
descrição, argumentaçêo. exposiçao. injunção, diálogo); 2 - Reconhecer os recursos responsáveis pela 
textualidade (inerentes â coesão e coerência textuats); 3 - Reconhecer os elementos llngulstlco
gramaticais contextualízados nos textos a serem lidos e analisados . 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

CEREJA.W; MAGALHAES.T ( 2007/8) Português: linguagens.- Livro didático de Ensino Médio 

DIONISIO. Ângela Paiva Dionisio, MACHADO, Ana Rachei & BEZERRA, Maria Auxtliadora (2002) (orgs.) 
Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna. 

VAL. Maria da Graça Costa. 2°ed. Redação e Textualidade São Paulo· Martins Fontes, 1999 

KOCH I ( 2005} Desvendando os segredos do texto. São Paulo. Cortez. 

MARCUSCHI, L. A(2008) Produção textual, análise de Gêneros e compreensão. Sao Paulo. Parábola. 

Gramáticas diversas da Llngua Portuguesa (o11de scrao encontrados os c.onteúdos referentes aos 
conhecimentos lingOistico-gramaticals). 

Livros didáticos diversos de Llngua Portuguesa, voltados ao Ensino Médio ( Atuais) 

MATEMÁTICA 

1 - Conjuntos Conceitos, defnições. teoremas, proposiÇOes, resultados e problemas que envolvam conjuntos 
e todas as operações com conJuntos. 2 • Conjuntos numéricos: Conceitos. definições, teoremas, proposiçOes. 
resultados e problemas que envolvam conjuntos numéricos e todas as operações com estes conjuntos 
numéricos, como. Naturais, inteiros, racionais, irracionais, e Reais. 3 - Potenciação de números. Naturats, 
tnteiros, racionais, irracionais, e Reais. Conceitos, definiçOes. teoremas, proposições, propriedades, 
resultados e problemas que envolvam e as potências dos núm'eros em questao. 4 • Radiciação. Conceitos. 
definições, teoremas, proposições, resultados e problemas que envolvam cálculo com radicais. 5 - Equações 
e sistemas do pnmeiro grau e segundo grau. Conceitos, defimções, teoremas, proposições, resultados e 
problemas que envolvam as equaçOes e sistemas do primeiro e segundo grau. Conceitos, definições, 
teoremas, proposições, resultados e problemas que envolvam as equações biquadradas redutlveis as 
equações do segundo grau. 6 • Geometria Plana. Conceitos, definições, teoremas, proposiçoes; resultados e 
problemas que envolvam ponto, reta, plano, pollgonos, pollgonos regulares, principalmente das figuras: · 
Triângulo, Quadriláteros, círculos, circunferência, pentágonos, hexágonos, heptágonos. O cálculo da área e 
perlmetro das figuras Triangulo, Quadriláteros, clrculos, circunferência, pentágonos, hexágonos, heptágonos. 
Geometria Espacial. Conceitos. definiçOes, teoremas, proposições, resultados e problemas que envolvam as 
figuras básicas da espacial, como: Prismas, cubos, •paraleleplpedos, pirâmides, cilindros, cone e esfera. 
Cálculo de Volumes e áreas das figuras em tela. Sobre triangulos escalenos, isósceles, eqOiláteros, 
retângulos, obtusangulos, acutángulos, poderá ser cobrado: Conceitos, definiçOes, teoremas. proposiçOes, 
resultados e problemas que~nvolvam Altura, mediana, bissetriz, medlalriz, baricentro, incentro, circuncentro, 
ortocentro. congruência. se~lhança de triângulo:; e todi)S os resultados básicos a partir destes conceitos. 
Poderao ser cobrados problemas que. envolvem mais de uma figura plana e mais de um conce1to. 7 -
Trigonometria no triângulo retângulo e na circunferência. Conceitos. definições, teoremas, proposições, 
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resultados, identidades, equações, mequ,ações e sistema de equações e- inequações que envolvam 
tngonometria. Problemas que envolvam todos os conteúdos sobre trigonometria acima citados no item 7 8 -
Polinõmtos Conceitos, defintções, teoremas, proposições, resultado~ e as operações de adição, subtração, 
multiplicação e divisão de polinômios Problemas que envolvam pohnOmios e todos os conceitos acima 
citados no item 8. 9 • ~unções Concettos, def1n1ções, teoremas. proposições, resultados e as operações de 
adição, subtração multiplicação e diVISão com funções Funções: composta, mversa. injetora, sobrejetora e 
bijetora. Tipos de funções: Afim, quadrátlea, modular, exponencial, logarftmica, trigonométrcas, Seqüências, 
progressões aritméticas e geométricas Gráficos, raizes. equações. inequações que envolvam estas funções. 
FOrmulas básicas de progressões aritméticas e geométricas e problemas que envolvam estas. 10- Matrizes. 
determinantes e sistemas lineares. Conceitos. definições. teoremas, proposições. resultados e problemas que 
envolvàm estes conteúdos do item 10. Operações com matrizes: Adição, subtração, multiplicação por escalar 
e multiplicação entre matnzes. Todas as propriedades de determinantes Os métodos de Cramer e 
escalonamento para solução de sistemas lineares. Tipos de matrizes. Cofatora, adJunta, stmétrica, anti
simétnca. ortogonal, quadrada, transposta, identidade, coluna, linha, nula. triangular, inversa. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

CPM/11 - Geometria Euclidiana Plana - Com mais exercícios. João Lucas Marques Barbosa. 222 págmas. 
6" Edição, 0,26 kg, ISBN 85-85818-02-Q,Publicação SBM, ... 
www.sbm.org brllivroslcpm/lcpm11.html· 

CPM/15 -A Matemática do Ensino Médio. Volume 1,2 e 3. Elon Lages Llma,Paulo Cezar Pinto Carvalho, 
Eduardo Wagner, Augusto César Morgado ... 

GOULAR, M. C. Matemática no Ensino Médio. 3 volumes. São Paulo: Scipione. 

IEZZI, G.: DOLCE. 0.: MURAKMI, C. HAZZAN, S .. POMPEO, J. N · MACHADO, N. J. Fundamentos de 
Matemáttca Elementar. Sao Paulo: Atual. Volumes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.8 ,9, 10. 

IEZZI, G. DOLCE, 0.: TEIXEIRA, J. C. GOULART. M. C: CASTRO, L.R.: MACHADO, A. S.: Matemática 2° 
grau Sao Paulo: Atual 

MARCONDES, C. A.: GENTIL. N.: GRECO. S. E. Matemática. Série Novo Ensino Médio. São Paulo: Ática. 

PAIVA, Manoel. Matemát1ca. Volume único. Sao Paulo: Saraiva. 

FISICA 

1 - Mecânica (leis de Newton e o mOVImento em duas dimensões: movimento retillneo uniforme, movimento 
retillneo unif?rmemente variado e movimento ctrcular uniforme; lançamento de projéteis; Leis de interação: 
força de atrito, força elástica e força gravitacional; Conservação da energia; Trabalho e o teorema da energia 
cinética; Leis da gravitação universal}; 2 - Fluidos (Densidade e pressão; Principio de Pascal. lei de Stevir, 
Lei do empuxo}; 3 - Termologia (Temperatura e equilíbrio térmico; Dilatação térmica dos sólidos; Energia 
térmica e calor: calor sensrvel e calor latente; Efeito Joule) 4 - Ondas {Velocidade, comprimento de onda, 
freqüência, amplitude e polarizaçao; Fenômenos ondulatórios: reflexão, refração, interferência e difração -
aplicações geométricas; Som: natureza e propagação.); 5 - Eletricidade e Magnetismo (Lei de Coulomb, 
campo e potenctal elétrico; Corrente e resistência elétrica: lmãs. Campo magnético}. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

Física, Alberto Gaspar, 1" Edição, Edttora Ática, volume único 

Curso de Física, AntOnio Máximo e Beatriz Alvarenga, Volumes 1, 2 e 3 Editora Scipione, 6" Edição. 

Os Fundamentos da Física. Mecânica; Francisco Ramalho Júnior, Nicolau Gilberto Ferrare, Paulo Antônio de 
Toledo Soares; g• edtçao- revista e ampliada, Editora Moderna. volume 1 

Os Fundamentos da Flsica, Termodinâmica, Óptica e Ondas; Francisco Ramalho Júnior, Nicolau Gilberto 
Ferrara, Paulo AntOnio de Toledo Soares; g• edição- revista e ampliada, Editora Moderna, volume 2. 

Os Fundamentos da Flsica, Eletricidade; Francisco Ramalho Júnior. Nicolau Gilberto Ferrare. Paulo AntOnio 
de Toledo Soares: ga edição- revista e ampliada, Editora Moderna, volume_3. 

As Faces da Flsica, Volume único; Wilson Carron, Osvaldo Guimarães; 31 Edição, Editora Moderna. 

QUÍMICA 

1 -ESTRUTURA DO ÁTOMO 1.1. Átomo: núcleo, eletrosfera, número atômico, configuração eletrônica e 
número de massa. 1.2. Elemento qulmíco, isótopo 2 • CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
QUÍMICOS 2.1. Tabela periódica atual e sua estrutura, lei periódica. 2.2. Principais subgrupos dos elementos 
qulmlcos. 3 - LIGAÇÃO QUIMICA 3.1. Ligações iônica, covalente e demais interações atômicas. 3.2. 
Fórmulas eletrônica (estrutural de Lewis), iônica, molecular e estrutural das substâncias. 4 - FUNÇÃO 
INORGÂNICA 4.1. Conceito, classificação, notação e nomenclatura. 5 - REAÇÃO QUIMICA 5.1 . Conceito de 
reação, equação química, reagente e ~reduto e estequiometria. 6 - QUIMICA DO CARBONO 6.1. 
Propriedades fundamentais do átomo de carbono, classificaçao do átomo de carbono na cadeia carbônica. 
6.2. Identificação e nomenclatura IUPAC das funções orgânicas. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

FEL TRE, R. Qui mica Vol. 1 - Qui mica Geral, 7• Ed. 
São PauiÓ: Moderna 2008. 

FEL TRE, R. Qui mica Vol. 2 - Flsico-Qulmicp, 7• Ed. 
São Paulo: Moderna 2008. 

FEL TRE, R. Qui mica V oi. 3 -Química Orgânica, 6" Ed. 
Sao Paulo: Moderna 2004. 

FEL TRE, R. Fundamentos da Qulmica V oi. Único, 4" Ed. 
São Paulo: Moderna 2005. 

"· . 
SALVADOR, E. & URBESCO, J. QUIMICA- Vbi:UME ÚNICO, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

SALVADOR, E. & URBESCO, J. QUIMICA ESSENCIAL, 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2007 

BIOLOGIA 

1 • ORIGEM DA VIDA E EVOLUÇÃO 1.1 . Origem da Vida: Teorias e Forma's Primitiva de Vida 1.2 
Diversidade dos Seres Vivos: classificação, nomenclatura, taxonomia 2 - SERES VIVOS 2.1. Seres viv.:>s 
(células. tecidos, órgãos e sistemas fisiológicos): composição qui mica básica, estrutura e funcionamento geral 
de procariontes e eucariontes. 3 - ECOLOGIA 3.1. Hidrosfera, meio ambiente e seus fatores. 3.2. Fluxo 
energético, cadeias e teias alimentares e associação/relação entre seres vivos. 3.3. Impacto e preservação 
ambiental. 
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SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

AMABIS J.S. & MARTHO.O.R Fundamentos da Biologia Moderna - Vol UniCO, 4 ed São Paulo· Moderna, 
2007. 

GEWANDSZNAJDER, F & UNHARES, S. Biologia Hoje - VOL. 1, 15 ed. São Paulo: Atica, 2008. 

GEWANDSZNAJDER, F & UNHARES, S. Biologia Hoje- VOL. 2. 12 ed. São Paulo: Atica, 2008. 

GEWANDSZNAJDER, F & UNHARES, S Biolúgia Hcje - VOL. 3, 12 ed. São Paulo: Atica, 2008. 

SOARES. J.L. Biologia- Vol Unico Sllo Paulo: Scipione. 

HISTÓRIA 

1 - História Geral: 1. A escravidão na Grécia e em Roma; o hílotismo grego; trabalho urbano, campesinato e 
colonato em Roma: 2. Serv1dâo, trabalho doméstico e as corporações de oficios na sociedade medieval; 3. 
Capitalismo e Revolução Industrial e o trabalho nas fabricas: 4. Ilustração, Despotismo Esclarecido e 
Revolução Francesa; 5. Imperialismo e Neocolonialismo: da partilha afro-asiática à Primeira Guerra Mundial: 
6. A Segunda Guerra Mundial e a consolidaçao dos blocos antagônicos; 7. A Guerra Fria e as lutas pela 
democracia; 2- História do Brasil (incluindo História da Amazônia e História do Amapã} 1. O sistema de 
exploraçao colonial e a organização polltico-admlnistrativa na América Portuguesa: Câmaras Municipais; 
fortificações e fundações de vilas (em particular a construçao da Fortaleza de São José de Macapâ, a 
fundação das vilas de Macapá e Mazagão no ambito da polltica pombalipa); 2. O trabalho indlgena nas 
missões e no diretório pomôalino na Amazônia, particularmente, na regiao que compreende o atual Estado do 
Amapá; 3. Escravidao de negros e lndios na grande lavoura, na pecuária e nas minas; 4. O sistema de 
aviamento e a exploraçao extrativista na Amazônia; 5. As fugas e revoltas dos escravos negros e lndios e de 
soldados desertores e a formação de comunidades quilombolas e afro-descendentes na região que 
compreende o atual estado do Amapá 6. Formação do Estado Nacional e a consolidação do poder das elites 
agrárias; 7. A polftica externa e os conflitos internacionais: questões rronteiriças, como a demarcaçao dos 
limites entre o Brasil e a Guiana Francesa; 8. A crise do Império e a consolidação da República; 9. Da 
Revolução de 30 ao Estado Novo: 10. Integração nacional e a exploração das áreas fronteiriças: a formação 
dos territórios federais, em particular do Amaptl, a ideologia da Segurança Nacional e os grandes projetos 
agro-pecuários e minerais no Amapá; 11 . Regime Militar: ditadura e resistência; 12. Confronto e união de 
culturas: o imaginário cristão e o pensamento cientifico frente à cultura afro-americana no Brasil 
(perseguições aos rituais de pajelancia, a medicif'a alternativa e o sincretismo religioso); 13. Cultos e _..__ 
devoções: a cultura dos portugueses, lndíos e africanos, desde o perlodo colonial, particularmente 
manifestações culturais como Marabaixo e Batuque, praticadas no Amapa; 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

ACEVEDO MARIN, R E A Escrita da História Paraense. Belém: UFPA. 1998. 

ALVES FILHO, Armando et ai. Pontos de História da Amazônia. Belém: Paka-Tatu. 2001 . Volumes I e 11. 

AQUINO, Rubim Santos Leão de et ai. História das Sociedades modernas ~s atuais. Rio de Janeiro: Ao 
Livro Técnico, 1993. 

AQUiNO, Rubim Santos Leão de et ai. História das Sociedades: das Comunidades Primitivas b 
Sociedades Medievais. Rio de Janeiro: Ed. Ao Livro Técnico, 1980. 

ARRUDA. Robson de A; PILETII. Toda a História: História Geral e História do Brasil. São Paulo: Atica, 
2003. 

GOMES, F. S. (Org.). Nas Terras do cabo Norte: Fronteiras, Colonização e Escravidão na Guiana 
Brasileira, Séculos XVIII-XIX. Editora Universitária/UFPA, 1999. 

MOTA, Myriam B. BRAiCK, Patricia. História: das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 
1997. 

PORTO, J. L. R Amapã: principais transformações econômicas e Institucionais- 1943-2000. Macapá 
SETEC, 2003. 

RODRIGUES, M. E. B.: SOARES, M. A. Amapã: vivendo a nossa História. Curjtiba: Base Editora, 2008. 

SANTOS, Fernando Rodrigues dos. História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do janarismo - de 
1947 a 1970. Macapà: Editora Grtlfica O Dia, 1998. GOMES, F. S. (Org.). Nas Terras do cabo Norte: 
Fronteiras, Colonização e Escravldlo na Guiana Brasileira, Séculos XVIII-XIX Editora 
UniversitáriaJUFPA. 1999. 

GEOGRAFIA 

1 -A GEOGRAFIA DO ESPAÇO MUNDIAL 1.1. A aproximação na natureza pelas sociedades atuais, a 
exploração dos recursos naturais e seus implicações na produção e reprodução do espaço. 1.2. O processo 
de globalização e sua simplicaçOes cultura-social-econOmico-polltico-ambientais. 1.3. Os conflitos 
geopolfticos e étnicos e as reconfigurações do espaço mundial. 1.4. O espaço agrtlrio: dintlmica, 
expropriação e conseqOências ambientais. A relação compo-<:idade. 2 - GEOGRAFIA DO ESPAÇO 
BRASILEIRO 2.1. O Brasil como potência na economia do mundo. 2.2. O Brasil e seu papel no 
MERCOSUL. 2.3. O espaço brasileiro e a divisão regional-geoeconOmica: formação histórica, produção 
econômica, d1n~mica populacional e a organizaçao do espaço rural e urbano. 3- GEOGRAFIA DO ESPAÇO 
AMAZONICO E AMAPAENSE 3.1. As novas formas de produção e circulaçao do espaço amazônico. 3.2. Os 
proíetos econômicos e suas implicações sociais e ambientais. 3.3. A terntàrialidade dos povos amazônicos na 
organização sócio espacial. 3.4. O espaço amapaense no centlrio regional e nacional 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (1999). Amapá sustenlâvel para o século XXI. Macapá (Brasil), GEA. 

MAGNOLI. Demétrio & ARAÚJO. Regina. Paisagem e Território - Geogratia Geral e do Brasil. São Paulo: 
Moderna, 2003. 

MAGNÓLI, Demétrio & ARAÚJO. Regina. Projeto de ensino de Geograflél: natureza, tecnologias e sociedade 
Geografia Geral. Sao Paulo: Modema, 2003. 

OLIVA. J. GIANSATIN, R. Espaço e Modernidade. Temas de geografia Mundial. Sao Paulo: Atual, 1996. 

PITIE, Jean Robert (ccxlrd). Geografia: a natureza humanizada. São Paulo: FTD, 1996. 

PORTO, Jadson & COSTA Manoel. Area de livre comércio de Macapá e Santana: QuestOes geoeconômicas. 
Macapá: Grâfica O Dia, 1999. 
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RAIOL, Osvaldino. A utopia da terra. Macapâ: Gráfica O dia, 1991. 

ROSS, Jurandyr L. Sanches (org.). Geografia do Brasil. Sao Paulo: Edusp, 1995. 

SCALZARETO, R e MAGNOLI, O. Atlas Geopolitico, São Paulo: Scipione. 1996. 

SENE, E. & MOREIRA, J. C. Geografia: Espaço Geográfico e GlobaUzaçAo. São Paulo: Scipione. 1998. 

VESENTINE, J. W. Brasil- Sociedade e Espaço- Geografia do Brasil. Sao Paulo: Atica, 1999. 

VESENTINE, J. W. Sociedade e Espaço -Geografia Geral e do Brasil. Sao Paulo: Atica. 1999. 

Macapâ-AP, de 17 de julh11j 2009. 

WELINGTON DE C~L O~POS 
Secratârio de Estado da Administraçao 

Presidente da Comissao 

ANEXO 11- EDITAL N° 001/2009 ·POLICIA MILITAR 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N*OOJ/2009- POLICIA MILITAR 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

,I CPF: 

Solicito a concesslo de isençlo do papmcnt!) da tau de inscrição do concuno público 

supracitado c DECLARO, sob as penas da lei, que sou hiJX)SSUfieiente e<:onomieame;)te e que preencho os 

requisitos e condições estabelecidas no Edital 00 112~.- POLICJ A MILITAR, de 17 de julho de 2009, regull'dor 

doconcuno. 

Para os efeitos da coneesslo requerida, DECLARO, abaixo, a composiçlo dos familiam dos quais 

dependo economicamente, ban como a renda mensal de cada um: 

• ., 
DECLARO, por fim, estar ciente de que meu pc:d•iclo de isençlo seri indeferido + nlo esteja 

aaexada a este reqHI'I•cato cópia autenticada da documenlaçlo que comprove a hipossufiC~ ec:016mica, 

minha elou dos familiares acima qualificados, dos quais dependo economicamente, conforme estabeiecido a<i item 

3.11 do Edital regulador do certame. 

--- --- --Loca-l/data --- -----

-- --- --- Assinatura--- ------ . 

Macapé-AP., 17 de 1T ~ 2009 . 

..aJNGTON!M~S 
SecreiiWio de Estado da Adminiltraçao 

Presidente da Comisalo 

. 
"' 
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ANEXO 111 · EDITAL n•. 001/2009- POLICIA MILITAR 

MODELO DE RECURSO 

Recurso Administrativo E · Protocolo Geral 

N" . I Hora:_ 

Data: _ _ !_ _ _ Ass. _ _ _ 

Cargo de: _ _ 
Local de Prova: _ _ 

Especificar a Fase: ·§ Indeferimento 1o pedido de isençao da taxa de inscriçao. 
1• fase- Prova Objetiva. 
Outras Fases: especificar 

Nome•: _ _ __ _ 

Sala: _ _ _ 

N" de inscriçao· : _ _ _ _ _ _ CPF': _ _ _ _ _ _ __ C.Iassificaçao: _ _ _ _ _ _ 

Endereço•:_ 

Fone fixo: _ __ _ _ _ _ Telefone celular: - --- --

• Preenchimento obrigatório 

Macapâ. ___ de. _ _ _ 

Assinatura: _ 

_ __ de2009 

~:~::JM:IE:~ 
Secretario de Estado da Administ~ 

Presidente da Comissao 

I 

Outro Contato: 

...... 

EDITAL N". 001/2009- SETOR DE INFRAESTRUTURA 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 
.I 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISlRAÇÃO, no- uso de suas .atribuições e na 
qualidade de Presidente da Comissao Organizadora do Concurso-Público Estadual, conforme disposto no 
Decreto n•. 2.515, de 13 de julho de 2009, publicado no Diârio Oficial do Estado do Amapâ n•. ~.536, datado 
de 13 de juho de 2009, torna pública a abertura -das inscrtçOes e. estabelece :normas relativas à realização 
do Concurso Público destinado ao provimento de cargos efetivos de:_Gestor de Infraestrutura, Analista erQ 
Infraestrutura e T.écnico em Infraestrutura, em conformidade. com o Plano. de Cargos, Carr~iras e Salârios 
do Setor de Infraestrutura, lnstltuldo pela Lei n•. 1.298, de 07 de janeiro de 2009, pertencentes ao Quadro 
de Pessoal Civil do Estado do Amapâ, observadas as disposições constituciOnais pertinentes, a Lei n•. 
0066, de 03 de maio de 1993. suas alterações ~:~ demeis disposiçOes regulamentares contidas no presente 
edital e seus Anexos. 

1. - DAS t!IS!WSICÕES PRELJMINABE~ I • •• . • . ' ' 

1.1. O Concurso Público será r~ido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares e 
seus AneXos. ~~ · ' ' .. ) . · · ,. .... ,.,~ .1" J ' .. , • • 

1.1.1. O Concurso Público visa- à:;~iele~o ,de -~~di~at9s aos car,gos,.~e Gestor de lnfraestruturá1 
Analista em Infraestrutura e Técnico em ln(ràestrutura, eô'nfon'rte" áreas' de atuaçêê · e · 
habilitaçao descritas no Anexo I. ••.• h • \('ob8!t/!:'J1 ·- .!)3 r... ' 

1.2. A seleção de que trata este edital serã realizada da seguinte forma: 
1.2.1. Para o Cargo de Gestor de Infraestrutura em 01 (uma) etapa, executada em 02 (duas) fases: 

inicialmente mediante Prova Obj.etiva de 9;éf;(âtec_ ~liminatório e classlflcatério e, posteriormente, 
Prova de Tltulos de caráter class1ficat6no; 

1.2.2. Para os cargos de Analista em Infraestrutura e Técnico em Infraestrutura será realizada em 1 
(uma) Etapa: Prova Objetiva, de carâter eliminatório e classifiCatOrio. 

1.3. Os candidatos aprovados serao submetidos- à avaliaçao médica e exame documental de 
caráter pré-admissional, presencial e obrigatório, sob pena do seu nao cumprimento ocasionar 
elimi11.açáo do candidato. 

1.4. Prova Objetiva terâ como executora técnico-acadêmica a Fundação Universidade Federal do 
Amapá - UNIFAP, e como executora administrativo-operacional a Fundaçao Marco Zero -
FMZ, 

1.5. Para efeitos de entendimento deste Edital considera-se: Candidatos Classificados todos os 
que alcançarem o indice de, classificaçllo e~ljlbelecid.o no subitem 8.1 e Candidatos 
Aprovados todos os que alcánçarem-o lndlte1djj 'cla~rr1Câçao e estiverem posicionados entre 
o quantitativo de vagas:::_;;zofertadas ne _te edital. ~ ~ 

~ k I , Í 
2. DOS REQUISITOS BÁ • )N~IJPIJM1;"r 1 
2.1. 6""" candidato Ap~ovado no ~utsQ;~Ilbl~.~.q~ U!!la,t,St~ edital será investido no cargo, se 

atendidas as ex1gênc1as a seguir: ..... _..o:- .., r-" ~.>:·.,;;, <!:' '1 
2.1.1. Ter sido aorovado no concurso público; 

j 

--· ... ----·--'~-- ~-..,_,.,. .. ~--.. ... ~ ........ ~~ ..... ~~~~ . ..._,._ ............ ______ ,., 
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Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, se nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto d~. igualdade entre bras~leiros e portugueses, com reconhecimento . do gozo dos 
d1re1tos polit1cos. nos termos do Art1go 12, § 1•, da Constituição Federal, 
Gozar dos Dire1tos politJcos; 
Estar em d1a com as obngações eleitorais e em caso de candidato do sexo masculino, também 
com as militares, 
Possuir a escolaridade exigida para o cargo e a respectiva área de atuação e hab1lita;âo e ser 
reg1strado no Orgâo de classe, conforme Anexo I, 
PossUir idade mlmma de dezo1to anos completos na data da posse: 
Possuir aptidão fis1ca e mental para o exerclcio das atribuições do cargo, comprovada por 
atestado médico oficial. expedido pela Junta Médica do Estado. 
Além dos requisitos bâs1cos para mvest1dura no cargo o cand1dato deverá cumprir todas as 
determinações deste Edital, inclusive as decorrentes de legislação superveniente 
O reg1me de trabalho é o estatutáno e a JOrnada de trabalho é de 40 (quarenta) horas 
semanais c_.__._ 
DAS V~Df_IDN_ADAS AS ~AS COM DEFICI~NCIA 
O concurso reg1do por este edital reservará vagas aos candidatos na condição de pessoa com 
delic1ênc1a, conforme estabelecido na Lei Estadual n•. 0066, de 03 de maio de 1993. 
Para cada 5 (cinco) vagas ofertadas por cargo e área de atuação e habilitação, 1 (uma) será 
reservada às pessoas com deficiência. 
O candidato que se declarar na condição de pessoa com defiCiência, concorrerá em igualdade 
de condições com os demais candidatos. 
Os candidatos na condição de pessoas COI')l deficiência terao sua inscrição gratuita na forma 
do Art1go s•, § 2•. I. da Le1 Estadual n•. 0948/2005. 
Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá· 
No ato da 1nscriçao, declarar-se pessoa com deficiência 
Encaminhar cOpia autenticada do CPF e laudo médico (angina! ou cOpia autenticada). emitido 
nos últimos 12 (doze) meses da data de publicação deste edital, atestando a espécie e o grau 
ou nlvel da deficiência. com expressa referência ao cOdigo correspondente da Classificaçao 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como sua provável causa. 
o· candidato que se declarar na condição de pessoa com deficiência deverá encaminhar laudo 
médico (original ou cOpia autenticada) e a cópia autenticada do CPF referidos no subitem 3.3 2, 
via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 31 de julho de 2009, endereçado a Presidente 
da Comissão de Operacionalizaçao de Processos Seletivos e Concursos - COPSC/DEPSEC, 
Universidade Federal do Amapá/UNIFAP, rodovia Juscelino Kubitschek. km 02, CEP 68.906-
970, Caixa Postal261 , Macapá-Ap. 
O candidato que se declarar na condição de pessoa com deficiência poderá, ainda, entregar no 
perlodo de 27 a 31 de julho de 2009, das 08h30min ás 12h00mln e des 14h00min ás 
17h30min, pessoalmente ou através de terceiro, o laudo médico e a cópia do CPF referidos no 
sub1tem 3.3.2, no Departamento de Processos Seletivos e Concursos - DEPSEC/UNIFAP, 
localizada na rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, CEP 68.906-970, Macapá-Ap. 
O fornec1mento do laudo médico (original ou cOpia autenticada) e da cópia do CPF. por 
qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato A UNIFAP não se responsabiliza 
por qualquer tipo de extravio que 1mpeça a chegada da documentação a seu destino. 
O candidato que se declarar·na condição de pessoa com deficiência poderá requerer na forma 
do subitem 4.10.8 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de 
realização das provas, indicando as condições de que necess1ta para a realização desta, 
conforme previsto no artigo 40, §§ 1° e 2•, do Decreto n•. 3.298/99 e suas alterações. 
A cópia do CPF e o laudo médico (original ou cOpia autenticada), terao validade somente para 
este concurso público e nao serão devolvidos, assim como nao serao fornecidas cOpias desses 
documentos. 
A relaçao dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condiçao de 
pessoas com deficiên·c1a será divulgada na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.unifap.br/depsec, a partir do dia 11 de agosto de 2009. 
Os candidatos terao prazo de 2 (do1s) dias úte1s para recorrer a partir da publicação da relação 
citada no subitem anterior, para contestar o indeferimento da inscriçao como pessoas com 
deficiência.O recurso deverá ser apresentado conforme modelo referente ao Anexo N, deste 
Edital. 
Somente serao apreciados os recursos devidamente fundamentados com exposição detalhada 
das razOes que o motivaram, desde que dirig1dos á Comissão de Operacionalização de 
Processos Seletivos e Concurso - COPSCIDEPSEC, entregue sob protocolo geral do Campus 
Marco Zero do Equador, prédio da reitoria - UNIFAP. localizada na rodovia Juscelino 
Kubitschek, km 02, CEP 68.906-970, Caixa Postal 261, Macapá-Ap, pessoalmente ou via 
SEDEX, observando o subitem 1 0.1.3. 
O candidato que solicitar sua Inscrição na condição de pessoa com deficiência, e esta for 
indeferida, deverá imprimir o boleto bancário disponibilizado no endereço eletrônico 
Y!:tfN unifap.br/depsec, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 18 de agosto de 
2009. • . 
A inobservância do disposto no subitem 3.3, acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal cond1çao e o nao atendimento às condições especiai5 
necessárias. • 
Os candidatos aprovados que se declararem na condição de pessoas com deficiência, serao 
convocados para se submeter à perlc1a médica promovida por equipe multiprofissional de 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Administração - SEAD, que veri ficará sobre a sua 
qualificaçl!o como pessoa com deficiência ou não, bem como. no estágio probatório, sobre a 
incompatibilidade entre as atribuições do cargo por área de atuação e de habilitação e a 
deficiência apresentada nos termos do artigo 43, do Decreto n•. 3.298/99 e suas alterações. 

~ 
Os candidatos deverao comparecer a peric;a médiCa munidos de laudo médico original ou 
cOpia autenticada, emitida nos últimos 12 (doze) meses. contados da data de publicação deste 
Edital, para os exames pré-admissionais, que ateste a espécie e o grau ou nlvel da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CID-10). conforme especifiCado no Decreto n•. 3.298/99 e suas alterações. bem como á 
provável causa da defiCiência. 
O candidato na condição de pessoa com deficiência, reprovado na perlcia médica no decorrer 
do estágio probatOrio, em virtude d3 incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 
cargo será exonerado mt:diante processo administrativo disciplinar. 
Os candidatos que, no ato da inscriçao, declararem-se pessoas com deficiência. se 
classificados e considerados de tato, pessoas com deficiência, terão seus nomes publicados 
em ~ista à parte, e figurarão também na lista de classificação geral por cargo e área de atuação 
e habilitação, respeitando-se o estabelecido no subitem 3.1.1. 
As vagas reservadas as pessoas com deficiência, definidas no subitem 3.1.1, que nao forem 
providas serao preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
<!lassiticacao por carRo e área de atuação e de habilitaçao. 
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~S INSCR!kO§ . 
A inscrição deverá ser e(etuada somente via lntemet, conforme procedimentos especificados a 
seguir: 
O candidato deverá. pagar a taxa de R$ 115,00 (cento e quinze)·reais para os cargos de 
Gestor de Infraestrutura e Analista em Infraestrutura e R$ 95,00 (noventa e cinco) reais para 
Técnico em lnfraestrutlíra; · 
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer p~ejulzo 
advindo de sua inobservância. 
Será admitida a inscriç~o exclusivamente via internet, no endereço eletrônico 
www.unifap br/d~. no perlodo correspondente as 10h00min do dia 24 de julho de 2009, b 
20h59m do dia 17 de ~gosto de 2009, considerando-se o horátio oficial de Macapá-Ap. · 
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição, exclusivamente através de 
boleto bancário, impresso pelo próprio candidato por ocasiao da solicitação de. inscrição, 
pagável em toda a rede bancéria, inclusive via internet. O pagamento da taxa de fnscrlçlo 
deverá ser efetuado até o dia 18 de agoeto de 2009, nao sendo considerada a inscrição que 
'nao observar esta orientação. 
Nao secao aceitos como forma de pagamento da taxa de ·inscr~o. comprovantes de entrega 
de envelope através de terminais de auto-atendimento. · 
O simples recolhimento da taxa de inscriçao nao servirá de confim'lação á inscriçãó do 
candidato no concurso. . 
O candidato será responsável por todas as lnfprmaç6es prestadas no formulírlo de 
inscrições, bem con'io por qualquer erro ou omlsslo existente n11t1, dispondo a UNIFAP 
do direito de excluir do concurso público aquele que nlo pr"ncher o fonnulirlo de 
forma completa e correta. 
Efetivada a inscrição, nao secao aceitos pedidos para alteração do cargo e da área de atuação 
e habilitaçao pleiteada, bem como nêo haverá devolução da importância paga, salVo em caso 
de cancelamento do concurso por conveniência da Administração PúbUca. 
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição. prova ou nomeação do candidato. caso seja 
verificada falsidade de declaraçOes ou irregularidades nos exames ou documentos. 
A UNIFAP nao se· responsabiiizé'râ por solicitação de inscriçAo nao recebida por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicaçao, congestionamento de linhas de 
comunicaçao ou quaisquer outros fatores que prejudiquem a transferência dos dados. 
Procedimento• Gerais aobre as lnacdc6e:li . · 
O pagamento do boleto bancâl'io, identificado com número do CPF do candidato. deve ser 
efetuado de acordo com a taxa de inscrição no valor de R$ 115,00 (cento-e quinze) reais para 

· os cargos de Gestor de lnfraestruturá e Analista em Infraestrutura e R$ 95,00 (noventa e cinco) 
reais para cargo de Técnico em Infraestrutura; . 
O candidato deverá realizar inscriçao para apenas um dos cargos previstos neste edital. 
especiftcando a respectiva tlrea de atuação e habilitação, conforme discriminado no Anexo I; 
Nao será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para terceiros ou para 
outros concursos; · 
O comprovante de inscrição estará disponlvel ao candidato no endereço eletrônico 
~.unifap.br/dep~. a partir do dia 01 de setembro de 2009, e deverá ser apresentado no 
local de realização da prova. a ser indicado no ~; ~ 

Caso o Comprovante de Inscrição impresso pelo candidato nAo indiQue o local onde fará a 
prova este deverá' comparecer ao DEPSEC/UNIFAP. no perlodo de 02 a 04 de agosto de 
2009, das 08h30min às 12h00min, munido de cópia do cpmprovante de inscrição e documento 
de identidade para solicitar as devidas alterações. 
~ 'de exclusiva responsabilidade do candidato .à obtenção do Comprovante de Inscrição, bem 
como a verificação da exatidao de seus dados em tempo hábil. 
A inscrição somente sará acatada após o pagamento do bole.to bancário no valor da taxa em 
espécie ou apOs a compensação do cheque conf~~mado pelo Banco. 
O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da prova, deverá indicar 
na solicitação da inscrição, as condições que nece,sita para a sua realização. conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1' e 2' , do Decreto n•. 3.298/1999. 
O laudo médico justificando o atendimento especial deverá ser encaminhado ao 
OEPSEC/UNIFAP, na rodovia Juscelino Kubitschek, km· 02, sln, bairro Universidade, CEP 
68.906-970, até as 18h00min do dia 15 de setembro de 2009. 
A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da·s provas • .além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar ao DEPSECtUNiFAP. cópia da 
certidao de nascimento da criança até o dia 15 de setembro de 2009. e levar um 
acompanhante que ftcará em sara reservada e serâ .responsável.pela guarda da criança. A 
candidata que nao levar o acompanhante no dia de realizaçAo da prova nao poderá 
permanecer com a criança no local de realizaçao da prova. 
A UNIFAP nao disponibilizará acompanhantes para a guarda de crianças. 
As condições especiais soticitadas serlo atendida_a pelos critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
Da lsençlo da Tua deln•crtçlo 
Poderá requerer isençao da taxa cr.t inscriçao, em conformidade com o Decreto n•. 6.593. de 
02 de oytubro de 2009, o candidato que estiver inscrito no Cadúnico (cadastro único para 
Programas Sociais do Governo Federal) ou for ffilll't'lbrO de famllia de baixa renda, nos termos 
do Decreto n•. 6.135, de 26 de junho de 2007, ou seja, cuja renda familiar mensal per capita for 
de até meio salário mlnimo ou cuja renda familiar mensal seja de até três salários minimos. 
A isenção supramencionada devera ser solicitada mediante o preenchimento e a posterior 
entrega do fonnu!Ario de r.querlmento de laençlo de taxa, Anexo 11 deste Editai, disponlvel 
no site ~ifap.br/depsec, no perlodo de 24 a -31 de julho de 200t, das 8h30min ia 
12h00mln e das14h00mln ia 1-7h30mln. com á prestação das seguintes lnformaçôes: 
lndicaçao do Número de ldenüficação Social - NIS, atribuldo pelo Cadúnieo; 
Declaraçlo que atenda à condiçêo estabelecida no subitem 4.11.1; 
As informaçOes prestadas nos çedidos de lnscriÇAo, bem como a documentaçao apresentada, 
secao de inteira re-.;ponsabilldade do candidato, podendo este, a qualquer momento, ser 
eliminado do concurso e responder por crime contra a fé pública, sem prejulzo de outras 
sanções legais. 
Secao desconsiderados os pedidos de inscriçao com isenção de candidatos que: 
Omitirem informações e/ou prestarem informações inveridicas; 
Fraudarem e/ou falsificarem documentaçao; 
Pleitearem a isenção "m apresentár cópia dos documentos indicados neste Edital. 
Nêo serao admitidos pedidos de isenção de inscriçAo para candidatos que jâ se encontrarem 
inscritos e com a taxa de inscriçáo paga, ou ainda, para aqueles que nAo estejam amparados 
pela decisao em causa, seja qual for o motivo alegado. 
No ato da jnscriçao, o(s) documento(s) comprobatório(s) da hiposaufiCi6neia economica do 
calldidato cfJ de quem ele de~. conforme estabelecido no aubítem 4.11.1, bem como o 
reQuerimento de isençao da taxa de lnscriçao. devidamente oreenchido, a ficha de inscrição, 
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(DIÁRIO OFICIAL) 

CPF, documento de identidade é compruvante :!e residência, devera (ao) ser (em) entregue (s) 
ao servidor representante da Comissao de Operacionalizaçao de Processos Seletivos e 
Concursos - COPSC/UNIFAP, responsavel pelo recebimento. em duas vias. cOpia e originar, 
no período de.27 a 31 de julho, das BhJOmln às 12h0Dmln e das 14h00mln i\s 17h3Dmin, no 
Auditório Multiuso da UNIFAP. Campus Marco Zero, rodovia Juscelino Kubitschek, km 02. S/N, 
CEP 68.906-970, Macapa-Ap. Aos candidatos que residem fora do Estado, os documentos 
deverão ser remetidos ao endereço supramencionado, via SEDEX, postaqo até o dia 31 de 
julho de 2009. · 
A UNIFAP não se responsabilizara pelos documentos extraviados e por documentos remetidos 
via SEDEX postados fora do prazo estipulado. · 
O deferimento de isenções da taxa de inscrição sera divulgado mediante uma lista no endereço 
eletrônico da UNIFAP. www. unifao .br/dep~. a partir do dia 11 de agosto de 2009. 
Nao serao aceitas as solicitações de inscriçao, bem como os pedidos de isenção, que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. ~ 

E vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrônico ou todas aquelas feitas por meio diferente do estabelecido neste Edital. 
Os candidatos que tiverem sua solícitação de isençao indeferida poderão, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, interpor recurso administrativo, conforme o modelo especifiCado no Anexo IV deste 
Edital, que devera ser encaminhado a Comissão de Operacionalizaçao de Processos Seletivos 
e Concurso - COPSC/UNIFAP, sob Protocolo Geral, no Campus Marco Zero do Equador -
UNIFAP, rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, S/N, CEP 68.906-970. Macapa-Ap. 

DAS FASES DO CONCU~ 
A seleção de que trata este Edital será realizada da seguinte forma: 
Para os cargos de Analista em Infraestrutura e Técnico em Infraestrutura, em 1 (uma) única 
etapa - Prova Objetiva. de caráter eliminatório e classificatório. 
Para o Cargo de Gestor de Infraestrutura, em 01 (uma) única etapa, executada em duas fases: 
Prova Objetiva de carater eliminatório e classificatório e Prova de Tltulos de caráter 
classificatório. 
Todas as fases serao realizadas na cidade de Macapá. 

Informações relativas a prova objetiva e de muros do concurso serão divulgadas através dos 
sltios www,unifap.br/de~ e !J!!.Qllnew,portalsead,com , brlhome/conc~. 

As informações relacionadas ao exame pré-admissional e nomeaçao serão, divulgadas através 
do Diârio Oficial do Estado e no site bttp ://new.portalsead,com .brlhome/concurs~. 

DA PROVA OBJETIVA 
A prova objetiva serâ aplicada para todos os cargos de acordo com as áreas de atuaçao e de 
habilitação no dia 20 de setembro de 2009, com inicio às 08h00min e término as 13h00min 
(horário local) e duraçao de 5 (cinco) horas; no local constante no comprovante de inscrição do 
candidato, sendo vedada à realização em outro local, ressalvados as situações previstas em 
Lei. 
Ao candidato só será permitida a realização da prova objetiva na respectiva data, horário e 
local previamente determinado. 

Não haverá segunda chamada ou repetição da prova objetiva. 
Para fins ele simples conferência e instruções gerais, a UNIFAP publicará o gabarito provisório 
no sitio www.unifao.~, no dia 20 de setembro de 2009, at6 2 (duas) horas após o 
término da prova: · 

O gabarito ofiCial da prova objetiva de conhecimentos gerais e especificas sera divulgado até o 
dia 30 de setembro de 2009, após a análise dos recursos administrativos interposto por 
carxtidatos. O gabarito oficial õerá divulgado no mesmo endereço eletrônico 
www.unifap.br/depseç. 

A UNIFAP e a SEAO se reservam ao direito de alterar. no interesse da administraçêo públic;:, o 
cronograma do concurso. 

O candidato só podera retirar-se do local de realizaçao . da prova, depois de decorrida 
01 h30min do seu inicio, ou seja, a partir das 09h30min. 

O candidato nao poderá alegar desconhecimento das informações deste edital como 
justifrcativa de sua ausência a qualquer das fases deste concurso. 

Somente será admitido nos locais de aplicaç&o ãa prova objetiva, o candidato que apresentar 
comprovante de inscrição e documento que bem o identifique como: Carteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Pollcía 
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério das RelaçOes 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 - CTPS, bem como a Carttira Nacional de Habilitaçao - CNH (com 
fotografia), na forma da Lei n•. 9.053197. 

Os documentos deverao estar em perfeitas condições de forma a permitir com clareza a 
idenUficação do candidato. 

Será excluldo do Concurso o candidato que: 
Apresentar-se após o horário de inicio estabelecido; 

Não apresentar o documento de identidade que bem o identifique; 

Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes, de decorrida 
· 01 h30min do inicio da Prova Objetiva· ~-~ 

For surpreendido em cc.:nunicação com outras pessoas ou utilizando-se de Uvros, notas, 
impressos nao permitidos ou calculadora; 

Estiver portando ou fazendo uso de quaisquer ~ de equipamentos eletrOnicos ou Similares, 
inclusive telefones celulares; 
Estiver portando armas; 
Lançar mao de meios illcitos para a execuçao do Exame de Conhecimento; 

Nao devolver o material recebido, observado o disposto no subitem 6.13.10; 

Perturbar de qualquer modo a ordem e o bom andamento do processo; 

Nao atender ás determi~ legais da Comissão de Operacionalização do Concurso Público. 

Por medida de segurança, os três últimos candidatos deverao permanecer em cada sala ou 
local de Exame de Conhecimentos, sendo liberados somente quando todos üvereni concluldo, 
tendo seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização. 
O candidato que não observar o disposto no subitem 6.6, insistindo em sair do local de 
aplicação de Exame de Conhecimentos deverá assinar Termo desistindo do Concurso, lavrado 
no local oelo responsável pela aplicaçao das provas. 
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(DJARJO OFICIAL) 

Não _serão aceitos protoco~~s ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do 
candtdato, bem como a venf~cação de sua assinatura. 

O Exame de Conhecimentos (prova objetiva), constara de uma prova de múltipla escolha de 
caráter eliminatório e classificatório, composta de 80 (oitenta) questOes objetivas de múltipla 
escolha com uma única resposta correta dentre as 5 (cinco) alternaflvas, valendo cada uma 1 ,O 
(um) ponto, distribuídas conforme o quadro abaixo: 

-
Área d.o conhecimento Quantidade de que~tOes Quantida·de de 

r-- _pon~ 

L!ngua Portu~sa 10 10 

Racioclnio 16Qico os 05 

J:!istória 05 05 

Geografia 05 05 -
Conhecimentos específicos 30 30 -
~açao 25 25 

Total 80 80 

O Exame de Conhecimentos versará sobre assuntos apresentados no conteúdo programático 
discriminado no Anexo 111 deste edital. 

As legislaçOes citadas no conteúdo programático serão as vigentes até a data da publicaçao 
deste edital. 

A distribuição dos candidatos no local da prova sera feita a critério da Comissão de 
Operacionalização de Processos Seletivos e Concurso - COPSC/UNIFAP, conforme a 
disponibilidade e capacidade dos locais, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à 
identificação correta de seu local de realização da prova objetiva e o comparecimento no 
horário determinado. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mlnima de 1 (uma) hora do horário fixado para seu inicio, munido de caneta 
esferográfica na cor azul ou preta, documento de identidade origina~ de acordo com o subitem 
6.8, e comprovante de inscrição. 

O candidato, ao realizar o exame de conhecimentos, recebera o Boletim de QuestOes e o 
Cartao de Respostas, sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra 
finalidade. 

Cada questão tera uma única resposta correta, dentre as 5 (cinco) alternativas. O candidato 
devera assinalar a resposta que julgar correta no Cartão de Respostas, que será o único 
documento valido para a correção do Exame de Conhecimentos.~ 

o preenchimento do Cartao de Respostas sera de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruçOes especificas contidas no Boletim de 
QuestOes e/ou fornecidas através dos responsáveis pela aplicação. 
Em hipótese alguma h.:lVerá substituição do cartão de respostas por erro do candidato, seja 
qual for o motivo alegado. 
Não serao computadas como corretas. questOés não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta ou emenda/rasura. ainda que legfvel. 
o candidato que entregar sua prova antes de 12h00min devera, obrigatoriamente, devolver ao 
fiscal o Cartão de Respostas e seu Boletim de QuestOes. A partir desse horario o candidato 
poderá levar o Boletim de QuestOes. 
Os CartOes de Respostas utilizados pelos candidatos serão conservados ~&la 
UNIFAP/Fundação Marco Zero - FMZ, pelo prazo de 01 (um) ano contado da data de 
homologação do Concurso. Após este prazo, serão incinerados. 
Por medida de segurança dos ~ndidatos e do Concurso Público, a UNIFAP podera. a seu 
critério,-coletar a impressao digital de todos os candidatos durante a realização da Prova. 

Não havera aplicação de prova fora dos locais previamente divulgados. 
----~ --- - - ----- - ·T·-

DA PROVA PE.Jí~ 
7.1. Os candidatos ao cargo de Gestor de Infraestrutura classificados na prova objetiva serao 

convocados, através de Edital a ser publicado no endereço eletrOnico da UNIFAP, 
www.unifao.br/deoseç, para a Prova de Titules, de caráter classifiCatOrio. que ftcara sob a 
supervisão da UNIFAP. 

7.1. 1. !: de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar as informaçOes referentes a 
convocação que se refere o item anterior, bem como a data que será estipulada para a entrega 
dos tftulos, a serem disponibilizadas no er.dereço eletrOnico www.cnifap.br/deosec. 

7.2. A Prova de Tftulos consiste na análise a atribuiçao de pontuação aos titulas apresentados e 
experiência profissional comprovada. 

7.3. A avaliaçao de titulas, de caráter classifK:atório, valera 30,00 (trinta) pontos, ainda que a soma 
dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 

7.4. Somente serao aceitos os tlfulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega. 
observados os limites de pontos do quadro a seguir: 
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(DIÁRIO OFICIAL) 

I Dtploma, devidamente registrado de 

I 
conclusão de mestrado ou 

C certtftcadoideclaração de conclusão de 
mestrado, acompanhado do htstórico 

___ 
1 
Escola~a ârea de atuação a_gue co"'-'n-'.:c'-"o'"'rr.::.e_

1
1--

Certlftcadoideclaração de curso de 

I 
o 

espectahzação em nlvel de pós-graduação 
lato sensu. acompanhado de histórico· 
escolar, com carga horána mlnima de 360 
Horas/aula. na área de atuação a que 
concorre 

6;00 6,00 

3,00 6,00 

-----c--·- Total máxtmo d~::.:n:.::toc:cs _ _ _ --~ 30,00 

Será atnbulda nota zero ao candtdato que não entregar os títulos na forma. no prazo e no local 
estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. 

Não serão aceitos títulos encaminhados vta postal. via fax e/ou via correto eletrônico 

No ato da entrega dos titulas, o candidato deverá preencher e asstnar o formulàno a ser 
fornecido pela UNI F AP. no qual indicará a quantidade de títulos, que deverão ser apresentados 
em duas vias. origtnal e cópia, para fins de certtficação pelo functonáno da UNIFAP 
resporsável pelo recebimento. 

Não serão acettos documentos ileglveis. como também os emitidos vta fax, páginas eletrônicas 
ou out'as formas que não aquelas exigtdas neste edital. 

Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão acettos os títulos entregues por 
procurador, medtante apresentação de documento de identidade ongtnal do procurador e de 
procuração stmples do interessado, ac0mpanhada de cópia leglvel de documento de 
identidade do candidato 

Serão de intetra responsabilidade do candidato. as informações prestadas por seu procurador 
no ato de entrega dos tftulos bem como a entrega dos titules na data previst;l no edital de 
convocação. arcando o candtdato com as conseqOênctas de eventuats erros de seu 
representante. 

Dos documentos necessários à comprovação de títulos. 

Para receber a pontuação relativa ao titulo relacionado na allnea A do quadro de títulos, do 
ttem 7.4, o candidato deverá atender a uma das seguintes opções 

Para exercício de attvidade/instituição publica· declaração/certidão de tempo de servtço que 
informe o período (com inicio e fim. se for o caso), e a espécte do servtço realizado, com a 
descrição das alividades desenvolvidas acompanhada do diploma de conclusão de curso de 
graduação na área de atuação a que concorre; 

Para exerclcio de atividade em empresa/instituição privada: cópia da Carteira de Trabalho e 
Prevtdêncta Social (CTPS). contendo a págtna de identificação do trabalhador e a página que 
conste o registro do empregador que informe o período (com tnicio e fim. se for o caso), ou 
declaração do empregador com a descrição das atividades desenvolvidas para o 
cargo/emprego e a espécie do serviço realizado, com a descnção das attvidades desenvolvidas 
acompanhada do dtploma de conclusão de curso de graduação na área de atuação a que 
concorre. 

Para exerclcio de atividade/serviço prestado como autônomo: contrato de prestação de 
serviços ou rectbo de pagamento autônomo {RPA), acrescido de declaração do contratante que 
informe o perlodo (com inicio e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado 
acompanhada do dtploma de conclusão de curso de graduação na área de atuação a que 
concorre. 

A declaração/certidão menctonada nos subitens 7.9.1 1 e 7.9.1.2. deverá ser emitida por órgão 
de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos. 
a autondade responsável pela emissão do documento devera declarar/certificar também essa 
inextstênc1a. 

Para efetto de pontuação da allnea A do quadro de títulos. não será considerada fração de ano 
nem sobreposição de tempo. 

Nao será computado, como expenência profissional, o tempo de estágio, de monitona, de bolsa 
de estudo ou de atividade como voluntário. 

Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduaçao em nível de doutorado ou de 
mestrado, será aceito o dtploma, devidamente registrado. expedido por instituição reconhecida 
pelo MEC, ou certtftcado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou de mestrado, 
expedido por instituição reconhecida pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do 
candtdato, no qual conste o númerotde créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e 
as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da dtssertaçao ou da tese 

Se o curso de pós-graduação em nlvel de doutorado ou de mestrado foi realizado no exterior, o 
cancidato deverá apresentar o comprovante de revalidação em programa de p6s-graduaçao 
equivalente mantido por InstitUição de Ensino Supenor Brasileira acompanhado de tradução 
o ficta I. 

Outros comprovantes de conclusão de curso ou dtsctplina não serão aceitos como os titulas 
relactonados nas alinoas B e C do quadro de títulos. 

Para receber a pontuação relaliva ao titulo relacionado na allnea D do quadro de tltulos, o 
candic!ato deverá comprovar, por meio oe certt:icado, que concluiu o C!lrso de especialização 
realiZado de acordo com a Lei n• 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao) ou de 
acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou de acordo com a" 
normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). 

Caso o certtftcado não ateste que o curso de especialização fot realizado de acordo com o 
solicitado no subitem anterior, deverá ser anexada declaração da tnstituição promotora do 
curso. atestando que o curso atende à Lei n• 9 394/96 (Let de Dtretrizes e Bases da Educação) 
ou ás normas do CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE. 

Não receberá pontuação na allnea D do quadro de tltulos o candidato que apresentar 
certificado que não ateste que o curso foi realizado de acordo com as normas do CNE, ou de 
acordo com a Lei n• 9.394196 (Lei de Dtretrizes e Bases da Educação) ou de acordo as 
norm:~s do extinto CFE. ou, não apresente a declaraçao da mstttuição referida no subttem 
7 11 1. 

Para re::eber a pontuação relattva ao titulo relacionado na allnea D do quadro de titules, serão 
aceitos somente os certificados/declarações em que conste a carga horária mfmma de 360 
ltrezentas e sessenta) horas. 
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Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na allnea O do quadro de titules, sera 
aceito somente o histórico escolar em que constem as disciplinas cursadas. a carga horâria e a 
menção obtida. 
Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se apresentado 
com tradução para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. · 

Os pontos que excederem o valor máximo em cada àlinea do Quadro de Atribu1ção de Pontos 
para a Avaliação de Titules. bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no 
subitem 7 3, serão desconsiderados. · 

DA CLASS_IFICACÃO E DA APROVACÃq 

Considerar-se-á CLASSIFICADO o candidato que obtiver na prova obJetiva lndice de 
classificação igual ou supenor a 40 (quarenta) pontos. correspondente a 50% de acertos do 
total das questões. e, no mlnimo, 1 (um) ponto em cada ârea do conhecimento. Será 
considerado APROVADO o candidato que alcançar o índice de classificação e estiver 
posicionado entre o quantitativo de vagas ofertadas por área de atuação e de habilitação do 
cargo a que concorre. 
Os cand idatos ao cargo de Gestor de Infraestrutura serão classificados por ordem decrescente 
da nota final Os candidatos aos cargos de Analista e Técmco em Infraestrutura serão 
classificados por ordem decrescente das notas obtidas na prova objetiva. 

Havendo empate entre candidatos, quanto ã nota final, obedecer-se-a, sucessivamente, aos 
critérios de desempate a ~eguir: 

1°- Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 

2° - Maior nota nas questões de Legislação; 

3°- Maior nota nas questões de Llngua Portuguesa; 

4" - O candidato mais idoso. 
A APROVAÇÃO no Concurso Público garante ao candidato o direito à nomeação dentro do 
seu prazo de validade. Nesse prazo as nomeações serão realizadas de acordo com a 
d isponibilidade orçamentária do Estai'lo. 

~OMEACÃO E LOTACÃO 

Somente se rã investido em cargo público, o candidato aprovado que for julgado habilitado após 
submeter-se ao exame pré-admissional, de caráter eliminatório. 

Exames oré-admjs_sionais 

Em conformidade com os subitens 1.5 e 8.1, os candidatos aprovados no concurso público 
serão convocados pela Secretaria de Estado da Administração- SEAD, para a realização dos 
exames pré-admissionais, presenciais e obrigatórios. O candidato sujeito ao exame pré
admissional serâ considerado habilitado ou não habilitado no exame documental e apto ou 
inapto na avaliação médica. 
Os candidatos convocados deverão apresentar na Secretaria de Estado da Administração -
SEAD, localizada na Avenida FAB, n•. 87, Centro Cívico, CEP 68.900-000, entre as ruas 

{;../'-_. 

Jovino Dinoá e Leopoldo Machado, com os originais dos seguintes documentos, conforme 
es!abelecido no Anexo 1: 
Para o cargo de Gestor de Infraestrutura: Diploma ou documento equivalente de graduação em 
nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação e Diploma e/ou Certificado ou 
documento equivalente de pós-graduação na respectiva área de atuação devidamente 
reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nlvel Superior. 
devidamente autenticados pelos órgãos competentes; 
Para o cargo de Analista de Infraestrutura: Diploma ou documento equival~nte de graduação 
em nlvel superior reconhecido pelo Ministério da Educação na respectiva área de habilitação, 
devidamente autenticado pelo órgão competente; 
Para o cargo de TéCnico em Infraestrutura: Certificado ou documento equivalente de conclusão 
de ensino médio profissionalizante na respectiva área de habilitação, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. devidamente autenticado pelo órgão competente. 

Para todos os cargos, indistintamente: 

Registro Geral- RG; 
Titulo de Eleitor e comprovante(s) da última eleição e/ou certidão de quitação eleitoral expedida 
pela Justiça Eleitoral; 

Documento militar se do sexo masculino; 
CPF e comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF; 

01 (uma) fotografia recente. colorida 3X4, fundo Azul; 
Comprovante de residência atualizado (exemplo: égua. luz. telefone, etc.); 

Certidões Negativa Civil e Criminal da Justiça Federal do Amapé, Justiça Estadual do Amapá e 
POLITEC/AP ou do Estado onde residir o candidato, relativas aos últimos cinco anos: 

Declaração firmada pelo candidato da existência ou não de vinculo funcional com a União, 
Estados e Municlpios; 

Pis I Pasep; 
Registro no Conselho de Classe respectivo. 

Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 
O candidato possuidor de vinculo com a Administração Pública (Uniêo, Estados ou Municlpios). 
deverá apresentar Declaração do empregador informando: carga horária exercida 
semanalmente e horério de inicio e término do expediente de trabalho. 

Avaliaclo~ 
Os Candidatos deverão se submeter à Junta Médica do Estado. localizada na Rua Leopoldo 
Machado, n•. 1094, bairro Jesus de Nazaré, munidos dos seguintes exames: 

Exame parasitológico de fezes; 

Exame de urina- tipo I; 
Exame de sangue: Hemograma, VDRL, HIV, Colesterol total e fraçOes, Triglicérides, Glicemia 

de Jejum; 

Raios-X Tórax PA com laudo; 

Eletrocardiograma com laudo; 

PSA (para candfdatos do sexo masculino); 

PCCU (para candidatas do sexo feminino); 
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EEG com Laudo; 

Tipo sangulneo e fator RH. 

Se necessário. a Junta Médica solicitará exames complementares para dirimir eventuais 
dúvidas. 

Em todos os exames além do nome do candidato deverá constar, obrigatoriamente, a 
assinatura do profissional e o registro no órgi!!o de classe especifico do profissional 
responsável. 

Após a análise dos documentos e dos exames médicos, os candidatos habilitados e aptos, 
respectivamente. serão nomeados. 

Os candidatos ausentes na convocação para os exames pré-admissionais serão eliminados. 

A ausência do candidato ou a não apresentação dos exames no perlodo da êonvocação. 
implicará eliminação deste. 

Da Nomeaç~o 

Os éandidatos considerados habilitados no exame documental e aptos na avaliação médica, 
serao nomeados conforme o número de vagas existentes. respeitando-se as vagas reservadas 
às pessoas com deficiência. 

Após a nomeação o candidato será convocado para, respeitada sua ordem de classificaçi!!o, na 
lista de classificação geral, exercer seu direito de preferência para o órgão de lotação. 

O candidato nomeado terá 30 (trinta) dias. a contar da data de publicação do decreto de 
nomeação. para tomar posse no cargo, podendo, a pedido do interessado este prazo ser 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias. 

Perderá os direitos decorrentes do Concurso Público, não cabendo recurso, o candidato que: 

Recusar a nomeaçi!!o, ou, consultado e nomeado. deixar de tomar posse ou entrar em 
exerclcio nos prazos estabelecidos pela legislaçi!!o estadual vigente; 

Não aceitar as condições estabelecidas para o exerclcio do cargo pleiteado. 

É obrigatória a apresentação do Diploma ou Certificado exigidos nos subitens 9.1.2.1 a 9.1.2.3, 
no momento da posse. caso não tenha sido entregues por ocasião do exam~ documental. 

É facultada a Secretaria de Estado da Administração- SEAO, exigir dos candidatos nomeados, 
além da documentação prevista no subitem 9.1.2 deste edital, outros documentos que julgar 
necessário. 

O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exerclcio no cargo às suas expensas. 

É vedada a movimentação por disposição ou cedência fora das hipóteses previstas na Lei n•. 
1.298. de 07 de janeiro de 2009. 

DOS RECURSOS 

Os recursos referentes à prova objetiva e de titulas serão dirigidos à Presidência da 
Comis&lo de Operaclonallzação de Processos Seletivos e Concursos- COPSC/UNIFAP, 
mediante PROTOCOLO GERAL. do Campus Marco Zero do Equador/UNIFAP, localizado no 
prédio da Reitoria, no horário das OBhOOmin às 12h00min e das 14h00min às 18hOOmin, em 
dias úteis, sito rodovia Juscelino Kubitscheck, km 02, S/N, bairro Universidade. 

Serão aceitos recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a divulgação dos seguintes 
eventos: 

Publicação do gabarito provisório das provas objetivas; 

Publicação do resultado provisório da prova de titulas. 

Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, relativo â divulgação do gabarito da prova 
objetiva de conhecimentos gerais e específicos. 

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição detalhada 
das razOes que o motivaram, desde que dirigidos à Comissão de Operacionalização de 
Processos Seletivos e Concurso - COPSC/DEPSEC, entregue sob protocolo, no Campus 
Marco Zero do Equador/UNIFAP, em Macapá-Ap (subitem 10.1), no prazo de 2 (dois) dias 
úteis, observado o disposto no sub item 1 0.1.1. • 

No requerimento do recurso referente ao gabarito provisório da prova objetiva, cada questao 
deverá ser indicada, individualmente. por área de conhecimento e devendo ter fundamentação 
lógica e consistente. 

O formulário de recurso deverá ter os campos preenchidos pelo candidato conforme as 
indicações nele contidas, bem como assinado pelo mesmo ou por seu representante legal no 
lvcal indicado para tal. 

A identificaçao do candidato deve ser feita somente no formulário de recurso constante no 
Anexo IV deste Edital, disponibilizado no site tMW.unifap.br/depsec, e no protocolo geral da 
UNIFAP, no Campus Marco Zero do Equador. 

Só serao admitidos os recursos interpostos atr;;~vés do formulário constante no Anexo IV deste 
edital, sendo liminarmente indeferidos aqueles que nao obedecerem a essa determinação. 

Não serao aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão do julgamento dos recursos ou 
apreciação de recurso interposto fora do prazo determinado. c::--.-
Nao serão aceitos recursos interpostos por e-mail. fac-slmile, telegrama ou outro meio que não 
seja o especifico neste Edital. 

Recursos nao fundamentados e extemporaneos 'Serao indeferidos liminarmente. 

A Comlss:lo de Operacionallzaçio de Processos Seletivos e Concursos -
COPSCIDEPSEC. constitui única instância para os recursos, sendo soberana em suas 
decisões. razao pela qual não caberão recursos adicionais. 

O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(Oes) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuldo(s) a 
todos os candidatos. 

Não serão aceitos recursos administrativos sobre o gabarito definitivo da prova objetiva e sobre 
o resultado definitivo da prova de Ululas. 

Sen:lo liminarmente indeferidos os recursos interpostos em desobediência a qualquer 
determinação contida neste edital. 

Será admitido, ainda, recurso administrativo referente ao resultado do exame pré-admissional. 
Caso o recurso se refira ao resultado da avaliação médica, será objeto de julgamento por Junta 
Médica distinta, desigrada pelo Presidente da Comissão do Concurso. Caso se refira ao 
resultado do exame documental, será examinado pela Comissão Organizadora do Concurso. 
Esse recurso deverá ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis, conforme modelo do Anexo 
IV, contados da divulgação do(s) resultado(s) do exame pré-admissional no site 
h!!P://new .oortatsead .com.br/home/concUf%0~. 
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Os recursos relativos ao exame pré-admissional serao dirigidos ao Presidente da Comissao 
Organizador:a do Concurso Público, entregues na Secretaria de Estado da Adminis\raçao -
SEAD. localizada na Avenida FAB, n• 87, Centro Clvico, CEP 68.900-000, entre as ruas Jovino 
Dinoâ e Leqpoldo Machado, protocolados no horário das 8h00min âs 18h00min. 
Somente serao apreciados os recursos devidamente fundamenlâdos, interpostos dentro do 
prazo com indicaçao do nome do candidato, endereço, número de inscriçao, questionamento e 
assinatura, confonne modelo no Anexo IV, que também estarà. disponlvel no site 
~ew.portalsead .com br/homelcoocu!JQ.l. 

Os recursos serao admitidos uma única vez, nao cabendo pedidos de reconsid&raçao. 

Serao rejeitados llminannente os recursos: entregues fora do prazo; os que nao contiverem 
dados necessários â idenlificaçao do candidato; e os que nao utilizarem o fonnato do 
fonnulário contido no Anexo IV. 

Havendo alteraçao de resultado em quaisquer das fases do ConciXIO Público, em razao do 
julgamento de recursos apresentados â Comissao do Concurso. este resultado deverâ ser 
repubHcado com as alteraçOes que se fizerem necessária. 

O recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes dos subitens 
10.1.5 e 10.2.2 e/ou fora do respectivo prazo, nao será aceito. 
DAS DISPOSICOES FINAJa 

A falta de comprovaçlo dos requisitos de escolaridade para investidura até â data da posse, 
acarretará a elimlnaçao do candidato no concurso e anulaçlo de todos os atos a ele referentes, 
ainda que jâ tenha sido homologado o concurso pliblico, sem prejulzo da sanç4o legal cablvel. 
O candidato ficarâ obrigado a manter atualizado seu endereço junto Secretaria de Estado da 
Administraçêo - SEAO, localizada na Avenida FAB, n• 87, Centro Clvico, CEP 68.900-000, 
entre as ruas Jovino Dinoá e Leopoldo Machado. 

A inscrição do candidato no Concurso lmplicarâ a aceitaçAo das normas do certame contidas 
neste Edital e em outros a serem publicados. 

E de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicaçlo de todos os atos, Editais 
e comunicados referentes a este Concurso Pliblico, no Diário Oficial do Estado - DOE e sltios 
de internet informados neste Edital. 

Nao serao fornecidas, por telefone. infomtações a respeito de datas. tocais e horarios de 
realizaçao das Etapas. · 

Os candidatos classificados e nao aprovados bem como os candidatos desclassificados 
poderio consultar. de forma individual, o seu posicionamento. de acordo com aa instruçOes 
previstas no site ~llnifap.~ ou, ainda, após a publicaçlo do resultado final, consultar 
as referidas listagens na sede da Sectetaria de Estado da Adminiatraçlo - SEAD, localizada 
na Avenida FAB, n• 87, Centro Clvico, CEP 68.900-000, entre as ruas Jovino Dlnoé e Leopoldo 
Machado. r./"'--?' 
O Concurso tn validade de 01 (um) ano, a contar da data de homologaçêo do resultado final, 
podendo ser prorrogado, por ato do Presidente da Comisslo, uma única vez. por igual perlodo. 

Excepcionalmente, dentro do prazo de validade do concurso, candidatos classificados, mas 
nao aprovados, poderio ser convocados para o exame pré-admissional para suprir vagas 
remanescentes dentro do limite estabelecido no Anexo I. 

A relação dos candidatos aprovados serà divulgada oficialmente. 

A inscriçao do candidato implicarâ coilhecimento das normas deste Edital e o compromisso de 
aceitar as condiçOes do Concurso. tais como se acham postas nos dispositivos supracitados. 

Os casos omissos serflo resolvidoe pela Comissao Organizadora do Concurso, no que 
conceme à aplicaçto e julgamento da presente seteçao. 

O prazo para Impugnação do Edital serâ de 05 (cinco) dias liteis, contados a partir da data da 
sua publicaçao. 

11.13. A impugnaçao serà apreciada em 10 (dez) dias liteis, a contar do término do prazo acrn... 

1. 

1.1. 

Macapá-AP r
1

7 de j11ho de 2009. 

WELINGTOH D~~AMPOS 
Secretário de Estado da Administraçao 

Presidente da ComissAo 

ANEXO I - EDITAL N-. 00112009- SETOR DE INFRAESTRUTURA 

==· Dft~'t.A8tõ~UACAO E HABIUTACAO. RE~ISITQ.S, VENCIMENTO, VAGAS •• ~ 

Os Cargos por Area de Atuaçao e Areas de Habilitaçêo, vencinento, vagas, atrlbuiçOes sAo os abaixo 
descritos, distribuldos nos seguintes setores: Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF, 
Departamento Estadual de Transito- DETRAN e Secretaria de Estado do Transporte- SETRAP. 

Cód. 

A-1 

L.-

Cód. 

B-1 

_I Area de Atuaçlo 

V~ria 

Cargo A: Gntor de Infraestrutura 
VENCIMENTO INICIAL: R$ UIS,OO 

Requisito 
nto e Pó$ 

agem Asfâltica. 
Obras de Artes 

devidamente 
mento 

Graduaçlo em qualquer ârea do conhecime 
Graduaçlo nas áre&$ de Terraplan 
Pavimentaçao Asféltica elou OAE ( 
Especiais), Pontes e Orenagem 
reconhecido pela Coordenaçêo de Aperfeiçoa 
de Pessoal de Nlvel Superior. 

Total 

Cargo B:.Anallsta em lnfr ... trutura 
VENCIMENTO INICIAL· R$ 3 527 50 • 

I Area de Habllillçlo 
regiStrado 

Requisito 
Diploma de concluslo de curso de 
graduaçao de Nlvel Superior em Agrimensura, 

+grimensura fornecida por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo ministério da Educaçao - MEC e 
reoistro no óroao de classe. . . 

TOTAL 

3 

3 

TOTAL 

2 

-=-= 
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-

. 

B-2 

B-3 

-
B-4 

f-- -

B-6 

B-7 

f-:---

B-9 

B-11 

B-12 

Arquitetura e 
urbanismo 

(DIARIO OFICIAL) 

Diploma registrado de conclusao oe curso oe 
graduação de Nlvel Superior .em Arquitetura e 
Urbanismo. fornecida por instituição de · ensino 
superior reconhecida pelo ministério da .Educação -

9 

-----l~M:::EC e registro no órgão de classe. 
Diploma registrado de conclusão de curso de -

Engenharia Ambiental 
gradua~ó de Nivel Superior em Ergenhari2, 
Ambiental. fornecida por institui~o de ensino superior 
reconhecida pelo ministério da Educa~o - MEC e 

----+=re"'giistro no órgão de clas.~s._e"-. _ __ _ 
Diploma registrado de conclusão de curso de 
gradua~o de Nlvel Superior em Engenharia Civil, 
fornecida por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo ministério da Educaçao - MEC e 
registro no órgão de class""e"-. - -:--:---:-

-

Engenharia Civil 

Engenharia de 
Produção 

Engenharia Mecânica 

Engenharia 
Rodoviária 

17 

Diploma registrado de conclusao de curso de 
graduação de Nivei Superior em Engenharia de 
Produção. fornecida por instituiçao de ensino superior 1 
reconhecida pelo ministério da Educação - MEC e 

-

registro no órgao de classe. 1 _ 

Diploma registrado de conclusão de curso de 
graduação de Nivel Superior em Engenharia 
Mecânica, fornecida por institui~o de ensino superior 
reconhecida pelo ministério da Educa~o - MEC e 
registro no óroão de classe. _ _ _ _ 
Diplom2 registrado de conclusão de curso de 
graduação de Nivel Superior em Engenharia 
Rodoviária, fornecida por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo ministério da Educação -

3 

2 

- --+Mc:.=E:.=.C e registro no ~rgao de classe::.:·=--~-- ----1--- _ 
Diploma registrado de conclusão de curso de 

Engenharia Elétrica 

graduaçao de Nível Superior em Engenharia Elétrica. 
fornecida por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo ministério da Educação - MEC e 

3 

----+'r-"'egistro no órgão de classe. _ 
Diploma registrado de conclusão de curso de 

Engenharia Sanitária 

graduação de Nlvel Superior em Engenharia 
Sanitária, fornecida por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo ministério da Educação - MEC e 

f-- -t-
registro no órgão de classe. . 
Diploma registrado de conclusão de curso de 
graduação de Nlvel Superior em Geologia, fornecida 
por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
ministério da Educaçao - MEC e registro no órgão de 

B-13 Geologia 

D-1 

D-1 

D-1 

D-1 

D-1 

classe. 
_____ T~o"-t~a_l ___ 

Cargo 0: Técnico em Infraestrutura 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.282,50 

_ __. __ 4:.:::..0 J 

Área de Habilitação Requisito ·· 
Certificado de conclusão do curso técnico em 

TOTAL 

Agrimensura 

Desenho 

Edificações 

Estradas 

Agrimensura fornecido por institui-.ão de ensino 
reconhecida pelo min istério da Educação - MEC e 

3 

----t-'o're=giis~trc.=..o no órgão de classe .. _~--- _,.---t--- _ 
Certificado de conclusão do curso t~nico em 
Desenho fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo ministério da Educação - MEC e 

7 

registro no órgao de classe. _ _ _ _ __ --- -+-- _ 
Certificado de conclusao do curso técnico em 
Edificações fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo ministério da Educação - MEC e 
registro no órgão de classe. 
Certificado de conclusao do curso técnico em 
Estradas fornecido por institu ição de ensino 
reconhecida pelo ministério da Educação - MEC e 

4 

8 

---- ---'f-"registro no órgão de classe. 
CertifiGf!dO de conclusão do curso técnico em 

Saneamento 
Saneamento fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo ministério da Educaçao - MEC e 

- ---'-'r"'e"'gistw no órgão de cla,s:::::se::.:·----
Total 13 

66 Total Geral - - ---'-------
2. DAS ATRIBUICÕES DOS CARGOS 
2.1. Gestor de Infraestrutura: 
2.1.1. promover estudos e formular, executa• e avaliar políticas públicas na área de infra-estrutura, 

conforme sua área de atuação, em consonância com os objetivos e as diretrizes do 
desenvolvimento econOmico e social do Estado; 

2.1 .2. coordenar e supervisionar, no âmbito da sua área de atuação. a e laboração e a execução de 
projetos, obras e serviços de engenharia e de infra-estrutura de natureza complexa. 

2.2. Analista em Infra-estrutura: exercer as atividades voltadas ao planejamento, coordenaçao, 
fiscalização, assistência técnica e execução de projetos, obras e serviços de engenharia e de 
infra-estrutura e demais atividades previstas na regulamentação do exerclcio profissional 
relacionadas à sua área de habilitação. 

2.3. Técnico em Infra-estrutura: auxiliar o Analista em Infra-estrutura nas suas atividades, 
planejar e fiscalizar projetos, obras e serviços de engenharia nas áreas de infra-estrutura e 

realizar as demais atividades previstas na regulamentação do exercício profissional 
relacionadas a sua area de habilitação. 

Macapá-AP. 17 C:~/'ulho de 2009. · 
I I v • 

WELINGTON b~6A~V~O CAMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 
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ANEXO 11- EDITAL N° 001/2009- SETOR DE INFRAESTRUTURA 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

t*ome do candidato: _ _ _ _ _ 
e Inscrição: -_-_ - _-_ -_--,, c=PF:~------:] 

' Solicito a concessao de isenção do pagamento da taxa de inscriçao do concurso 

público supracitado e DECLARO, sob as penas da lei, que sou hipossuficiente economicamente e 

que preencho os requisitos e condiçOes estabelecidas no Edital n•. 001 /2009 - SETOR DE 

INFRAESTRUTURA, de 17 de julho de 2009, regulador do concurso. 

Para os efeitos da concessao requerida, DECLARO, abaixo, a composição dos 

familiares dos quais dependo economicamente, bem como a renda mensal do) cada um: 

r Salário/Renda Nome p·~·-~''' 

~ 
-- mensal (R$) 

-
-

~ I , - I ~ 
DECLARO, por fim, estar ciente de que meu pedido de isenção será indeferido caso nao 

esteja anexada a este requerimento cópia autenticada da documentaçao que comprove a 

hipossuficiência econômica. · minha e/ou dos familiares acima qualificados, dos quais dep~ndo 

economicamente, conforme estabelecido no item 4.10, do Edital regulador do certame. 

--- -
locaVdata 

Assinatura 

Macapá-Al :7
1

de[·uro de 2009. 

WELINGTON ~ ~CAMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissao 

ANEXO 111- EDITAL N°. 001/2009- SETOR DE INFRAESTRUTURA 

eONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

lÍNGUA PORTUGUESA- PARA TODOS OS CARGOS. 

A prova de Llngua Portuguesa visa avaliar o candidato, aos cargos oferecidos no Cqncurso promovido pelo 
Governo do Estado do Amapá, no que tange a sua competência comunicativa, através da capacidade de: 
interpretar/compreender os variados gêneros textuais que circulam na sociedade, através das diversas 
esferas de comunicaçao social (artigos cientrficos. artigos de opiniao. artigos de divulgação reportagens. 
cartas de leitor, cartas ao -leitor, carta de reclamaçao, histórias em quadrinhos, charges, editorial, edital. 
contos e memórias) e suas diferentes tipologias {narraçao, descrição, argumentação, exposiçao, injunçao. 
diálogo); reconhecer os recursos responsáveis pela textualidade {inerentes à coesao e coerência textuais); 
reconhecer os elementos lingufstico-gramaticais contextualizados nos textos a serem lidos. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

DIONISIO, ÃngP.Ia Paiva Dionísio, MACHADO, Ana Rachei & BEZERRA, Maria Auxiliadora. {2002) (orgs.) 
Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna. 
VAL, Maria da Graça Costa. 2"ed. Redaçao e Textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. 
KOCH I. ( 2005) Desvendando os segredos do texto. São Paulo. Cortez. 
Gramáticas diversas da Llngua Portuguesa (onde serao encontrados os conteúdos referentes aos 
conhecimentos lingOistico-gramaticais). 
livros didáticos diversos de Llngua Portuguesa, voltados ao Ensino Médio (Atuais). 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

HISTÓRIA DO AMAPÁ- PARA CI\RGO DE TéCNICO EM INFRAESTRUTURA- TODAS AS ÁREAS DE 
HABILIT ACÃO. 

1. O trabalho indígena nas missOes e no diretório pombalino na Amazônia, particularmente, na regiao que 
compreende o atual Estado do Amapá; 2. A organização polltico-administrativa nas terras do Cabo Norte: 
camaras Municipais; fortiflcaçOes e fundaçOes de vilas, em particular a construção da Fortaleza de sao 
José de Macapá, a fundação das vilas de Macapá e Mazagao no âmbito da política pombalina; 3. As 
questões fronteiriças (demarcação dos limites entre o Brasil e a Guiana Francesa) e acordos diplomáticos 
na região que compreende o atual estado do Amapá.4. A criação e organização do Território Federal do 
Amapá. 5. A transforrnaçao do Território Federal do Amapá em Estado.6. Os grandes projetos agro
pecuários e minerais no Amapá (Projeto lcomi e Projeto Jari). 7. As fugas e revoltas dos escravos negros e 
indios e a formação de Cf>munidades quilombolas e afr<Htescendentes na regiao que compreende o atual 
estado do Amapá. 8. Cultos e devoções: as manifestações culturais como Marabaixo e Batuque, praticadas 
no Amaoá. 9. A História da exploracao dos recursos naturais e a preservaçao ambiental no An:~apá. - · 

I • 
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SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 

CARVALHO. J. R. F. Momentos da História da Amazônia. Imperatriz: Ética, 1998. 
MORAIS, P. D. História do Amapá- o passado é o espelho do presente. Maca pá: JM Editora, 2009 
MORAIS, P. D.; ROSARIO. I. S. Amapá: de Capitania a Território. Macapá: JM Editora, 1999. 
MORAIS, P. 0 .; ROSÁRIO, I. S.; MORAIS, J. D. O Amapá na mira estrangeira: dos primórdios do lugar ao 
Laudo Suíço. Macapá: JM Editora , 2006. , 
RODRIGUES, M. E. B.: SOARES, M. A. Amapá: vivendo a nossa História. Curitiba: "Base Editora. 2008. 
SANTOS, F. R História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do janarismo- de 1947 a 1970. Macapá: 
Editora Gráfica O Dia, 1998. · 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

HISTÓRIA DO AMAPÁ ENSJNQ SUPERIOR - PARA OS CARGOS DE GESTOR DE 
llifJ:~AESTRUTU.AA E ANALISTA EM INFRA~~TRUTURA- TÕDASAS ÁREAS DE HABILITAÇÃO 

1. O trabalho indígena nas missões e no diretório pombalino na Amazônia, particularmente. na regiao que 
compreende o atual Estado do Amapá; 2. O sistema de exploraçao colonial e. a organização político· 
administrativa e militar nas Terras do Cabo Norte: -camaras Municipais; fortificações e fundações de vilas, 
em particular a construçao da Fortaleza de sao José de Macapá, a fundaçaó das vilas de Macapá e 
Mazagao no âmbito da política pombalina. 3. A polltica externa e os conflitos internacionais no Amapá: 
questões fronteiriças. como a demarcaçao dos limites entre o Brasil e a Guiana Francesa e acordos 
diplomáticos. 4. A criação e organização do Território Federal do Amapá. 5. A transformação do Território 
Federal do Amapá em Estado. 6. Os grandes projetos agro-pecuários e minerais no Amapá 7. Movimentos 
sociais e suas relações com as formas de organização polltica, social e econômica: as fugas e revoltas dos 
escravos negros e lndios e a formação de comunidades quilombolas e afro-descendentes na região que 
compreende o atual estado do Amapá. 8. Cultos e devoções: a cultura dos portugueses, lndios e africanos, 
desde o período colonial, particularmente manifestações culturais como Marabaixo e Batuque, praticadas no 
Amapá. 9. A História da exploração dos recursos naturais e a preservação ambiental no Amapá. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
CARVALHO, J . R. F. Momentos da História da Amazônia. Imperatriz: Ética, 1998. 
MORAIS, P. D. História do Amapá- o passado é o espelho do presente. Macapá: JM Editora, 2009 
MORAIS, P. D.; ROSÁRIO, I. S. Amapá: de Capitania á Território. Macapá: JM Editora, 1999. 
MORAIS, P. D.: ROSÁRIO, I. S.: MORAIS, J . O. O Amapá na mira estrangeira: dos primórdios do lugar ao 
Laudo .Sulço. Macapá: JM Editora, 2006. 
REIS, Arthur Cézar Ferreira. Território do Amapá: Perfil Histórico. Rio da Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1949. (p. 14-25: 38-42; 87-97). 
SANTOS, F. R. História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do janarismo- de 1947 a 1970. Macapá: 

Editora Grafica O Dia, 1998. 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos cand idatos, nao eKcluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativqs que contenham a matéria do processo seletivo. 

BAÇJ9~0 LÓGICO_- MATEMÁTICO-:- PARA TODOS OS CARGOS 

1 Lógica sentencia! e de primeira ordem. 2 Contagem: principio aditivo e multiplicativo. 3 Arranjo. 4 
Permutaçao. 5 Combinação simples e com repetição. 
SUGESTÚES BIBLIOGRÁFICA 
BENIGNO, Barreto Filho; XAVIER da Silva Cláudio. Matemática Aula por Aula Volumes 1. 2 e 3·, 2" ed ição 
renovada Editora FTD. 2007. 
BONJORNO, J. R., GIOVANNi José Ruy. Matemática Completa. Volumes 1, 2 e 3, 2" edição renovada 

Editora FTD. 2007. · 
PAIVA, Manoel. {2001 ). Matemática. volume 1, 2, 3- Editora moderna. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

GEOGRAFIA DO AMAPÁ- PARA OS CARGOS DE GESTOR DE INFRAESTRUTURA E A~AUSTA EM 
INFRAESTRUTURA· TODAS AS ÁREAS DE HABILITAÇÃO 

1. Geografia do espaço amapaense: as novas formas de produção e circulação do espaço amapaense: 2. 
os projetos econômicos e suas implicações sociais, polltic~s e ambientais no Amapa; 3. A territorialidade 
dos povos amazônjdas na organização sócio espacial no Amapá; 4. O espaço amapaense no cenário 
regional e nacional {formação histórica, dinâmica populacional e a organização da cidade); 5. A 
problemática étnica de negros e índios {Terras Indígenas e Sociedades Remanescentes) Quilombos; 6. 
Formaçao e organização Territorial do Estado do Amapá; 7. Dinâmicas urbana· e agrãria do Amapá; 8. 
Análise cartográfica e ordenamento d~stado do Amapá; 9. A questao ambiental no Amapá; 10. Geografia 
Política do Estado do Amapá. 

ggQGRAFIA DO AMAPÁ - PARA ·o CARGO DE TÉCNICO EM INFRAESTRUTURl\ __ =_IQJIAS A~ 
AREAS OE HABILITACÃO . . 

1. A formação e organização do espaço geográfico amapaense; 2. Meio ambiente e ecossistemas do 
Amapá; 3. Os projetos econômicos e súêls imp!icações sociais, polftic:'ls e ambientais no Amapá; 4. O 
espaço amapaense no cenáno regional e nacional {formação histórica, dinâmica populacionàl e a 
organização da cidade); 5. A . problemática étnico-territorial de negros e lndios; 6. Dinâmicas urbana e 
agrária do Amapá; 7 . A questao ambiental no Amapá; 8. Geografia Polltica do Estado do Amapá 

. ~ 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
CHAGAS, Marcos; .LIMA Ricardo Angelo P. de & GOÇALVES, Daguinete Maria Chaves de. 
Desenvolvimento.Sustentável e Meio Ambiente ·- roteiro para discussão. Macapá {Brasil): SEMA-AP, 1998. 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ {199~) . Amapá sustentável para o .século XXI. Macapá (Brasil), GEA 
PORTO, Jadson & COSTA Manoel. Are a de livre comércio de Macapâ e Santana; Questões 
geoecom~micas. Macapá: Gráfica O Dia, 1999. 
RAIOL. Osvaldino. A utopia da ter~a. Macapá: Gráfica O dia.1999. 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo. 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que· contenham a matéria do processo seletivo. 

LE~IS!,AÇ,-\Q- PARA TODOS OS CARGO$, 

I- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ: Capitulo 11- DA POLITICA URBANA (do desenvolvimento 
urbano; da Habitação; do Saneamento); Capitulo 111- DA POLITICA AGRÁRIA, FUNDIÁRIA, AGRICOLA, . 
EXTRATIVISTA VEGETAL (arts 205-218); Capitulo IV - DA POLITICA PESQUEIRA (Arts. 219-221); 

Pág. 33 



Maca á 17.07.2009 

/ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Capitulo VI - DOS RECURSOS NATURAIS (Disposições Gerais; dos Recursos Hídricas: dos Recursos 
Minerais); Capitulo IX- DO MEIO AMBIENTE (Arts. 310-328). 

11- CONHECIMENTOS BÁSICOS DO CÓDIGO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ: Das disposições 
preliminares; da Polftica Estadual de Meio Ambiente, dos instrumentos da Polltica Estadual do Meio 
Ambiente: do uso e conservaçao dos recursos do meio ambiente; do gerenciamento costeiro; da poluição 
ambiental : das infrações e penalidades; e, das definições. 
111- LEI N° 0165/94: DO SISTEMA ESTADUAL DO AMBIENTE; DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE; E, DO FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE. 
IV - RESOLUÇÃO COEMA N° 0001 /99: DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: EMPREENDIMENTOS 
SUJEITOS Á VALIAÇÃO AMBIENTAL: REGISTROS, CADASTROS E INFORMAÇÓES AMBIENTAIS DE 
EMPRESAS LICENCIADAS. 
V - LEI N° 0388/97 (DISPOE SOBRE OS INSTRUMENTOS DE CONTROLE DO ACESSO Á 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ). 
VI- LEI N° 0431/98 (DISPOES SóBRE A CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO 
CURIAÚ, NO MUNICIPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ). 
VI- LEI N° 0441/98: (CRIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO AMAPÁ, O PROGRAMA DA AGENDA 21 , COM 
A FINALIDADE DE NORMATIZAR, FACILITAR E INTEGRAR AS AÇÓES NECESSÁRIAS AO 
PLANEJAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL PARTICIPATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDtNCIAS). 
VIl - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/99: ESTABELECE NORMAS FARA A REALIZAÇÃO DE 
AUDitNCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS OBRIGADOS A 
ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRtVIO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO 
AMBIENTE (ElA/RIMA). 
VIII- LEI N° 0455/99 (DISPOE SOBRE DELIMITAÇOES E TOMABAMENTO DAS ÁREAS DE RESSACA, 
LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAPÁ). 
XIX- LEI N" 0702/2002: (DISPÓE SOBRE A POLITICA ESTADUAL DE J=LORESTA E DEMAIS FORMAS 
DE VEGETAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ); E, LEI N° 1028/2006 (DIPOES SOBRE A CRIAÇÃO E 
GESTÃO DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ}. 
X- LEI N° 0686/2002 (POLITICA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO 
AMAPÁ). 
XI - LEI N° 0835/2004 (DISPOE SOBRE A OCUPAÇÃO URBANA E PERIURBANA. REORDANAMENTO 
TERRITORIAL, USO ECONÓMICO E GESTÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE RESSACA E VÁRZEA 
LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAPÁ). 
XII - LEI N" 0873/2004 (DISPÓE SOBRE A CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA 
FAZENDINHA, DO MUNICIPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ). 
XIII- LEI N° 0919/2005: (DISPÓE SOBRE O ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ). 
XIV - LEI N" 1.149/2007; (DISPÓE SOBRE LIMITE NA PRODUÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO AMAPÁ). 
XV- LEI N° 0811, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2004 -MODELO DE GESTAO ORGANIZACIONAL DO 
PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO AMAPÁ. 
XVI- LEI N. 1298, DE 07 DE JANEIRO DE 200g - PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS DO 
SETOR DE INFRA-ESTRUTURA INFRA ESTRUTURTA. 
XVII - PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AMAPÁ PRODUTIVO - Resumo Executivo -
Secretaria Especial de desenvolvimento Econômico do Governo do Estado do Amapá.- Macapá 2005. 

CARGO: ANALISTA EM INFRAESl RUTURA - ÁREA OI; HABILITACÃO EM ARQUITETURA I; 
URBANISMO o-> 
Projetaçao Arquitetõnica (elementos constituintes, métodos, composiçao arquitetõnica); 2.Etapas 
metodológiCas do processo compositivo arquitetõnico (Programa. partido, estudo preliminar, anteprojeto, 
projeto executivo); 3.Análise. levantamentos e conceituações de um tema predeterminado (a relação com o 
espaço, aspectos fis1cos ambientais, etc.); 4.Projeto de Arquitetura de interiores (composiçao do ambiente, 
mobiliário e equipamentos. funcionalidade), 5.Conforto Ambiental (dispositivos de proteçao solar, iluminação 
natural e artificial, adequaçao ao clima, principias de transmissão de calor, acústica dos ambientes. 
eficiência energética)ç; 6.Construçao do edifício (estrutura, instalações, acabamentos, análise pós
ocupacional); 7. Conceitos básicos sobre espaço urbano (sistema de objetos e de ações); 8.Pianejamento 
Urbano no Brasil (Plano diretor Participativo, Estatuto da Cidade); 9. O processo urbano de Macapá 
(principais problemas, o plano diretor); 10.Reflexões sobre a produçao arquitetõnica no Amapá (exógena 
endógena). 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 
NEUFERT. Enest. Arte de Projertar em Arquitetura. sao Paulo: s.d. 
PINON, Hélio. Teoria do Projeto. Porto Alegre: Livraria do Arquiteto, 2006. 
LACAZE, Jean-Paul. Os Métodos dó Urbanismo. 2001 . 
DEL RIO, Vicente. Introdução ao Desenho Urbano. Sao Pulo: Pini,1990. 
SILVA, Elva. Uma introdução ao Projeto Arquitetõnico. 2 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 
FROTA, Anésia Barros. Manual de Conforto: Arquitetura. Sao Paulo: Studio Nobel.2003. 
COSTA, Ennio Cruz da. Ffsica Aplicada a Construçao: conforto térmico. sao Paulo: Edgard Blucher, 1974. 
CHAVES, Roberto. Como Construir uma Casa Rio de Janeiro: Tecnoprint, s. d. 
RIPPER. Ernesto. Manual Prático de Materiais ne Construçao. Sao Paulo: Pini, s.d. 
Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito -de orientar o estudo dos candidatos, nao 
excluindo. em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

~0: ANALISTA EM INFRAESTRUTURA- ÁREA DE HABILIJACÂQ E;M AGRIMENSURA 

Topografia; Geodésia; Batimetria; Fotogrametria e Fotoidentificaçao; Sensoriamento Remoto: Cartografia; 
Cadastro Técnico e Planejamento Urbano; Traçado de Estradas e Cidades; Agrimensura Legal. 

CARGO: ANAL.IST~NFRAESTRUTURA- ÁREA DE HABILITACAO EM I;N(?j;NHARIA ELÉTRICA 

I - ELETROMAGNETISM0 ·1 Campo Eletrostatico; cálculo de E; carga puntiforme em campo elétrico; fluxo 
de campo Elétrico; Lei de Gauss; Potencial Elétrico (V}.2.Campo Magnético; induçao magnética; Lei de Biot 
Savart, Lei da mdução de Faraday, Lei de Lenz.3.Equaç0es de Maxwell, Equação de Poissoo; Equaçao de 
Laplace; ondas planas: polarizaçao e propagaçao de ondas planas. 11- ANÁLISE DE CIRCUITOS: 
1.Eiementos de circuitos lineares; Lei de Ohm;2 Le1s de Kirchhoff para corrente continua (CC) e para 
corrente alternada (CA};3.Teorema de Norton e de Thevenm e método de Maxwell. Circuitos de 1" e 2" 
ordem: excita<;ao seno1dal; Fasores; Análise em regime permanente CA, Potência em regime permanente 
CA.4.Circuitos LR, CR e RLC em CC e CA 5 Modelagem de circuitos elétricos no Dominio do Tempo e no 
Domínio da Frequência.6.Circuitos acoplados magneticamente. 
111- CONVERSAO ELETROMECÃNICA DE ENERGIA:1. Relações eletromecanicas; 2. Equações gerais de 
conjugado; 3.Força m~nictl; 4.Força eletromotriz; 5.Conversões eletromecânicas; 6.Funç0es de 
transferências: Lei de Faradav da inducao maQnétJca; Regra de Flaming.7.Transformadores: Fundamentos: 
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RelaçOes no transformador ideal: 8.1mpedãncia refletida; 9.Transformação de impedancia;10. 
Transformadores reais;11 . Circuitos equivalentes para um transformador real de potência; Corrente 
magnetizante; Corrente de excitação.12.Transformador de sinal; 13.Circuitos equivalentes. 14.Construção 
de máquinas e enrolamentos; Possibilidade das máquinas elétricas;15. Máquina CC: 16.Máquina 
sincrona(campo fixo e campo móvel); 17 máquina de indução asslncrona: 18.FEM gerada numa máquina 
síncrona CA;19 Frequência das máquinas síncronas DA. 20. Geradores;21 .Gerador CC; 22.Diagramas e 
circuitos equivalentes de um gerador Shunt; Gerador Série; Gerador Composto; 23.Gf!rador com excitaçao 
independente; 24.Geradores auto-excitados:25. Resistência de campo.27.Torque em rriáquinas de corrente 
continua; 28.motores de corrente continua. 29.Relaçao da armadura; Comutaçao nas máquinas 
elétricas.30.Relaç0es de tensão em máquinas CA; Alternadores.31 .Relaç0es de Iorque em máquinas CA; 
Motores díncronos.32.Máquinas de indução polifásicas (asslncronas). 33.Motores 
monofásicos.34.Máquinas especiais. IV- ! .Planejamento de s1stemas de distribuição: Metas de qualidade de 
fornecimento: continuidade de fornecimento, falhas; Tempo médio entre falhas: Tempo de falhas: Modelo 
para o planejamento de sistemas elétricos rurais; Modelo para planejamento de sistemas elétricos em áreas 
de alta concentração de carga; Cálculo da confiabilidade esperada em sistemas de Distribuição; Cálculo da 
queda de tensa0 em redes de Distribuiçé'lo.2.Projetus mec~nicos das linhas aérea~ de Transmissao; Estudo 
do comportamento mecânico dos condutores; Elementos básicos para projetos mecânicos de linhas aéreas 
de transmissão; Considerações práticas sobre projetos e construções de linhas: Projeto mecanico cos 
condutores; Estruturas para linhas de transmissão: vibrações e tensões dinêmicas nos cabos.3.Projetos 
elétricos de linhas e redes de distribuiçao rural; Projetos elétricos de linhas e redes de distribuição urbana. 
4.Sistema de Potência; Circuitos trifásicos; valores percentua1s e por unidade; Componentes simétricas; 
Componentes de Clarke.S.Proteção de sistemas aéreos de distribuição; Tipos de sistemas; Considerações 
gerais sobre equipamentos de proteção; CálcllJo de curto circuito; Seletividade: critérios para aplicaçao de 
equipamentos de proteção; Proteção de equipamentos. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 
MARCO CIPELLI- Circuitos em corrente continua- tRICA- 2004. 
MARCO CIPELLI - Circuitos em corrente alternada - tRICA- 2004. 
CHARLES M. CLOSE- Circuitos lineares I e 11 - EDITORA DA USP - 1975. 
EDMINISTER J. NANNI -Circuitos elétricos- BOOKMAN- 2005. 
FITGERALDI A. - Máquinas elétricas- BOOKMAN - 2006. 
HAYT Jr. W. B. BUCK J. A. - Eletromagnetismo- L TC- 2003. 
IRWIN J. D. - Análise de circuitos em engenharia- MAKRON BOOK- 2000. 
JONSHON O. E. -Fundamentos de análise de circuitos elétricos- PH- 1994. 
KOSOW I. L.- Máquinas elétricas e transformadores - GLOBO- 2000. 
MONTICELLI A. GARCIA- lntroduçé'lo a sistema de energia elétrica- EDITORA DA UNICAMP-2004. 
SIMONE G. A.- Máquinas de corrente continua- teoria e exerclcios- tRICA- 2000. 
SADIKU. M. N .0. - Elementos de eletromagnetismo- BOOKMAN- 2004. 
STEVENSON Jr. W. D.- Elementos de análise de sistemas de potência- McGRAW-HILL -1986 
IPLER. P.A.- Flsica para cientistas e engenheiros- L TC- 2006. 

Obs: A indicaçao da bibliografia tem aj'lenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. não excluindo, 
em hipótese alguma. o;;tros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO: ANALISTA EM INFRAESTRUTURA - ÁREA DE HABIUTACÃO EM ENGENHA~IA _MECÂNICA 

1. Estatrstica e Probabilidade: Conceitos de estatrstica emplrica; Teoria elementar das probabilidades; 
Distribuições de probabilidades. 2. Noções de matemática financeira. 3. Principias da ciência dos materiais 
Caracterlsticas dos materiais na engenharia. Estrutura dos materiais. Diagrama de fases Diagrama Fe-C, 
aços e ferros fundidos tratamentos térmicos. Fadiga de materiais e ruptura metálica. Principais materiais 
metálicos e não metálicos de uso industrial e respectivas indicações e contra indicações ao uso. 4. 
Termodinâmica. Conceitos básicos Propriedades das substancias. Modelos de equação de estado. 
Primeira e segunda leis da termodinâmica. Ciclo padrão das máquinas térmicas. Motores de combustão 
Interna. Ciclo de funcionamento de motores. Principio de funcionamento dos motores dos ciclos diesel e 
Oito. Partes componentes. Desempenho. Turbo carregamento e combustão nos motores a diesel. Seleção 
de motores. 5. Transmissão do calor. Fundamentos e mecanismos de transferência de calor. Permutadores 
de calor. Abordagem elementar dos processos de condução, convecçao e radiação. Principies de operaçao 
dos trocadores de calor. 6. Mecânica dos fluidos. Propriedades e natureza dos fluidos. Hidrostática. 
Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos. Análise dimensional e .relações de semelhança. 
Escoamento em tubulações. Noções de escoamento compresslvel em bocais. 7. M)quinas de fluxo. 
Principies de funcionamento e operação de ventiladores, bombas centrifugas, compressores alternativos. 
compressores centrifugas, compressores axiais, turbinas a vapor e a gás. Aspectos termodinâmicos 
associados aos processos desenvolvidos por essas máquinas. lnftuência das condições do serviço 
efetuado por essas máquinas sobre o desempenho das mesmas e cálculo de potência de operação. Perdas 
de cargas em tubulações. 8. Tecnologia da soldagem. Materiais soldáveis nas diversas aplicações da 
Engenharia. Processos de soldagem. Ensaios não-destrutivos em soldas. Tensões internas e distorções 
devidas á sole agem. Cortes a oxigênio e a plasma. 9. Corrosao. Corrosão qui mica e eletroqulmica. Tipos de 
pilhas eletroqulmicas. Proteção por pintura e proteção catódica. 10. Resistência dos materiais. Noções de 
tensao e deformação. Lei de Hooke. Estado ~uplo-clrculo de Mohr. Equações coostitutivas. Tipos de 
componentes estruturais. Tração e compressão. Diagrama de esforços solicitantes. Flexão e momento de 
inércia. Centro de gravidade. Torção de eixos circulares e de parede delgada. Momento de inércia da~ 
figuras planas. 11. Eletrotécnica. Elementos de circuitos. Leis fundamentais. Circuitos de corrente 
alternada. Circuitos trifásicos. Principias de funcionamento de geradores e motores elétricos. 12. Controle 
automático. Principies do controle automático de processos. Estruturas de controle em feedback. 13. 
Lubnficacao. Tipos de Lubrificação. Critérios de escolha de lubrificantes Procedimentos de lubrificação. 
Elaboração de Plano de Lubrificação. 14. Gerenciamento de manutenção: Critérios de gerenciamento . 
Procedimentos Análises de Falha. 

SUGESTCES BIBLIOGRÁFICAS -A CARGO DO CANDIDATO 

cÃRao: ÁNAü5f,üi.1 INFRÃEsiRuruRA -AReÀ õ"E.HÃsiLitÃc:.\o-eM·ENG~-,:.ij:iÃRIA oe 
PRODUCÃQ 

Engenharia de métodos. Sistemas de produção mecânicos e controle numérico. Economia da engenharia. 
Engenharia do trabalho. Manufatura integrada por computador. Contabilidade gerencial. Economia da 
empresa. Organização e avaliação do trabalho. Probabilidade e Estatística. Estatlstica Aplicada. Pesquisa 
Operacional. Custos industriais. Administração financeira. Noções de Marketing. Projeto do produto. 
Controle de qualidade. Gerencia de qualidade. Análise de investimento. Gerência de qualidade. Projetos 
industriais. Planejamento das instalações. Simulação. Macroeconomia. Gerência de 
manutenção.Pianejamento estratégico. Tópicos especiais en• sistemas de informação. Gerência de projeto 
e engenharia si11ultãnea. Gerência da inovação. Criação de empresa de base tecnológicas. Planejamento e 
controle de produção. Análise sistêrrica de empresas e produtividade. Loglstica. Engenharia da informação. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS-A CARGO DO CANDIDATO 
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~ ANALISTA EM INERA~STRUTURA - ÁREA DE HABILITACÃO EM ENGENHARIA 
AMBIENTAL 

Crise Ambiental: população. recursos naturais e poiUtçâo. Le1s da Conservação: Massa. energia, 1• e 2" 
Leis da Termodinâmica. Ecossistemas: estrutura, ciclagem de matéria e ·fluxo de energia C1clos 
Biogeoqufrnicos. estequiometria e cinética qufmica. Carbono. nitrogênio, fósforo. enxofre e hidrológico. 
Din~mica das populações: comunidadc>s. crescimento, relações interespeclficas, oiodiversidade. Poluição e 
contaminaçao ambiental: meio aquático, meio terrestre e atmosférico. Controle e monitoramento ambiental: 
água. solo e ar. Dispersao de Poluentes. Controle do ambiente de trabalho: riscos á saúde. Avaliação de 
impactos ambientais: principais caracterlsticas e metodologias Planejamento e gestão ambiental: estudo de 
1mpacto ambiental como instrumento de planejamento, gerenciamento ambientais. 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS- A CARGO DO CANDIDATO 

CARGO; ANALISTA EM INFRAESTRUTURA- ÁREA DE HABILITACÃO EM GEOLOGI~ 

1 DINÂMICA INTERNA DA TERRA: Estrutura da Terra ; TectOnica Global; 2. DINÂMICA EXTERNA DA 
TERRA: Agentes Geológicos e seus Produtos: 3. MINERAIS E ROCHAS: Ciclos Petrogenéticos; 4. 
GEOMORFOLOGIA: Processos de formação do relevo; 5. RECURSOS MINERAIS e ENERGI:ÕTICOS; 6. 
HIDROGEOLOGIA E BACIAS HIDROGRÁFICAS; 7. COMPARTIMENTOS ESTRUTURAIS DA AMAZÓNIA: 
Bacias Sedimentares. Áreas Continentais e Plataformais; Controle Estrutural; 8 . GEOLOGIA NO 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL: Riscos Geológicos, Planejamento e Uso do Solo; Legislação Federal e 
Estadual na Exploração de Recursos Minerais; g_ GEOTECNOLOGIAS: GPS; Cartografia Básica e 
Temática, Fotointerpretação e Interpretação de Imagem de Satélite; Sensoriamento Remoto e SIG; 10. 
MAPAS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS; 11 . GEOLOGIA DO AMAPÁ e DEPÓSITOS MINERAIS 
ASSOCIADOS. 12. LEGISLAÇóES FEDERAL E ESTADUAL 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

Baptista Neto. J. A. ; Ponzi, v. R.; Sichel, S. E (eds). Introdução à Geologia Marinhª. Rio de Janeiro: Editora 
lnterciência, 2004. 279p. 

Câmara, G.; Ferreira, K.R.; Queiroz, G R. 2002. Arquiteturas de Bancos de Dados Geográficos. In: DA VIS, 
C. , CÂMARA. G., CASANOVA, M.A. Banco de Dados Geográficos. volume 111, capitulo 2. (Disponível em: 
hMJJ.www doi inpe. br/gilbertollivro/bdados/index.html) 

c amara, G.; Carvalho M. S. 2002. Anàhse espacial de eventos. In: Druck. S.; Carvalho, M. S.; Câmara, G., 
et.al., Análise Espacial de Dados geográficos, 2 ed., volume 2, capitulo 2. (Disponfvel em: 
htpp://W'WIN.dpi.inpe.br/gilbertoltivro/analise). 

Câmara, G., Davis, C et ai., Eds. lntroduçao à Ciência da Geoinformação. Ciência e Engenharia da 
Geoinformaçao: INPE. http://W'WIN.dpi.inpe. 

Cerri. L. E. S. 19g3_ Riscos Geológicos Associados a Escorregamentos:. (doutorado). UNESP, São Paulo,. 
197 p. 

Casseti, V. 1994. Elementos de Geomorfologia. 11 Ed. UFG. Goiânia. 
Christofoletti, A. 1980. Geomorfologia. Editora Edgar BIOcher ltda. 149p. 

~ 
Guerra, A. J. e Cunha. S. B. 1995. Geomorfologia: uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil. 467 p. 

Guerra, A.J. T. & CUNHA, S.B. 2003. Geomorfologia e Meio Ambiente. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 

IEPNZEE. 2006. Macrodiagnóstico do Estado do Amapá, Maca pá, IEPA. 
Keller, E.A. 1999. Environmental Geology. Prentice-Hall. a• Ed. 
Leinz, V. e Amaral, S. E D. 1980. Geologia Geral. São Paulo: Cia. Editora Nacional. 397 p. 

Maciel Filho. C. L. Introdução à Geologia de Engenharia. Brasllia: Ed. da UFSM. 1997. 284 p. 

MMEIDNPM. 1974. Projeto Radam: Folhas NNNB.22 e SA.22 

Montgomery, C.W. 1992. Environmen,al Geology. WCB Pub. 3 ed., 465p. 
MORAIS. J. O. de. 1993. Geologia no planejamento ambiental • Cap. 111: uso e abuso dos materiais 
terrestres. 'in' Rev. Geologia Vol. 6 . Fortaleza: UFC. 1993. pp. 157 - 184. 
Moreira. M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação. Viçosa: UFV. 2003. 
307 p. 
Penteado, M.M. 1978. Fundamentos da Geomorfologia. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica-IBGE. 175. 

Popp. J.H 1987. Geologia Geral. Editora Livros Técnicos e Científicos S.A 
Rocha, J. A.M.R. GPS: uma abordagem prática. p.183p. 2003. 

Rossetti, O. F. e Goés, A. M. O Neógeno da AmazOnia Oriental. Belém: MPEG. 2004. 225 p. 

S1lva, J. X. Da & Zaidan, R. T. Geoprocessamento & Análise Ambiental. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2004. 

Souza, C. E. D. G. , Suguio, K .. Oliveira, A.M.S.; Oliveira, P.E.de. Quaternário do Brasil. Riberão Preto: 
Editora Halos. 2005. 382 p. 

Suguio. K. Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais. São Paulo: Paulo·s Comunicação e Artes 
Gráficas. 1999. 366 p. 

Teixeira et ai. 2003. Decifrando a Terra. Ed. Oficina de Textos, EDUSP-São Paulo-SP. 
Wyllie, P. A Terra. Uma Nova Teoria Global. Ed. Gallonste Galbeukion, Lisboa, 
237pp, 1975. 

Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos qu~ contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO: ANALIS_T A EM INFRAESTRUTURA - ÁREA DE HABILITACÃO ENGENtiA~IA SANiT Á RI~ 

Hidráulica: Hidrostática, hidrodinàmica; condutos forçados. condutos livres; medidores de regime critico. 
Hidrobiologia das águas de abastecimento: Problemas causados por organismos vivos; controle de 
organismos em água de abastecimento: efeito biológico da poluição. Limnologia: Propriedades ffsicas das 
águas de lagos e rios; noções sobre poluição e contaminaçao; estratificação em lagos; propriedades 
qulmicas da água de lagos e rios. processo de eutrotização; decomposição da matéria orgânica; 
autodepuração ; organismos aquáticos indicadores da poluição. Reslduos Sólidos: Relação homem e o 
meio amb1ente: classiFifªçáO dos resíduos sólidos; acondictonamento. transporte, tratamento e/ou 
disposição fmal; reslduos sólidos especiais. Qualidade da Água: características qulmicas e físicas da água: 
qualidade da água subterrânea e superficial; padrões de qualidade em função do uso da água; 
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caracter1st1ca bacteriológica da água; parametros indicadores de pÇ>Iuição. Tratamento de. água de 
abastecimento e residuária: Objetivo e finalidade do tratamento de água de abastecimento; processo de 
tratamento de água de abastecimento; tratamento especial de água de abastecimento. Tratamento de 
Esgoto Doméstico: Importância de· tratar os esgotos: processos de tratamento dos esgotos; estação 
elevatória de esgoto. Qualidade do ar e do solo: Ar como ambiente ecológico; poluição atmosférica; efeito 
da contaminação do ar; medidas de controle da poluição atmosférica; métodos para medidas dos 
contaminantes atmosféricos, fatores de deterioração do solo; poluição do solo. f-!idrologia: importância da 
hidrologia; bacia hidrográfica; precipitação; escoameQtO superficial; infiltração; evaporação; regime dos 
cursos de água; controle de enchentes e inundações. Recursos Hldricos: Aproveitamento dos recursos 

. hidráulicos; aproveitamento de múltiplos fins; planejamento dos recursos hidráulicos. Biologia Sanitária: 
Conceitos gerais da biologia; citologia; bioqulmica; ecologia; epidemiologia; e legislações aplicadas ao meio 
ambiente. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

Azevedo Neto, J. N. de. Manual de hidráulica. Vol. I e 11. Ed. Edgard Blucher. São Paulo 1969. 

Branco. S.M. Hidrobiologia Aplicada á Engenharia Sanitária. São Paulo. CETESB. 1993. 
Hammer, Mark J . Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto. Ed. Livros Técnicos e Cientfficos. 1979. 
Ministério Da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 4" edição. 2006 
Dacach, Nelson Gandur. Saneamento AmbientaL Guanabara Dois. 1982. 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo. 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria-do processo seletivo . 

. CARGOS: GESl:OR DE INFRAESTBU.I!.!.BA_- ÁRE;A DE ATUAÇÃO _VIÁRIA E ANALISTA EM 
INFRAESTRUTURA- ÁREAS m: HABILITAÇÃO EM ENGEN~RIA RODOVIÁRIA E ENGENij_ARIA 
CIVIl, 

OBS: CONS-IDERANDO QUE OS CARGOS DAS ÁREAS DE VIÁRIA ENGENHARIA RODOVIÁRI.A E 
ENGENHARIA CIVIL REQUEREREM FORMAÇÃO EM ENGENHARI~ OS CONTEÚDOS PARA 
ESTUDOS SÃO OS MESMOS. NA PROVA SERÁ DADA t;NFASE A CADA ESPECIALIDADE 

1-Construçao Civil: 1.1 - Topografia; Planialtimetria; Levantamentos empregando apenas medidas lineares; 
direçOes norte-sul verdadeira e magnética; Rumos, azimutes, magnéticos e verdadeiros: transformaçOes e 
atualizaçOes de rumos e azimutes; poligonação; cálculo de coordenadas parciais com. determinação do erro 
de fechamento linear das poligonais; métodos de medição de ângulos horizontais - direto e por deflexão; 
nivelamentos geométricos- nfveis e miras; taqueometria - taqueOmetros normais e auto-redutores; medida 
de distâncias horizontais e verticais pelo método das rampas e com a mira de base; curvas de nfvel -
métodos de obtenção topográficos e por aerofotogrametria; locação de obras - edifícios, pontes, viadutos, 
túneis bueiros e galerias,medição de distâncias por métodos trigonométricos; distancias entre pontos 
inacessfveis; terraplenagem em plataformas horizonais e inclinadas; arruamentos e loteamentos
levantamento da área, projeto e locação; topografia para estradas- reconhecimento e linha de ensaio (linha 
básica); projeto planimétrico - traçado geométrico; curvas horizontais - circulares, espiral de transição. 
superelevação e superlargura; projeto altimétrico - rampas e curvas verticais de concordância; curvas 
parabólicas simétricas e assimétricas; locação da linha projetada (alinhamento}; locação dos taludes; 
cálculo dos volumes de terraplenagem - fórmula prismoidal, correçao dos volumes nas curvas horizontais; 
estudo do transporte de terra - diagrama de massas (Bruckner). 1.2 - Infraestrutura Territorial. 1.3 -
Sistemas, Métodos e Processos de Construção Civil: Tecnologia da Construção Civil; Industrialização da 
Construção Civil.1.4 - Edificações: Impermeabilização. 1.5 - Terraplenagem: Compactação; Pavimentação: 
NoçOes de mecânica dos solos aplicada nas rodoviárias; Noção do lndice de grupo, classificação dos solos 
para fins de construção e pavimentação rodoviáric:; estudo dos materiais empregados na pavimentação; 
dimensionamento dos pavimentos: bases flexlveis; revestimentos; estudo de pavimentos rlgidos e 
conservaçao dos pavimentos. Estradas: Rodovias; Pistas. 1 .6 - Tecnologia dos Materiais de C-onstrução 
Civil. 1.7 - Resistência dos Materiais de Construção Civil: Tração e Compressão entre os limites elásticos. 
análise das tensões e das deformaçOes, força cortante e momento fletor. tensOes nas vigas carregadas 
transversalmente, deformação das vigas carregadas transversalmente, flexão das vigas num plano que não 
é plano de simetria, flexão composta com traçao ou compressão, teoria dos pilares, torção e flexão 
composta por torção. momentos de inércia das figuras planas. 1.8 - Patologia das Construções. 
Equipamentos, Dtspositivos e Componentes - Hidrossanitários, de gás, de Prevenção e Combate a 
Incêndio. 1.9 - Recuperação das Construções: Equipamentos, Dispositivos e Componentes; 
Hidrossanitários, de Gás, de Prevenção e Combate a Incêndio. 1.1 O - lnstalaçOes - Hidrossanitárias, 
Elétricas de Baixa Tensão e de tubulaçOes Telefónicas e Lógicas. 2 - Sistemas Estruturais: 2.1 -
Estabilidade das Estruturas; Classificação dos esforços; Mecânica das estruturas; Histórico; classificaÇé'lo 
das estruturas; materiais empregados; classificação das cargas e avaliação das cargas; Estática das 
Construções: lsostática. grafostática, sistem~ reticulares, cargas permanentes, cargas acidentais, linhas de 
mfluênciõ, envoltórias. Estruturas de Concreto: Descrição das estruturas correntes; cálculo dos esforços nas 
lajes, flexão simples de seçOes retangulares de concreto armado com armadura simples; dimensionamento 
e detalhes das lajes de edifícios; cálculo:. dos esforços nas v1gas; cálculos dos esforços nas vigas 
isostáticas e dimensionamento e verificação de seções regulamentares com armadura dupla. Estruturas 
Metâlicas; Estruturas de Madeira; Pontes; Pré-Moldados. 3 - Geotecnia - Sistemas, Métodos e Procefsos 
do Geotecnia. 3.1 - Sistemas. Métodos e Processos da Mecânica dos Solos. Sistemas, Métodos e 
Processos da Mecanica das Rochas. Sondagens. Fundações - diretas e indiretas; Obras de Terra; 
ContençOes: Túneis; Poços; Taludes 4 - Transportes: 4 1 - Infra-estrutura Viária; Rodovias, S1stemas 
Viários, Métodos Viános. OperaÇé'lo,Tráfego, Serviços de Transportes, Técnica dos Transportes, Trânsito, 
Sinalizaçao, Logfstica. 5 • Hidrotecnia. 5.1 - Hidráulica Aplicada, Oôras Hidráulicas Fluviais; Captação de 

Água para Abastecimento DoméstJco; Sistemas cte Drenagem; Canais; 5.2 - Hidrologia Aplicada; 5.3 -
S1stemas, Métodos e Processos cte Aproveitamento Múltiplo de Recursos Hldricos. 6 -Saneamento Básico: 
6.1 - Hidráulica Aplicada ao Saneamento; 6.2 - Hidrologia Aplicada ao Saneamento; 6.3 - Sistemas, 
Métodos e Processos de Abastecimento D'água, Tratamento D'água, Reservaçao de Água, Distribuição de 
Água. 6.4 - Ststemas. Métodos e Processos de Saneamento Urbano. 6.5 - Sistemas, Métodos e Processos 
de Saneamento Rural. 7 - Tecnologia Hidrossanitária: Tecnologia dos Materiais de Construção Civil 
utilizados em Engenharia Sanitária; Tecnologia dos Produtos Qufmicos e Bioqulmicos utilizados na 
Engenharia Sanitária; Instalações. Equipamentos, Dispositivos e Componentes da Engenharia Sanitária. 7.1 
- Avaliaçao de Impactos Sanitários no Ambiente. 8- Introdução a Segurança e Higiene do Trabalho. 8.1 -O 
::~mbiente de trabalho; agentes físicos, qulmicos, er9onOmicos e amb1entais; conceito legal e prevencionista; 
ctassificaÇé'lo dos acidentes de trabalho. 9 -Acidentes do Trabalho. 9.1 - Análise das causas de acidentes; 
causas de acidentes no trabalho: atos e condiçOes inseguras de acidentes na prática do Técnico em 
Edificações; Inspeção de segurança e mapa de risco na atividade do Técnico em EdificaçOes. 10 -
Legislação T'âbalhista e Previdenciária. 10.1 - Orgâos Regulamentadores das atividades do Técnico em 
EdificaçOes; segurança e da medicina do trabalho (Decreto-Lei n• 5.452, de 1-2-1943, Portaria n• 3.214, de 
8-6-1978, Lei n• 6.514, de 22-12-1977); Normas Regulamentadoras (NR. 05, NR 06, NR. 08, NR. 09, NR 
11, NR. 17, NR. 23, NR. 26, NR. 28): Dos direitos e deveres previdenciários. 11 - Primeiros Socorros. 11 .1 
. Introdução aos primeiros socorros; patologias inerentes á atividade de construção civil; atendimento a 
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,vt1imm;({te.mJitlentet;.!Pmcedimento-de.primeiros socorros. 12 -iPiélnejamento, Orçamentaç~ e Controle de 
:flmjjHtm; OI! <Illtm&;. "t2.n - ·G.erencillmento de IPrnjetos: .o 'Projeto como Empreendimento; gerenciamento de 
IRtljjRtm;: IJJIBI'll!!jmnento«e contrate de 'Projetos; :J]Iélnejamento do tempo; programação - cronograma f!sico
ffiTTII1ltlliÍQ!; a:!IB&Hicçb<X101!\DU!ttns: rmtrtodos .de,or,çamentB:çAo; determ1naçào d o.s custos: levantamento de 
CQUI!TtlllltliiiiS Ide Soii!Qiiçm;; ctWmpcsi.Çb te administrB.çlo de preços de 'PFeços: BOI; encargos sociais te 
ttaiiiBitlillml;, jJJIBniltui WJ;ÇBmentáriB. lt!l - 'Especlfica,çOes Técnicas .e Orçamentos de Obras. 13.1 - Elaboraçlo 
crle it:çmilfll:lÇ!II!s Ttflmiicas <lle ltl\Bteriais e Serviços: 13.2 - ·EiaboraçAo de .Orçamentos de C>bras. 'UI -
fl!egjim!s é a:lm~ tde <Dlmras te 'Ser.viços rtie Engenharia. 14.1 - Tipos .de 'liolta&;Oes ,e contrátos: ~'5 -
IJ..t!sjilllçb/l:liPhca&: 16:n - !l!fmi!lla&:J.o .urbanística: E!Jtstuto da Cidade, Lei .éle JJ.so do 'SOlo lUrbano. L-ei de 
!Et!Hicilrj;llfl5te llmlta~. IL!!i<lie>-Ptlflmetto lllmano 1.6- Legislaç!o IP.rofi55iomil - Sistema Confea-Orea's. 
"11i - lla!Jjiii!Çb IR!tífillsimlUII- SiStellUI .CorifeaJCreais. 1.6.i - Lei IP-ederal 11* 5 .1'.94/19S6; Lei Federal 
i5~nr:115&l; atei IRBOeml !lle 641ll6tn977' DBcreto iFederal 1112 9.0.922/1985;Reso!uçào N2 278/1983, 
illem!Wj;lb llll!l :J.IIID7lZOil5, !Resti~o ~1 01 Ota005. Resoluçào 1018/2006.17 - Engenharia Legal. 17 t -
h(\lalliapms Ell'llrrtcias cde !Engenharia. 

Sl!f9ESirM tml9~tG~~'fllC1>. 

~.~lbl!l:tnie-CIImpct;. T:mpqgraliB.~Iicada à.E~nharia C1vil- 2•.Ed. - ·São Paulo. Blucher. 1977 
~.'~lis, llumttz .ll11Jb, Sarrazin ((!)., .Oberdeck rH. e Hofer M . 'Manual .de Topografia e Caderneta de 
~- lltltc (QII)mmc, .11aok lC. lTCGJPQ&lrillía'LJack Me <Cormac; ltraC!uçâo 'Daniel Carneiro da 'Silva; T::!vrsào 
ltlmriica !IDBriilll íRDdl~Ul$ (tio!; Santos. !DatJ,glas Corb1ui Corrêê, 'Felipe Coutinho Ferreira da Silva. 'Rio de 
J.llmliim: ll1llC,:mJ])I7. 
tlilETTlRO:t~iD ~ieica (Como\-9erenclilr constr.u,ç'Oes, São Paulo, ed. PfNI198B 
#M.IWI81Ilm~. litirC!iaWIIf!lB<de.lT..ecnoto.:gill das Constru,ÇÕeS. Ao .Li~~ro Técnico. 
~. dllthel"W (cre CalllJWS.IPldltica dasiP-equenas (Construç?les V 1 e 2. 
~ llll!itm, .1101Jé IMmtiniBrw * · 1f9li.B--tr99'1 . Manual de -Hidráulica/ José ·Martiniano de Azevedo l\letq, 
IO.mniltlilllflib iRObettc.éle~mújo; ct:t>'utores "Miguel Remandes y Femandez. ~cio Eiji lto s• ediçào- São 
li".iu..lm: IEi!ltmB IBIUirtler, n:9.96. 
~ial. CCim. IF'AIIIrnl!lnlçio-lf'>rojstoíe ~xm:ução. 'SEID'EGRA _;_ Sociedade E.ditora •e Gráfica Ltda.: 1'961 . 
l]!-s.l5ilbmHI: IEQgariBlucher. '2.00:0 
~. !Wiameli.a>lÔB<Ourthll , lE!ltr.utum-derEundações .• Sâo Paulo, McGraw;HIII do Brasil, 1976. 
!BJOJ11!8llttiDUllliBnmil !Hemiçue!C.afl)pmi. ·manual .dos lfDrimeiro.s Socorros .do Engenheiro e Arq. Editor.a: Edgar 
!!llm!t!Br. IRmlDH+A, M>aiearon Wloreim :tia, 'Novo OtJrso de (Concreto Armado. V. 1. 2 . 3, 4. Sào Paulo. 'NOBEL. 
1SIHS-'ImBII. W~rSI, WX/alid .. ~ lTté'onica :delEufficar.lfl"il!d. iEdttora: PINI.. 20D7. 
!SillllmA, ~ llmoiB IIRootm .tia .e B.l!JRR>A'lliN.O . .Silvio. ,preparaçào da Execuçllo de Obras. 1• ed. Editora· 0 
11!lmTr1e caa fRisa. <2Illlll. 
rwtiiWIT!aWIIll.~trlniiiJ . (Cmlenm<dell'!rqje.tas ,de T<BihaG!Ds-em ~Estrutura de Madeira . Edltc!lra: Edgar Blocher. 
~. lluJOBS illl~ei'fa . !Elementos de lErmenharia tl'lidráulica e Sanitária. Edgar Blucher. fP>Ifill. 'Manual 
lfiímnim>ctiellnlülltaprlm; fl!lidmlllicas. ili[gre-ll'ubos-e Conex'Oes. Ed. PINI. 
(Qll(fllllE!I!( , lltttílim. ltnstal~ ltttidmulicas re Sanitárias. llivros :Eécnicos .e Cientlf1cos. t6" ed. Editora :s. IA 
2mmi. . 

~~~~~. <SBnl~íe CCI!nallin, Stwerirm .• lns.ta~OesiEiénicas Prediais. 4" ed. Editora:.~. 199E 
CWT111!1Itll .~~- tWI .I!I.; llnstiilaÇOes.IEiétricas. rt•fd ·IEdltiJ[a: IMakrnn .Books. 200'3. 
IRiili!IDl.llllmmirrgtsllifltte ll!iJTIII. IFlR.Jjl!to~ ~lnsta~ 'Elétricas Rrediais. 1" ed. Editore: 'Êrica. 19'97. 
ll\ml:Si3RUlll ll'!luJID!Etm.ti!U CJltoulo([ielf.unda,çflffs.tEd.,OQpj'Tjgltl1984. ~ 

IIJI\tEiliiBii(, ltllllim. !Insta~ !Biiltri!;;&. Jlivr:os T.écnicm; ii!CCientlfinos .. 1 C1' ed. Editora S .IA. 1-986 
~. ISilelal~\5 IIDeBtmtw.tie<.Ccmm:en>,Armado,v.. rt, :2;B,e4. 'Ed!Wra: 'lllobt!l. n.9.ft5. 
IA .. <Gl.uBriÍT), ctmllCIIIW~rrTIIDID : a ffundcwr>es ,v, -:1 ce (lJ) rt:illculo .di!> 'C.oncret0 Armado v.a!l. •02. :Sá0 Raulo. !Ed. 
flttmrn.l5. 
llllmttl. \W/illiam/Arttun;, ~ -!f!Usis!Bncill t.dos Materiais -Sl'lo R aulo, McGraw-Hiil ceio Brasil. ~.977 
WUJIIt!!rJI!lftlll~ei'Wlil:ihfjte tf>fell íEstnrturalde !Madeira, ífl"lfllli.ç'Ao. fEdltora . .t.mc. 2003. 
iiiiEmDl: ~S. JIIKoiillmtesctle lTíBÜllllllo rm Temia ~e 1N1 !Prc'rtica-Lsjj., L Tr. n• ed. 98; Consolldaçào das 1hers do 
lr'Gimiltm-ltl.[lT(~im"$~2r.t943) . 
~: \W/Jj~. C9est1i:Gl fde ~rwa te lt!l!giene <tio 1ri"Bbalho. •Editora: fAtias. \Gomes, •Ary Gonçalves. 
SiBIBnlm;die !File~ :m:mtm llrmfmdtos: 'SistfmliiS :h~~licos. 'Sistemas sdb .comando; rede de hidrantes e 
'Sii!IIJrra ~im>-~io :deJIB1119fnl' lnter:cfénciB, 11imll!. 
tiiiEIQI; Smttmi. lllliBnual <de ~nlilillll ~on'Omica s lr.'l.iÜllilho. 11• ted. iEdltom: \G.ênesis. BEIII:SUGSSAN. 
rollmusil ct1e lt!li5iiene. ~gUaJrv;;a OI! wtetfinirm do 1fflllbljltm. 1t"' red. 1-999. SEN~C; (Cipil.uma nQ.V!Illbordagem. 
!Eilltwi~. :mmo. 
Wltmi!ERI.. <Cirll '~iolmte . 'Pia~menw, @r.,çamentç'b te IDDntTdle .de íflrnjatas re @br.as. ~ ~ - 1liv.ros 
:Tiímnimlste<CienflfiDIBiEdit:orB:S. A., 'Rio'deJIBJ'IIiÍQ!, íBIE. 
·oÍBTTilille. iRBtJI <CmrlJibell, 1.9<1 :1 -~Sem no ia .:de lf'liii!JI .. n• e l!ltwjllbs-Silo lf!WII!l: flllirli, 1$l.S2 . 
..«hunnltmlTIIITl, Séqjil!l ·Antonio, <Olnm>lliláBicl>111e IEiillflllll•iili<ileAIIIiliB,ç'rlls-:5lb IP'.atllo: ~in i, $99. 
li!lmalxlt), IIIIBIIllm Glmdur. 192.5- SanmllfE'l'tll) llllltlliÍDil. 31. !Et!. ~ -lliàD l1le lllm!!iro: !EDC-:Ed. Didillica e 
'CimilffiCII. n:mm. . 
IMm::çâ, fRrlfflitwr:II IW\unicipal. iPIBrm> lllliRltlill' a ~Win'ti!JJtm Wliilmm e ~i8r:ttal 'de :Macapé. 'Macapá, 
:P~JWI .-SEWR"LA, IIBAM. 2U04.$JW. llust. . 
, Mm::apé. fPcéf!!W![JI!Mun icipal. .lif!gisiiJiiilo llllttaníll:lai.IU:ii lile \II.ID Ido SDII!l-IWiacçé: :2004. 
Mar.apá, fP[f!ffiltJIJ[JI Ifll\.unicipal. .LlUJislaçbWlitllrriliilliml. tlJiii <ile !Edlficçfle5e lln!ttlllçaes - IMacapá: 2004. 
Macapâ, 'PnfflittufiiiMunicipal.l.~isla,9floiLHillníildi:a. IU:ii«<IDIRBtimatr.D Wltblmc-~: 2004 
M~. >Pmflilttrallttlunicipal. l.!mislçrro Wlitllrrilldil:a.IU:ii«<IDIP.malilamento<do SdCI Wlmano -'Ma capá: .2004. 

Obs: IA rml~ çt~Blbibliografia :tBm <IIJIB11iiiSIIl~i!l)lile~~ IISt.utlo G:s aru:lidatos, não .excluindo, 
em hipélteBe <lilgu11111 . .outros livmuílte11"18tMsiQUhWIIIIiifl•nra mlidérili &jpwSI!IIItwo. 

,LeVBntamenlls ,t(j)fillll!gráficos: ·PU>:NIMETRtcms: ITI"IIIIIIiplwfilir.eta ..de cdiStllncim; - ;gonitlmmria - rdeterrnirm~ 
mçní!ticae grtas iisogOnicas - mediç:m .india!lll lile clliillncias - 1TlétDdcs -de .le.llan1amento5 iplanimétricos - ' 
:oálc&Jim; ale éilflil -atados (Omitidas. fllo,ÇOIE G --- íiiZirnutais ~ ~ cdeclinçlo llni!QnétiCB, de r:umos, 
métDdDii. ITIIIf,JIIes é .x:.oomenatlas ..car:tesialliiS e aaildtias, !Câlculos :de lfiOii;onais ~vés cde 1i119Uios 
internos. 1lJJTIIS 011 mimutes, .processo a06 <llf!Pillrs iilftamcls ou externos de tUmB IJ)Oiigtmal ~m azirnuit -ou 
rum06. IMedilllls -tte tllngulos e distancias ,entfe IJil2llÜID5 iinBcesslv.eis. fechamento .de ;pcligormt .cálculo de 
ér.em; r.e ierm lile ifmlhamentc!l oBn_gular. noÇO& lile <C:BoiiiBI.ttm: .amartaç:ôes quanto âs tmedidas, quanto .aos 
angulos e .quantrD iiiOS iê~los e medidas (limltl~). L-oca.çao de cuMJs: métodos ~ :apl~. 
AL'TIMél'R!OillS: vmemlidades - métad06 pniiis <ile mir.lálarnentos - 11ivetamento re :contranivelamento -
precisAo de miV!IIInnentos - !Jlerfil longltutllnlll. IWiilllaltll:s: :geométrico, 'trigonométrico ce aqueométrico. 
P.LANIALT~ICillS: :t:11rvas de nivel - :cuT1Va1 em .desnlv.el • 1I1IIIDdo de .obtenÇAc: jrmtfiaC:AO 

~taqueornétriml, ~ 1ransver.Sais ~ <.&~~r:ófull!lj•Pildliiil - ITTiétodc5 ~ !lteltlimtamentD ;planiaHim!tricl:l. 
lnterpmtaç'Ao ct1e fillllllnhos ,e plantas. T~: ~lttos <e i~ ~~Tas: t&~PBCificaQIG> 
:e ITTIBJ\UIIillill. 516. &FS . .AllmfctQilr.arnetriB. <alila&llill * aJBas e .volume • '* ~- llii!IIIS a alta 
t~fcca. l1ll3f;ll!lls em: roperaç:Ao tem ~ll. pllllill!5ill e ~. <dltlallal, l!lll!llllals llljjiiqjciliai:s e 
~imls. !EI~Q{.de documentos :calltl!glillftita;, elltábl!lêoentlm semmtqjill e lllÜ:IiiÇIID ~ art.tlls. 
llie!talilallllllltiis awasftais urban>lS :e IJ.UBiil, p nneio cdl: iiml!gars llet .... ht:s, ~ :e 
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orbitais.URBANIZAÇÃO DE GLEBAS: noções de projetos de loteamento e cidades. Exploração e locação 
de estradas. Locações de obras civis e de arte em estradas. SOLOS: composição geológica e classificação. 
Trabalhos topográficos envolvendo projetos hidráulicos de poços. abastecimento de água e esgoto. Ciclo 
hidrológico. escoamento superficial, composição e organização de bacias hidrográficas. UNIDADES ·DE 
MEDIDA: comprimento, superfície e medidas angulares (cálculos e operações com graus e grados). Noções 
de geometria analftica. trigonometria e noções de escala. TOPOGRAFIA DE ESTRADAS: reconhecimento, 
estacamento e suas operações, nivelamento. FOTOGRAMETRIA: noções de estereoscopia. montagem de 
mosaico. Conhecimentos de informática, geoprocessamento e sensoriamente remoto à sua área de 
atuação. 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS- A CARGO DO CANDIDATO 

CARGO: r,;cNICO EM INFRAESTRUTURA- ÁREA DE HABILJTACÃO EM DESENHO 

Cc? 

1. Morfologia Geométrica/construções (pollgonos. Poliedros, sólidos de revolução circunferência/circulo)2. 
Normas de desenho técnico ( formatos, legendas, dobragem, cotas. etc. ). 3. Determinação de vistas 
(desenho projetivo). 4. Perspectiva isométrica. 5.Perspectiva de observação (1 e 2 pontos de fuga). 
6.Desenho arquitetônico (planta baixa, cortes, fachadas, etc.}. 7. Desenho urbano (vias, parques, 
loteamentos, condomlnios, etc.). 8. NoçOes · de topografia (levantamentos planialtimétricos · e 
semicadastrais}.9.Noções de desenho assistido por computador (CAO 20, CAD 30)10. Legislação 
urbanlstica 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 

PMM - Lei complementar N" 030 - DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO DO MUNIC(PIO DE 
MACAPÁ- 2004 
PMM -LEGISLAÇAO URBANISTICA DO MUNICIPIO DE MACAPÁ-2007 
CARVALHO, Benjamim. Desenho Geométrico. São Paulo: Editora ao l ivro Técnico. Rio de Janeiro. 1998. 
OBERG, L. Desenho Arquitetônico. São Paulo: Edgard Blucher. S.d, 
FERREIRA, Adernar. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Francisco Alves. s. d. 
FRENCH, Thomas E. Desenho Técnico. Porto Alegre: Editora Globo, 1978. 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo. 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO: TÉCNICO EM INFRAESTRUTUM.::.ÁREA DE HABILITACÃO EM EDIFIC~ 

1 Controle tecnológico de concreto e materiais constituintes e controle tecnológico de solos. Conhecimento 
e interpretação de ensaios. 2 Fundações e Estruturas: Movimentação de terra, fonnas, escor~mento. 
armação e concretagem: Fundações superficiais e profundas; Tipos: Execução; Controle; Estruturas; Pré
moipadas: In loco. 3 Terraplenagem; drenagem, arruamento e pavimentação. Serviços topográficos. 
Execução e Controle. 4 EdifiCações: Materiais de construção; Instalações prediais (hidráulicas, sanitárias e 
elétricas) e serviços complementares: Construções sustentáveis. 5 Leitura e interpretação de projetos de 
instalações prediais e de plantas de locação, forma e armação. 6 Normas ABNT. 7 Desenho em meio 
eletrônico 
(AUTOCAD). 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS- A CARGO DO CANDIDATO ------ -·-
-~-- - -------- --- --·----r--

CARGO: T~CNICQ EM INFRAESTRUTURA-~REA DE-HABILITACÃO t:M ESTRADAS 

Noções de desenhos técnicos. Conhecimento dos materiais e equipamentos usados em construção civil, de 
topografia, de cronograma de obras, de cotação e de aquisição de materiais. Inspeção e aprovação de 
materiais que chegam nas obras. Conhecimento na elaboraçao e interpretação de plantas de arquitetura 
(baixa). Elaboração de croquis, leituras e plantas. Interpretação da legislação sobre obras do Municfpio. 
Código de Obras e Edificações do municlpio. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS- A CARGO DO CANDIDATO 

CARGO: TÉCNICO EM INFRAESTRUTURA- ÁREA DE HABILITACÃO EM SANEA"ff:NIQ. 

Saneamento: Importância do saneamento; saneamento rural; controle de artrópodes e roedores: 
saneamento dos alimentos; saneamento das escolas e locais de trabalho; importancia sanitária e 
econômica; saneamento de emergência e calamidade públiCa; saúde e saneamento; doenças de interesse 
em saúde pública, vigilância sanitária. Meio Ambiente: noções gerais de ecologia; noções de ecossistemas; 
poluição do ar. água e solo. Resfduos sólidos: reslduos sólidos e sua relação com o homem e o meio 
ambiente; acondicionamento, transporte, tratamento e destino final; limpeza urbana. Hidráulica: introdução e 
classificação do movimento dos fluídos; movimento permanente uniforme; fórmula universal da perda de 
carga: emprego de fórmula. 

SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA 

Ministério da saúde. Fundaçao Nacional de Saúde. 4" edição. 2006 
Branco, Samuel Murgel. Água: origem uso e preservaçao. Ed. Moderna. 2003. 
Branco, Samuel Murgel. Ecologia para o ensino médio. Ed. CETESB. 
Branco. Samuel Murael e Rocha. Aristides Almeida. Ed. CETESB. 

. I 
Azevedo Neto, J. N. de Manual de Hidráulica. Vol.1. Ed. Edgard Blucher. Sao Paulo. 1969. 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos não excluindo 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletiv~. ' 

Macapá·AP/1J de j~h~ ~e 2009. 

WELINGTON D~JA~AMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 
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ANEXO IV- EDITAL N". 001/2009- SETOR DE INFRAESTRUTURA 

MODELO DE RECURSO 

Reçurso MmlnlstratiYQ C
olocolo Geral 

Hora: 

_'/_ Ass._. 

Cargo de:.,--____ _ 
Local de Prova: _ __ _ 

_ Área Atuação/Habilitação _ _ _ 

E'"'""' o "'""lo' ~ 

Nome•: 

_ ____ Sala: _ ___ _ 

Indeferimento da inscriçao como pessoa com deficiência. 
Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 
Prova Objetiva. 
Prova de Títulos. 
Exame Pré-admissional. 

N" de inscrição*: _ _ ____ _ CPF*: ____ _ _ __ Ciassltlcaçao: _ _ _ 

Endereço•: _ _ _ 

Fone fixo: _ _ _ _ __ Telefone celular: --..,.....--- _ _Outro Contato: - ----

Questionamento Fundamentado*: - -----

• Preenchimento obrigatório 

Macapá. ___ de __ _ 

Assinatura: 

_ _ _ de2009 

Macapá-AP. 17 de julho de 2009. 

WELINGTON DE ~JHS...AMPOS 
Secretário de Estado da AdministraçAo 

Presidente da Comissao 

EDITAL N". 001/2009 - SETOR ECON0MICO 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições e na 
qualidade de Presidente da Comissao Organizadora do Concurso Público Estadual. conforme disposto 
no Decreto n•. 2514 de 13 de julho de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n•. 4.536. 
datado de 13 de julho de 2009, torna pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas a 
realizaçao do Concurso Público nos termos deste edital. 

O concurso público se destina ao provimento de cargos efetivos de Analista ~ 
Ambiente Espeçialista em GeoDrQ:C!!:s:samento e Qrdenal!lento Territorial Anajis~ 
Desenvolvimento RurS~I. Auditor de Concessao e Outorga Florestal. Fiscal Agropecuário. A~ 
Fiscalizacao Agropecuária Extensionista Agropecuário Extensionista Florestal. Extensionista ~ 
Pesca e Aquicultura, Extensionista Social e Técnico em Extensao Rural, em conformidade com o 
Plano de Cargos. Carreiras e Salários do Grupo de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial, Ciência, 
Tecnologia e Produçao do Governo do Estado do Amapá, institufdo pefa lei n•. 1.300. de 07 de janeiro 
de 2009 com as alterações da Lei n•. 1.352, de 07 de julho de 2009. 

Este concurso público é regido pelas disposições constitucionais pertinentes, Lei n• 0066. 
de 03 de maio de 1993, suas alteraçOes e demais disposições regulamentares contidas no presente 
edital e seus Anexos. 

1. DAS DISPOSICOES PRELIMI~.\8§ 
1.1. O Concurso Público 3erá regido por este Edital, pelos diplomas legais e regulamentares e 

seus Anexos. 
1. 1 .1. O Concurso Público visa a seleçao de candidatos aos cargos efetivos de Analista de Meio 

Ambiente, Esoecj~lista em Geoprocessameoto e Ordenamento Territorial. Analista em 
DesenvolvimentQ Rural AuditQr de Conce~o e Outorga Florestal. Fiscal Agropecuário, 
Agente de Fiscalizaçao Agropecuária, Extensionista Agropecuãdo, Ext!lns!onista Florestal. 
Extensionista em Pesq~ e Aqu!çultura, Extensioni,ta Social e Técnico em ~tensão Rural, 
respeitadas as áreas de habilitaçao e de Jotaçao descritas no Anexo I. 

1.2. A seleçao de que trata este edital será realizada em duas etapas: 1• Etapa - Prova 
Objetiva, de carater eliminatório e classiflcatório: e 2• Etapa - Programa de Formaçao de 
carátet_eliminató[io. 
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A 1• Etapa - Prova Objetiva terá como executora técntco-acadêmica a Fundação 
Universtdade Federal do Amapá- UNIFAP e como executora admtntstrattvo-operacional a 
Fundação Marco Zero- FMZ 
A 2• Etapa será realizé.da sob a supervtsao da Secretaria de Estado da Admintstração -
SEAD, na pessoa do Presidente da Comissão. 
Os candtdatos aprovados seri!lo submetidos a avaliação médica e exame documental de 
caráter pré-admissional, presencial e obrigatóno, sob pena do seu nao cumprimento 
ocasionar elimmação do candidato . 

Considerar-se-a CLASSIFICADO na 1• etapa o candidato que obtiver na prova obJetiva 
lndice de classtftcação igual ou superior a 40 (quarenta) pontos. correspondente a 50% de 
acertos do total das questões, e, no mlnimo, 1 (um) ponto em cada área do conhectmento 
e estiver posicionado entre o quantitativo de vagas ofertadas por cargo, área habilttaçi!IO e 
área de lotação a que concorre. 

Serão considerados APROVADOS no concurso público os candidatos classificados na 1• 
etapa que obtiverem aprovettamento na 2• etapa (Programa de Formação). 

DOS.BEQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURfi 
O candidato Aprovado no concurso público de que trata este edttal será investido no 
cargo, S!l atendidas ás exigências a seguir 
Ter sido aprovado no concurso público: 
Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, se nacionalidade portuguesa,' estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses. com reconhecimento do gozo 
dos direitos poliltcos, nos termos do Artigo 12, § 1.•. da Constituição Federal; 
Gozàr dos Direitos pollttCOs, c-...-.. 
Estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, 
também com as militares; 
Pcssw a escolaridade exigida para o cargo e a respectiva área de habilitação e ser 
~egistrado no órgao de classe. conforme Anexo I; 
Possuir idade mlnima de dezoito anos completos na data da posse: 
Possutr apltdão física e mental para o exerclcio das atribuições do cargo, comprovada ;:>or 
atestado médico oftctal. expedido pela Junta Médica do Estado. 
Além dos requisitos básicos para investidura no cargo o candtdato deverá cumprir todas 
as determinações deste Edttal. inclusive as decorrentes de legislação superveniente. 
O regime de trabalho é o estatutário e a Jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas 
semanais 

DAS V~GAS DESTINADAS AS PESSOAS COM DEFICI~NCIA 
O concurso regido por este edital reservará vagas aos candidatos na condição de pessoa 
com deficiência, conforme estabelecido na Lei Estadual n• 0066, de 03 de maio de 1993. 
Para cada 5 {cinco) vaga!\ ofertadas por cargo e área de habilitação e Área de Lotaçao. 1 
(uma) será reservada as pessoas com deftctência. 
O candidato que se declarar na condição de pessoa com deficiência, concorrerá em 

' igualdade de condições com os demais candidatos. 
Os candtdatos na condição de pessoas com deficiência terao sua inscrição gratutta na 
forma do Artigo 5°, § 2°, I, da Lei Estadual n• 0948/2005. 
Para concorrer a uma dessas vagas. o candidato deverá: 
No ato da inscrição, declarar-se pessoa com deficiência; 
Encaminhar cópia autenticada do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada), 
emitido nos últimos 12 (doze) meses da data de publicação deste edital, atestando a 
espécie e o grau ou nlvel da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como sua 
provável causa. 
O candidato que se declarar na !Xlndtção de pessoa com deficiência deverá encaminhar 
laudo médico (origina! ou cópia autenticada) e a cópia autenticada do CPF referidos no 
subitem 3.3.2, via SEDEX, postado impreterivelmente até o dia 31 de julho de 2009, 
endereçado a Presidente da Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e 
Concursos - COPSC/DEPSEC. Universidade Federal do Amapá/UNIFAP, rodovia 
Juscelino Kubitschek, km 02, CEP 68.906-970, Caixa Postal 261, Macapá-Ap. 
O candidato que se declarar na condição de pessoa com deficiência poderá. ainda, 
entregar no perlodo de 27 a 31 de julho de 2009, das 08h30min áS 12h00min e das 
14h00min às 17h30min, pessoalmente ou através de terceiro, o laudo médico e a cópia do 
CPF referidos no subitem 3.3.2, no Departamento de Processos Seletivos e Concursos -
DEPSEC/UNIFAP, localizada na rodovi9 Juscelino Kubitschek, km 02, CEP 68 906-970, 
Macapá-Ap. 
O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada) e da cópia do CPF. por 
qualquer via, é de res~nsabilidade exclusiva do candidato. A UNIFAP não se 
responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da documentação a 
seu destino. 
O candtdato que se decla~ar na condição de pessoa com deficiência poderá requerer nn 
forma do subitem 4.10.8. deste edital, atendimento especial. no ato da inscrição, para o dia 
de realização das provas. indicando as condições de que necessita para a realização 
desta. conforme previsto no artigo 40, §§ 1" e 2°, do Decreto n• 3.298/99 e suas 
alterações. 
A cópia do CPF e o laudo méd1co (ongtnal ou cópia autenticada), terao validade somente 
para este concurso público e não serao devolvidos, assim como nao serao fornecidas 
cópias desses documentos. 
A relaçao dos candidatos que bveram a inscnção deferida para concorrer na condição de 
pessoas com ·deficiência será divulgada na Internet, no endereço eletrOnico 
http;/lwww.unifap.brldepsec, a partir do dia 11 de agosto de 20C9. 
Os candidatos terão prazo de 2 (dois) dias úteis para recorrer a partir da publicação da 
relação citada no subitem anterior, para contestar o indeferimento da inscrição como 
pessoas com deficiência. O recurso deverá ser apresentado conforme modelo referente ao 
Anexo IV deste Edttal. 
Somente serao apreciados os recursos devidamente fundamentados com exposição 
detalhada das razões que o motivaram. desde que dirigidos á Comissão de 
Operactonahzação de Processos Seletivos e Concurso - COPSC/DEPSEC. entregue sob 
orotocolo aeral do Camous Marco Zero do EQuador. orédto da reitoria - UNIFAP, 

I I 

localizada na rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, CEP 68 906-970. Caixa Postal 261, 
Macapá-Ap, pessoalmente ou via SEDEX, observando o subitem 11 1.3 
') candtdato que solicitar sua inscrição na condição de pessoa com deficiência, e esta for 
tndefenda. deverá imprimir o boleto bancário disponibilizado no endereço eletrOnico 
www.unifap.br/depsec. e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 18 de agosto 
de 2009. 
A inobservãncia do disposto no subitem 3.3, acarretará a perda do direito ao pletto da~-
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vagas reservadas aos candidatos em tal condição e o nao atendimento às condições 
especiais necessárias. 
Os candidatos aprovados que se declararem na condição de pessoas com defiCiência, 
serao convocados para se submeter à perlcia médica promovida por equipe 
multiprofiSsional de responsabilidade da Secretaria de Estado da Administraçao - SEAO, 
que verificará sobre a sua qualificaçAo como pessoa com deficiência ou nao, bem como, 
no estágio probatório. sobre a incompatibilidade entre as atribuições do ç_argo por área de 
habilitaçao e a defiCiência apresentada nos termos do artigo 43, do Decreto n.• 3.298199 e 
suas alterações. 
Os candidatos deverao comparecer a perlcia médica munidos de laudo médico original ou 
cópia autenticada, emitida nos últimos 12 (doze) meses, contados da data de publicaçao 
deste Edital, para os exames pré-admissionais, que ateste a espécie e o gra_u ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CI0-10), conforme especificado no Decreto n.• 3.298199 e suas 
alterações, bem como à provável causa da deficiência. . 
o candidato na condiç!lo de pessoa com deficiência, reprovado na perlcia médica no 
decorrer do estágio probatório, e_m virtude de incompatibilidade da deficiência com as 
atribuições do cargo, será exonerado mediante processo administrativo disciplinar. 
Os candidatos que, no ato da inscriç!lo, declararem-se pessoas com deficiência, se 
classificados e considerados de fato, pessoas com deficiência, terao seus nomes 
pÚblicados em lista â parte, e figurarao também na lista de classificaçao geral por cargo, 
ãrea de habilitaçao e área de lotaç!lc, respeitando-se o estabelecidCI no subitem 3.1. 1. 
As vagas reservadas as pessoas com deficiência, definidas no sub item 3.1.1, que nao 
forem providas serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de 
classificaçao por cargo, área de habilitaç!lo e área de lotação. 

MS INSCRICO~ 
A inscriç!lo deverá ser efetuada somente via Internet, conforme procedimentos 
especificados a seguir: 
O candidato deverá, pagar a taxa de R$ 115,00 (cento e quinze reais) para os cargos de 
Analista de Meio Ambiente, Especialista. em Geoprocessamento e Ordenamento 
Territorial, Analista em Desenvolvimento Rural, Auditor de Concessao e Outorga Florestal, 
Fiscal Agropecuário. Extensionista Agropecuário, Extensionista Florestal, Extensionista 
em Pesca e Aquicultura, Extensionista Social e R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para 
Agente de Fiscalizaç!lo Agropecuária e Técnico em Extensao Rural. 
Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejulzo 
advindo de sua inobservância. 
Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço . eletrOnico 
www.unifap.brfdepse<:, no perlodo correspondente as 10h00min do dia 24 de julho de 
2009, h 20h59m do dia 17 de agosto de 2009, considerando-se o horário oficial de 
Macapa-Ap. 
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscriç!lo, e~cluslvamente através 
de boleto bandrio, impresso pelo próprio candidato por ocasiao da solicitação de 
inscriç!lo, pagável em toda a rede -bancária, inclusive via internet. O pagamento da liXa 
de inscrlçlo deverA ser efetuado at6 o dia 18 de agosto de 2009, nao sendo 
considerada a inscr~ que nao observar esta orientação. 
N:OO serao aceitos como forma de pagamento da taxa de in5cr~. comprovantes de 
entrega de envelope através de terminais de auto-atendimento. 
O simples recolhimento da taxa de inscrição nao servirá de confirmação à inscriçao do 
candidato no concurso. 
O candidato será respondvel por todas as lnformaçõea prestadas no formulário de 
inscriçõea, bem como por qualquer erro ou omisslo existente neste, dispondo a 
UNIFAP do direito de excluir do concurso públlço aquele que nlo preencher o . 
formulirlo de forma completa e correta. 

c-;,-
Efetivada a inscriçao, nao serao aceitos pedidos para alteraç!lo do cargo, área de 
habilitação e da área de lotação pleiteada, bem como nao haverá devoluç!lo · da 
importância paga, salvo em caso de cancelamento do concurso por conveniência da 
Administração Pública. 
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscriçllo •. prova ou no.meação do candidato, caso 
seja verificada falsidàde de declaraçOes ou irregularidades nos exames ou documentos. 
A UNIFAP nao se responsabilizará por solicitaçao de inscrição não recebida por motivo de 
ordem téCnica dos computadores, falhas de comunicaçAo, congestionamento de linhas de 
comunicaç!lo ou quaisquer oútros fatores que prejudiquem a transferência dos dados. 
Procedimentos Çerals sobre lllnscr!cOtli · 
O pagamento do boleto bancário, identificado com número do CPF do candidato, deve 
ser efetuado de acordo com a taxa de inscrição no valor de RS 115,00 (cento e quinze 
reais) para os cargos de AnaUsta de Meio Ambiente, Especialista em Geoprocessamento 
e Ordenamento Territorial, Analista em Desenvolvimento Rural, Auditor de Concessão e 
Outorga Florestal, Fiscal Agropecuârio, Extensionista Agropecuário, Extensionista 
Florestal, Extensionista em Pesca e Aquicultura, Extensionista Social e R$ 95,00 (noventa 
e cinco reais) para Agente de Fiscalizaçlo Agropecuária e Técnico em Extensão Rural. 
O candidato deverá realizar inscriçt.o para apenas um dos carQOI! previstos neste editàl, 
especifiCando a respecti·1a área de habilitaçao e a. Ares de Lotaçao a que concorrerá, 
conforme discriminado no Anexo I; · 
Nao será permitida a transferência do valor pago como taxa (je inscriçlo para terceiros ou 
para outros concursos; · 
O comprovante de inscriçao estará disponlvel ao candidato no endereço eletrOnico 
www.unifap.brfdepsec, a partir do dia 01 de setembro de 2009, e deverá ser apresentado 
no local da realização da prova, e ser indicado no mesmo; 
Caso o Comprovante de lnscriç!lo impresso pelo candidato nao indique o local onde fará a 
prova este deverá comparecer ao DEPSEC/UNIFAP, no periodo de 02 a 04 de agosto de 
2009, das 08h30min às 12h00min, munido de cópia do comprovante de inscriçao e t 
documento de identidade para solicitar as devidas alterações. 
t: de exclusiva responsabilidade do candidato â obtenção do Comprovante de lnscriçAo, 
bem como a verificação da exatidão de seus dados em tempo hábil. 
A inscriçao somente será acatada após o pagamento do boleto bancário no valor da taxa 
em espécie ou após a compensaçao do cheque conflmlado pelo Banco. 
o candidato que necessitar de atendimento especial para rea~zaçao da prova, deverá 
indicar na solicitação da inscrição, as condiçOes que necessita para a sua reaizaçao, 
confonne previsto no artigo 40, §§ 1' e 2'. do Decreto n •. 3.29811999. 
O laudo médico justifiicando o atendil)'lento especial devertl ser encaminhado ao 
OEPSECIUNIFAP, na rodovia Juscelino Kubítschek, Km 02, sln, bairro Universidade, CEP 
68.906-970, at6 as f 8h00min do dia 15 de setembro de 2009. 
A candidata Que tiVer necessidade de amamentar durante a realizaçao das provas, além 
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de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar ao DEPSEC/UNIFAP, 
cópia da certidão de nascimento da criança até o dia 15 de setembro de 2009. e levar um 
acompanhante que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda da criança. A 
candidata que não levar o acompanhante no dia de realização da prova não poderá 
permanecer com a criança no local de realização da prova. 
A UNIFAP não disponibilizará acompanhantes para a guarda de crianças. • 
As condições especiais solicitadas serão atendidas pelos critérios de viabilidade e de 
razoabuidade. · 
Da isenção da Taxa de lnscrlçllo 
Poderá requerer isenção da taxa de inscrição, em conformidade com o Decreto n.• 6.593, 
de 02 de outubro de 2008, o candidato que estiver inscrito no Cadúntco (Cadastro único 
para Programas Sociais do Governo Federal) ou for membro de famllia de baixa renda, 
nos termos do Decreto n.• 6.135, de 26 de junho de 2007, ou seja, cuja renda familiar 
mensal per capita for de até meio sa!ário mlnimo ou cuja renda familiar mensal seja de até 
três salários mlnimos. 
A isenção supramencionada deverá ser solicitada mediante o preenchimento e a posterior 
entrega do formulário de requerimento de Isenção de taxa, Anexo 11 deste Edital, 
disponlvel no site www.unifap.br/depsec, no perlodo de 27 a 31 de julho de 2009, das 
8h30min às 12h00mln e das 14h00mln b 17h30min, com a prestação das seguintes 
informações: 
Indicação do Número de Identificação Social- NIS, atribuldo pelo Cadúnico; 

· Declaração que atenda á condição estabelecida no subitem:-4.11.1; c:::.---_ 

As informações prestadas nos pedidos de inscrição, bem como a documentação 
apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato. podendo este, a qualquer 
momento, ser eliminado do concurso e responder por crime contra a fé pública, sem 
prejuízo de outras sanções legais. 
Serão desconsiderados os pedidos de inscrição com isenção de candidatos que: 
Omitirem informações e/ou prestarem informações inverldicas; · 
Fraudarem e/ou falsificarem documentação; . 
Pleitearem a isenção sem apresentar cópia dos documentos indicados neste Edital. 
Não serão admitidos pedidos de isenção de inscrição para candidatos que já se 
encontrarem inscritos e com a taxa de inscrição paga,ou ainda, para aqueles que não 
estejam amparados pela declsao em causa, seja qual for o motivo alegado. 
No ato da inscriçao, o{s) documento{s) comprobatório(s) da hipossufiCiência econOmica 
do candidato ou de quem ele dependa, conforme estabelecido no subilem 4.11. 1, bem 
como o requerimento de isençao da taxa de in.scrição, devidamente preenchido, a fiCha de 
inscrição, CPF, documento de identidade e comprovante de residência, deverá (ão) ser 
(em) entregue (s) ao servidor representante da Comissão de Operacionalização de 
Processos Seletivos e Concursos- COPS/UNIFAP. responsável pelo recebimento, em 
d~as vias, cópia e original, no perlodo de 27 a 31 de julho, das 81t30mln às 12h00mln e 
das 14h00mln às 17h:l0mln, no Auditório Multiuso da UNIFAP, Campus Marco Zero. 
rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, SIN, CEP 68.906-970, Macapá-Ap. Aos candidatos 
que residem fora do Estado, os documentos deverao ser remetidos ao endereço 
supramencionado. via SEDEX, postado até o dia 31 de julho de 2009. 
A UNIFAP nao se responsabilizará pelos documentos extraviados e por documentos 
remetidos via SEDEX postados fora do prazo estipulado. 
O deferimento de isenções da taxa de inscrição será divulgado mediante uma lista no 
endereço eletrOnico da UNIFAP, www.unifap.br/depsec, a partir do dia 11 de agosto de 
2009. 
Não serão aceitas as solicitações de inscrição, bem como os pedidos de isenção, que não 
atenderem rigorosamente aO estabE!Iecido neste edital. 
Ê vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrOnico ou todas aquelas feitas por meio diferente do estabelecido neste Edital. 
Os candidatos que tiverem sua solicitação de isenção indeferida poderão, no prazo de 02 
(dois) dias úteis. interpor recurso administrativó, conforme o modelo especificado no 
Anexo IV deste Edital, que deverá ser encaminhado á Comissão de Operacionalizaçao de 
Processo Seletivos e Concurso - COPSC/UNIFAP, sob Protocolo Geral, no Campus 
Marco Zero do Equador - UNIFAP, rodovia Juscelino Kubitschek, Km 02, S/N, CEP 
68.906-970, Macapá-Ap. 

DAS EIAP~S DO CONCURSO PÚBLICQ 

A seleçllo de que trata este Edital será realizada em 2 (duas) etapas assim definidas: 1• 
et.pa - prova objetiva, de c:ariter clusific:atórlo e eliminatório e 2" et.pa -
Programa de Formaçlo de cariter eliminatório. 

Informações relativas à 1• Etapa do concurso serão divulgadas através do sile 
www.unifao.br/depse~ e htto:l/new.oortalsead.ÇQm brlhometcooc~. 

As informações relativas â 2" Etapa (programa de formaçjo) e ao exame pré
admissional e nomeação, tais como data, horário e outras, serao divulgadas através do 
Diário Oficial do Estado e no site ht!p://new.oortalsead.com,búhoffie/coocu~. 

Todas as fases serao realizadas na cidade de Macapà. 

~eTAPA· PROVA OBJETIVA 

A prova objetiva será aplicada para todos os cargos de acordo com as áreas de 
habilitação no dia 20 de setembro de 2009, com inicio áS 08h00min e término às 
13hOOmin (horário local) e duração de 5 (cinco) horas, no local constante no comprovante 
de inscrição do candidato. sendo vedada à realizaçlo em outro local, ressalvados as 
situações previstas em Lei. 

AtJ cand.ldato só será permitida a realização da próva objetiva na respectiva data, horário 
e local previamente determinado. · 

Nao haverá segunda chamada ou repetiçao da prova objeUva. V> 
Para f111s de simples conferência e inslruçOes gerais, a UNIFAP publicará o gabarito 
provisório no sitio YOY.W.unifaA b!ldepseç, no dia 20 de setembro de 2009, au 2 (duas) 
horas após o término da prova. 

O gabarito oficial da prova objetiva de conhecimentos gerais e especifico$ será divulgado 
até o dia 30 de setembro de 2009, apOs a análise dos recun;os administrativos interposto 
por candidatos. O gabarito oficial será divulgado no mesmo endereço eletrOnico 
~fap.brldepsec. 

A UNIFAP e a SEAD se reservam ao direito de alterar, no interesse da administraçlo 
p,!Jblica, o cronograma do.concurso. 

O candidato s6 DO~erá retirar-se do local de. realização da prova, depois de decorrid~ 
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01h30min do seu inicio. ou seja, a partir das 09h30min. 

6.7. O candidato não poderá alegar desconhecimento das informações deste edital como 
justificativa de sua ausência a qualquer das fases deste concurso. 

6.8. Somente será admitido nos locais de aplicação da prova Qbjetiva o candidato que 
apresentar comprovante de inscrição e documento que bem o identifique como: Carteiras 
e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas. pela Policia Militar. Corpo de Bombeiros Militar, 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 - CTPS. bem como a 

6.a.1. 

6.9. 

6.9.1 . 

6.9.2. 

6.9.3. 

6.9.4. 

6.9.5. 

6.9.6. 

6.9.7. 

6.9.8. 

6.9.9. 

6.9.10. 

6.10. 

6.11. 

6.12. 

6.13. 

Carteira Nacional de Habilitáção - CNH (com fotografia). na forma da Lei no 9 053197. 

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

Será excluido do Concurso o candidato que: 

Apresentar-se após o horário de inicio estabelecido; 

Não apresentar o documento de identidade que bem o identifique; 

Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes, de decorrida 
01h30min do inicio da Prova Objetiva; 

For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, 
impressos não permitidos ou calculadora; 

Estiver portando ou fazendo uso de quaisquer tipos de equipamentos eletrõnicos ou 
similares, inclusive telefones celulares; 

Estiver portando armas; 

Lançar mão de meios ilícitos para a execução do Exame de Conhecimento; 

Não devolver o material recebtdo, observado o disposto no subitem 6.13.10; 

Perturbar de qualquer modo a ordem e o bom andamento do processo; 

Não atender ás determinações legais da Comissão de Operacionalização do Concurso 
Público. 

Por medida de segurança, os três últimos candidatos deverão permanecer em cada sala 
ou local de Exame de Conhecimentos, sendo liberados somente quando todos tiverem 
concluldo. tendo seus nomes rég1strado:> na Ata do Exame pela fiscalização. 

O candidato que não observar o disposto no subitem 6.6, insistindo em sair do local de 
aplicação de Exame de Conhecimentos deverá assinar Termo desistindo do Concurso, 
lavrado no local pelo responsável pela aplicação das provas. 

Não serão aceitos protocolos ou quaisquer doc~:~mentos que impossibilitem a identifiCação 
do candidato, bem como a verificação de sua assinatura. 

O Exame de Conhecimentos (prova objetiva), constará de uma prova de múltipla escolha 
de caráter eliminatório e classificatório composta de ao (oitenta) questões objetivas de 
múltipla escolha com uma única resposta correta dentre as 5 (cinco) alternativas, valendo 
cada uma 1,0 (um) ponto. distribuldas conforme o quadro abaixo: 

I Área do conhecimento Quantidade de guestões Quantidade de ~on ~ 
~ua Portuguesa 10 10 
,.... r~ 

6.13.1 . 

6.13.2. 

6.13.3. 

6.13.4. 

6.13.5. 

6.13.6. 

6.13.7. 

6.13.8. 

6.13.9. 

Raciocinio lógico 05 05 

História os 05 

Geografi~ 05 05 

Conhecimentos es~íf~s 30 .. 30 

L~slªçao 25 25 

Total ao ao 

O Exame de Conhecimentos versará sobre assuntos apresentados no conteúdo 
programático discriminado no Anexo 111 deste edital. 

As legislações citadas no conteúdo programático serão as vigentes até a data da 
publicação deste edital. 

A distribuição dos candidatos no local da prova será feita a critério da Comissão de 
Operacionalização de Processos Seletivos e Concurso- COPSC/UNIFAP, conforme a 
disponibilidade e capacidade dos "locais, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato á identificação correta de seu local de realização da prova objetiva e o 
comparecimento no horário determinado. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mlnima de 1 (uma) hora do horário fiXado para seu inicio, munido de caneta 
esferográfica na cor azul ou preta, documento de identidade original. de acordo com o 
subitem 6.8, e comprovante de inscrição. 

O candidato. ao realizar o exame de conhecimentos, receberá o Boletim de Questões e o 
Cartão de Respostas, sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra 
finalidade. 

Cada questao terá uma única resposta correta. dentre as 5 (cinco) alternativas. O 
candidato deverá assinalar a resposta que julgar correta no Cartão de Respostas, que 
seré o único documento válido para a correção do Exame de Conhecimentos. 

O preenchimento do Cartao de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, 
que devera proceder em conformidade com as instruções especificas contidas no Boletim 
de Questões e/ou fornecidas através dos responsáveis pela aplicação. 

Em hipótese algum::t haverá substituição do cartao de respostas por erro do candidato, 
seja qual for o motivo alegado. 

Nao serao computadas como corretas. questões não assinaladas ou qúe contenham mais 
de uma resposta ou emenda/rasura, ainda que legfvel. 

6.13.10. O candidato que entregar sua prova antes de 12h00min deverá, obngatoriamente, 
devolver ao fiscal o Cartao de Respostas e seu Boletim de Questões. A partir desse 
horério o candidato poderá levar o Boletim de Questões. 

6.13.11 . Os Cartões de Respostas utilizados pelos candidatos serã~ conservados pela 
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6. 13.12. 

6.13 13. 

7. 

7.1. 

7.1.1. 

7.1.2. 

7.1.2.1. 

7.1.2.2. 

7.1.2.3. 

7 .1.2.4. 

7.2. 

8. 

8.1. 

8.1 .1. 

8.2. 

8.2.1. 

8.2.2. 

8.2.3. 

8.2.4. 

8.2.4.1. 
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UNIFAP/Fundação Marco Zero - FMZ, pelo prazo de 01 (um) ano contado da data de 
homologação do Concurso. Após este prazo, serão incinerados. 

Por medida de segurança dos candidatos e do Concurso Público, a UNIFAP poderá, a 
seu criténo, coletar a impressão digital de todos os candidatos durante a realização da 
Prova. • 

Nao haverá aplicação d.:! prova fora dos locais previamente divulgados. 

DA CLASSIFICACÃO NA 1" E.TAPA 

Considerar-se-á CLASSIFICADO na 1" etapa o candidato que obtiver na prova objetiva 
índice de classificação igual ou superior a 40 (quarenta) pontos, correspondente a 50% de 
acertos do total das questões, e, no mínimo, 1 (um) ponto em cada área do conhecimento 
e estiver posicionado entre o quantitativo de vagas ofertadas por cargo, área habilitaçao e 
area de lotação a que concorre. 

Nessa etapa os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota da prova 
objetiva, segundo cargo, área de habilitação e área de lotação a que concorre. ,...,.__ 

. Havendo empate nessa fase serao observados, sucessivamente os critérios de avaliação 
a seguir: 

1° - Maior nota nas questões de Conhecimentos Especlficqs; 

2• - Maior nota nas questões de Legislação; 

3°- Maior nota nas questões de Llngua Portuguesa; 

4° - O candidato mais idoso. 

Os candidatos classificados na 1• etapa, conforme disposto nos subitens 7.1 e 7.1.1 serão 
convocados por edital especifico para a matricula na 2" etapa (Programa de Formaçao). 

DA 2' ETAPA- PROGRAMA DE ~O_RMA.Ç!Q 

Os candidatos classificados na 1' ~tapa, conforme disposto nos subitens 7.1 e 7.1 .1 serão 
convocados por edital '3specifico para a matricula na 2' ·etapa (Programa de Formação), 
de caráter eliminatório. O Programa de Formação visa proporcionar aos candidatos 
conhecimentos e habilidades especificas para o desenvolvimento de suas atribuições. 

A convocação dos candidatos será feita por meio de Edital especifico a ser publicado no 
Diário Oficial do Estado e no site http://new.pQrtalsead.com.brlhomelconcljrsqs. No edital 
.serão estabelecidas regras quanto à duração, conteúdo programático, critérios de 
avaliação e outros julgados pertinentes. 

A Matricula dos candidatos convocados para a 2' etapa (Programa de Formação) fica 
condicionada à apresentação dos seguintes documentos: 

Para o cargo de Analista de Meio Ambiente .. Analista em De_senvolvimento Rural. Auditor 
de Conçessão e Outorga Florestal, Fiscal Agropecuário. Extensionista Agropecu~rio, 
Extensionista Florestal. Exten~!o~ em Pesca e Aguicultura, Extensionista S_9e@: 
Diploma ou documento equivalente de graduação em nlvel superior reconhecido pelo 
Ministério da Educação na respectiva área de habilitação, conforme Anexo I, devidamente 
autenticado pelo órgão competente; 

Para o cargo de Esoecii!lista em Geoprocessamento e Ordenamento T~rritorial Diploma 
ou documento equivalente de graduação em nlvel superior em qualquer área do 
conhecimento feconhecido -pelo Ministério da Educação e Certificado e/ou Diploma de 
Pós-graduação em Geoprocessamento e Ordenamento Territorial, devidamente 
autenticado pelo órgão competente. 

Para o cargo de Agente de Fiscalizacao Agrooecuâria e Técnico em Extensao Ru~: 
Certificado ou documento equivalente de conclusa<> de ensino médio profissionalizante na 
respectiva área de habilitaçao, reconhecido -pelo Ministério da Educaç:lo, conforme Anexo 
I, devidamente autenticado pelo .O~gao competente. 

Para todos os cargos. indistintamente: 

Registro Geral- RG;Título de Eleitor e comprovante(s) da última eleiçao e/ou certidão de 
quitação eleitoral expedida pela Justiça Eleitoral; 

8.2.4.2. Documento militar se do sexo masculino; 

8.2.4.3. CPF e comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF; 

8.2.4.4. 01 (uma) fotografia recente, colorida 3X4, fundo Azul; 

8.2.4.5. ' Comprovante de rasid~ncia atualizado, exemplo: água, luz, telefone, etc; 

8.2.4.6. Certidões Negativa Civil e Criminal da Justiça Federal do Amapá, Justiça Estadual do 
Amapá e POLITECIAP ou do Estado·onde residir o candidato; 

8.2.4.7. 

8.2.4.8. 

8.2.4.9. 

8.3. 

Declaração firmada pelo candidato da existência ou não de vinculo funcion~l com a União, 
Estados e Muniélpios; 

Pis I Pasep; 

Registro no Conselho de Classe respectivo na área de sua habilitação ou formação 
quando houver. 

Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

8.4. O candidato possuidor de vinculo com a Administraçao Pública (Uniao, Estados ou 
Municípios), deverá apresentar Declaração do empregador informando a carga horária 
semanal exercida e o horário de inicio e término do expediente de trabalho. . 

8.5. O candidato convocado para a matricula no Programa de Formaçao que não atender a 
convocação e/ou deixar de apresentar a documentaçao exigida será considerado 
eliminado do concur~o público. 

8.6. O candidato que não tiver sua matricula aceita no Programa de Formação poderá, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, interpor recurso administrativo, conforme o modelo 
especificado no Anexo IV deste Edital, que deverá ser encaminhado ao Presidente da 
Comissão Organizadora, na Secretaria de Estado da Administração - SEAD, avenida 
FAB. n• 87, Centro Clvico, Macapá- Amapá, CEP 68.900-000 

8. 7. A administração reserva-se ao direito de convocar candidatos classificados 
remanescentes da 1• etapa para matricula no Programa de Formação para suprir vagas 
não atendidas respeitados os limites estabelecidos no Anexá I. 

8.8. O Programa de Formação é de caráter eliminatório, exigindo-se do candidato tempo 
integral e ·freqüência obrigatória. Será realizado sob a supervisão da Escola de 
Administração Publica- EAP, e suas regras serão objeto de edital especifico. 
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8.9. o candidato receberá, a titulo de auxilio financziro, a importância correspondente a 50% 
(cinqüenta pqr cento) do vencim~nto ir.!cial do cargo para o qual estejam concorrendo, 
enquanto· estiver matriculado e frequentando o Programa de Formação. 

8 .9.1. 

8.9.2. 

8.10. 

9. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

10. 

10.1. 

10.1.1. 

10.1 .2 . 

10.1.2.1. 

1 0.1.2.2. 

10.1.2.3. 

10.1.2.4. 

10.1.2.5. 

10.1.2.6. 

10.1.2.7. 

10.1.2.8. 

10.1.2.9. 
10.1.3. 

10.1.4 . 

10. 1.5. 

10.1.6. 

10.2. 

10.3. 

• 10.4. 

10.4. 1. 

10.4.2. 

10 5. 

10.6 . 

10.6.1. 

10.6.2. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

10 10. 

Ao candidato convocado para o Programa de Formação. se serv1dor efetivo da 
Administração Direta. autárquica e/ou Fundacional do Governo do Estado do Amapá, será 
assegurado o afastamento remunerado para a participação do Programa de Formação, 
podendo optar pelo recebimento de sua remuneração ou do auxilio finé!nceiro previsto no 
subitem anterior. 

t: vedado o recebimento cumuÍativo da remuneração e auxilio qnanceiro. 

Os candidatos que obtiverem aproveitamento no Programa de Formação, conforme 
·dispuser seu edital, serão considerados APROVADOS no concurso público. Os 
candidatos que não obtiverem aproveitamento, serão considerados eliminados. 

DO RESULTADO FINAL DQ CONCURSO PÚBLICO 

Serão considerados APROVADOS no concurso público os candidatos classificados na 1• 
etapa observado o disposto nos itens 7.1 e 7.1.1 que obtiverem aproveitamento na 2• 
etapa (Programa de Formação). 

O resultado final do concurso público será publicado em ordem decrescente da pontuação 
obtida pelos candidatos na 11 etapa. 

Somente a APROVAÇÃO no concurso pública garante ao candidato o direito a nomeação 
dentro do seu prazo de validade. Nesse prazo as nomeações serão realizadas de acordo 
com a disponibilidade orçamentária do Estado. 

DA NOMEAC.Ã.O E LOTACÃO 

Somente será investido em oergo público o candidato aprovado que for julgado Apto após 
submeter-se ao exame pré-admissional, de caráter eliminatório. O exame pré-admisl>ional 
consistirá em avaliação médica. 

Exame Dré-a~missional - Avallacto Médica 

Os Candidatos deverão se submeter à Junta Médica do Estado, localizada na Rua 
Leopoldo Machado, n• 1094, bairro Jesus de Nazaré, munidos dos seguintes exames: 

Exame parasitológico de fezes; 

Exame de urina- tipo I; 

Exame de sangue: Hemograma, VDRL, HIV, Colesterol total e frações, Triglicérides. . 
Glicemia de Jejum; questionamentos em relação ao exame de HIV; 

Raios-X Tórax PA com laudo; 

Eletrocardiograma com laudo; 

PSA (para candidatos do sexo masculino); 

PCCU (para candidatas do sexo feminino); 

EEG com Laudo; 

Tipo sangulneo e fator RH. 
Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares para dirimir eventuais 
dúvidas. 

Em todos os exames além do nome do candidé!to deverá constar, obrigatoriamente, a 
assinatura do profissional e o registro no órgão de classe especifico do profissional 
responsável. 

Após a análise dos documentos e dos exames médicos. os candidatos habilitados e 
aptos, respectivamente, serão nomeados. 

Os candidatos ausentes na convocação para os exames pré-admissionais serão 
eliminados. 

A ausência do candidato ou a não apresentação dos exames no pe,riodo da convocação, 
implicará na eliminação deste: 

Da Nomeação 

Os candidatos considerados aptos na avaliaçao médica, serao nomeados conforme o 
número de vagas existentes, respeitando-se as vagas reservadas às pessoas com 
deficiência. 

Após a nomeaçao o candidato será convocado para. respeitada sua ordem de 
classilicaçao, na lista de classificação geral, exercer seu direito de preferência para 
lotação por órgao e município da área de lotação, conforme. especificado no Anexo I. 

Antes da nomeação dos cand idatos aprovados, a Secretaria de Estado da Administração 
- SEAD publicará a distribuição por municlpio das vagas alocados nas áreas de lotação a 
que se refere o Anexo I. 

O candidato nomeado terá 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do decreto de 
nomeação, para tomar posse no cargo, podendo, a pedido do interessado este prazo ser 
prorrogado por mais 30 (trinta) dias. · 

Perderá os direitos decorrente~ do Cnncurso Público, não cabendo recurso, o candidato 
que. 

Recusar a nomeação, ou, consultado e nomeado, deixar de tomar posse ou ent•ar em 
exerclcio nos prazos estabelecidos pela legislação estadual vigente; 

Nao aceitar as condições estabelecidas para o exercício do cargo pleiteado. 

t obrigatória a apresentaç4o do D1ptoma e/ou Certificado exigidos nos subitens 8.2.1, 
8 .2.2 e 8.2.3. no momento da posse, caso nao tenha s1do entregues por ocasião da 
matricula no programa de formação. 

t facultada a Secretaria de Estado da Administração - SEAD, exigir dos candidatos 
nomeados. além da documentação prevista no subitem 8.2.4 deste edital, outros 
documentos que julgar necessário. 

O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício no cargo às suas 
expensas. , 

t vedada a movimentação por disposição ou cedência fora das hipóteses previstas na Lei 
n• 1.300, de 07 de janeiro de 2009, com as alterações da Lei n• 1.352, de 07 de julho de 
2009. 
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11.1. 

11.1.1. 

11 .1.2. 

11.1.3. 

11-1.4. 

11 .1.5. 

11.1.6. 

11.1.7. 

11 .1.8. 

11.1.9. 

11 .1.10. 

11.1.11 . 

11.1 .12. 

11.1.13. 

11 .1.14. 

11.2. 

11.2.1. 

11 .2.2. 

11 .3. 

11 .4. 

11.5. 

11 .6. 

12. 

12.1.1. 

12.2. 

12.3. 

12.4. 

12.5. 

12.6 . 
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DOS RECURSOS 

Os recursos referentes à prova objetiva serão dirigidos à Presidência da Comissão de 
Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos- COPSC/UNIFAP, mediante 
PROTOCOLO GERAL, do Campus Marco Zero do Equador/ UNIFAP, localizado no 
prédio da Reitoria, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, 
em dias úteis, sito rodovia Juscelino Kubitscheck, Km 02, Bairro Universidade. 

Serão aceitos recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a divulgação do gabarito 
provisório das provas objetivas. 

Admitir-se-á um único recurso para cada candidato, relativo à divulgação do gabarito da 
prova objetiva de conhecimentos gerais e especificas. 

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição 
detalhada das razões que· o motivaram, desde que dirigidos à Comissão de 
Operacionalização de Processos Seletivos e Concurso- COPSC/DEPSEC, entregue sob 
protocolo, no Campus Marco Zero do Equador da UNIFAP, em Macapá~Ap (subiÍem 
11.1). no prazo de 2 (dois) dias úteis, observado o disposto no subitem 11 .1.1 . 

No requerimento do recurso referente ao gabarito provisório da prova objetiva, cada 
questão deverá ser indicada, individualmente. por área de conhecimeqto e devendo ter 
fundamentação lógica e consistente. 

O formulário de recurso deverá ter os campos preenchidos pelo candidato conforme as 
indicações nele contidas, bem como assinado pelo mesmo ou por seu representante legal 
no local indicado para tal. 

A identificação do candidato deve ser feita somente no formulário de recurso constante no 
Anexo IV deste Edital. disponibilizado no site www.unifap.br/depsec, e no protocolo geral 
da UNIFAP, no Campus Marco Zero do Equador. · 

Só serão admitidos os recursos interpostos através do formulário constante no Anexo IV 
deste edital, sendo liminarmente indeferidos aqueles que não obedecerem a essa 
determinação. ' 

Não será aceitos. em nenhuma hipótese, pedidos de ~evisão do julgamento dos recursos 
ou apreciação de recurso interposto fora do prazo determinado. 

Não serão aceitos recursos interpostos por e-mail, fac-símile, telegrama ou outro melo 
que não seja o específico neste Edital. 

Recursos não fundamentados e extemporâneos serão indeferidos liminarmente. 

A Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos -
COPSC/DEPSEC, constitui única instancia para os recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão re<;ursos adicionais. 

O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questao(Oes) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuido(s) 
a todos os candidatos. 

Não serão aceitos recursos administrativos sobre o gabarito defin itivo da prova objetiv~; 

Serão liminarmente irdeferidos os recursos interpostos em desobediência a qualquer 
determinação contida neste edital. 

Será admitido, ainda, recurso administrativo referente ao resultado da avaliação médica 
do exame pré-admissíonal, que será objeto de julgamento por junta médica distinta, 
designada pelo Pres.idente da Comissão do concurso. Esse recurso deverá ser interposto 
no prazo ,de 03 {três) dias úteis, conforme modelo do Anexo IV, contados da divulgação 
do(s) resultado(s) do · exame pré-admissional no site 
http:/lnew.portalsead .com.br/home/co~. 

Os recursos relativos ao exame pré-admissional serão dirigidos ao Presidente da 
Comissão Organizadora do Concurso Público, entregues na Secretaria de Estado da. 
Ad(ninistração- SEAD, protocolados no horário das 8h00min às 18h00min. 

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados. interpostos dentro 
do prazo com indicação do nome do candidato, endereço, número de inscrição, 
questionamento e assinatura. conforme modelo no Anexo IV, que também estará 
disponível no site http:/lnew.portalsea·d .com.brlhome/con~. 

Os recursos serao admitidos uma única vez. não cabendo pedidos de reconsideração. 

Serão rejeitados liminarmente os recursos: entregues fora do prazo; os que não 
contiverem dados necessários á identificação do candidato; e os que não utilizarem o 
formato do formulário canUdo no Anexo IV. 

Havendo alteração de resultado em quaisquer das fases do Concurso Público, em razão 
do julgamento de recursos apresentados á Comissão do Concurso, este resultado deverá 
ser republicado com as alterações que se fizerem necessária. · 

O recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes dos subitens 
11 .1.5 e 11 .2.2 e/ou fora do respectivo prazo, não será aceito. 

DAS OISPOSICÓES ~ 

Á falta de comprovação dos requisitos de escolaridade para investidura até á data da 
posse acarretará a eliminação do candidato no concurso e anulação de todos os atos a 
ele referentes, ainda que já tenha sido homologado o concurso público, sem prejuízo da 
sançao legal cabível. . 

O candidato ficará obrigado a manter atualizado seu endereço junto Secretaria de Estado
da Administração- SEAD. 

' A inscrição do candidato no Concurso implicará a aceitação das normas do certame 
contidas neste Edital e em outros a serem publicados. 

t: de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de toqos os atos, 
Editais e comunicados referentes a este Concurso Público no Diário OfiCial do Estado -
DOE e si tios de internet informados neste edita~ 

Não serão fornecid.as, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
realização das Etapas. 

Os candidatos classificados e não aprovados bem como os candidatos desclassificados 
-poderão consultar, de forma individual, o seu posicionamento, de acordo com as 
instruções previstas no site www.unjfap.com.br ou. ainda, após a publicação do resultado 
final, consultar as referidas listagens na sede da Secretaria de Estado da Administração -
SEAD. situada a Avenida FAB, Centro Cívico, entre as ruas Jovino Dinoá e Leopoldo 
Machado. 

Pág. 47 



M ac:.pa 7.07.2009 (DIÁRIO OF ) ICIAL Pág. 48 
12.7. O Concurso terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de homologação do resultado 

final. podendo ser prorrogado, por ato do Presidente da Comissao. uma única vez, por 
igual perlodo. 

12.8. A relação dos candidatos aprovados será divulgada oficialmente. 
12.9. A inscrição do candidato implicará conhecimento das normas deste Edital e o 

compromisso de aceitar as condições do Concurso, tais como se acham postas nos 
dispositivos supracitados. 

12.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissao Organizadora do Concurso, no que 
concerne à aplicação e julgamento da presente seleçao. 

12.11. O prazo para impugnação do Edital será de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data 
da sua publicaçao. 

12.12. A impugnação será apreciada em 10 (dez) dias úteis, a contar do término do prazo acima. 

Mocopâ-AP, 17 "'lK 2009 

WEUNGTON DhVALHO CAMPOS 
Secretário de Estado da Administração -

Presidente da Comissão 
i 
I ANEXO 1- EDITAL N° 00112009 ·SETOR ECONÓMICO 

A· CARGOS POR ÀREA DE HABLITAÇÃO, VENCIMENTO, VAGAS E ÁREAS DE LOTAÇÃO. 

CARGO A: ANALISTA DE MEIO AMBIENTE 
....-- VENCIMENTO INICIAL: R$ 3.527,50 -

COD Área de Habilitaçlo Requisito vagas ALI ALII ALIII ALIV ALV AL VI 

Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de Nlvel 

A-1 Antropologia Superior em Antropologia, fornecido por instituição de ensino superior 59 1 reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no órgao de 
classe. ;-- -Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nivel 

A-2 Agronomia Superior em Agronomia, fornecido por instituição de ensino superior . 5 reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no órgao de 
classe, ·- r- -
Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de Nfvel 

A-3 Arquitetura e Urbanismo 
Superior em Arquitetura e Urbanismo, fornecido por instituição de 1 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e 
registro no órgão de classe. 

1-
Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de Nivef 

A-4 Bacharel em Direito Superior em Direito, fornecido por instituição ele ensino superior 5 

f-
reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC. 

1-
Diploma registrado de conclusa<> de c'-lrso de graduação de Nlvel 

A-5 Bacharel em Biologia Superior em Biologia, forr.ecido por instituição de ensino superior 5 reconhecida pelo Ministério da Educaçao- MEC e registro no órgao de . 
classe. .- - · Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de Nível 

MS Engenharia Ambiental Superior em Engenharia Ambiental, fornecido por instituição de ensino 4 superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no 
órgão de classe. 

r Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de Nfvel 
Superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino A-7 Engenharia Civil 
superior reconhecida pelo Ministério da EducaçãO - MEC e registro no 1 

órgao de cl~sse. 

COD Área de Habilitilçlo Requisito vagas ALI ALII ALUI ALIV ALV AL VI 
-

Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nível 

A-8 Engenharia de Pesca 
Superior em Engenharia de Pesca, fornecido por instituição de ensino 

1 superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao - MEC e registro no 

f-
órgão de classe. 

r-Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nivel 

A-9 Engenharia Florestal Superior em Engenharia Florestal, fornecido por instituição de ensino 
2 2 2 18 superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no 

órgão de classe. 
-

Diploma registrado de co~clusão de curso de graduação de Nfvel 

A-10 Engenharia de Minas Superior em Engenharia de Minas, fornecido por instituiçao de ensino 
1 superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no 

órgl!o de classe. 
f- . 

Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nlvel 

A-11 Engenharia Química Superior em Engenharia Qui mica, fornecido por instituição de ensino 
4 superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no 

órgao de classe. - -
Diploma registrado de conclusão de curso de graduaçao de Nlvel 

A-12 Engenharia Sanitária Superior em Engenharia Sanitâria, fornecido por instituição de ensino 
2 superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no 

órgão de classe. 
Diploma registrãdo de conclusão de curso de graduação de NiveJ 

- -

A-13 Economia 
Superior em Economia, fornecido por instituição de ensino superior 1 reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no órgao de 

1--
classe. 
Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nivel 

A-14 Geologia 
Superior em Geologia, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecl:ta pelo Ministério da Educaçao-MEC e registro no órgl!o de 

3 

classe. -
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r ~-1 5 1 Oceanografi~ - ' Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nlvel - I r I I I 
Superior em Oceanografia, fornecido por institulçao de ensino superior 1 
reconhecida pelo Ministério da Educa(;ao- MEC. .. 

- ~ -
CARGO 8 : ESPECIALISTA EM GEOPROCESSAMENTO E ORDENAMENTO TERRtTORRIAl 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 3.527,50 .. .. 

COD - Requisitos vagas Ali Alll Allll AliV ALV AL VI 

- -·--
Diploma registradÕ de conclusao de cu~ de !lraduação de Nivel -- - -
Superior em qualque·r ârea do conhecimento fornecido por instituiçao de 

B-1 ~eoprocessamento ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao - MEC, 11 11 
registro no 6rgao de classe quando houver e Pós-Graduaçao em 
Geoprocessamento. -

CARGO C: ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL -

r-
~ENCIMENTO INICIAL: R$ 3.527,50 

-· 

co o Área de Habllltaçlo Requisito vagas ALI ALII AlUI ALIV ALV AlVI 

Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nivel 
1-. 

C-1 Agronomia Superior em Agronomia, fornecido por instituição de ensino superior 12 1 reconhecida pelo Ministério da Educaçao - MEC e registro no órgllo de 
classe. 
Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nivel 

- - ~-

C-2 Ciências Sociais Superior em Ciências Sociais, fornecido por instituiçao de ensino 
1 superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao- MEC e registro no 

órgao de classe . 
. ··- - --

Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nivel 

C-3 Economia Superior em Economia, fornecido por instituição de ensino superior 
1 reconhecida pelo Ministério da Educaçao - MEC e registro no órgao de 

classe. I 

--
Diploma registrado de conclusllo de curso de graduação de Nivel 

C-4 Engenharia Agrfcola Superior em Engenharia de Agrlcola, fornecido por instituiçao de ensino 
1 - superiOr reconhecida pelo Mi.nistério da Educação- MEC e registro no 

I ór11ao de classe. 

I C-5 

I Diploma registrado de conclusllo de curso de graduação de Nlvel 

Engenharia de Alimentos Superior em Engenharia de Alimentos. fornecido por instituição de 1 ensino superior reconhecida pelo Ministério ~a Educaçao- MEC e 

r---r 
registro no órgao de classe. 

1--. 
Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nivel 

C-6 Engenharia de Floresta SuperiOr em Engenharia de Florestas, fornecido por-instituiçao de 1 ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao- MEC e 
regi~tro no órgão de classe. ;-
Diploma registrado de conclusão de curso de graduaçao de Nlvel 

- . - r--

C-7 Engenharia de Pesca 
Superior em Engenharia de Pesca, fornecido por instituição de ensino 1 superior reconhecida pelo Ministério da Edutaçao- MEC e registro no 
órgao de classe. r-- ··I-
Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nivel 

C-8 Estatrstica 
Superior em Estatlstica, fornecido por instituiçao de ensino superior 1 reconhecida pelo Ministério da Educaçllo- MEC e registro no órgllo de 
classe. r--- . 
Diploma registrado de conclusao de curso de graduação de Nlvel 

C-9 Medicina Veterinãria 
Superior em Medicina Veterinâria, fornecido por instituiçao de ensino 1 superior reconhecida pelo Ministério da Educaçllo - MEC e registro no 

r- órgllo de classe. --. -
Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçllo de Nivel 

C-10 Tecnólogo em Superior em Tecnólogo em Administraçao Rural, fornecido por 1 Administraçao instituiçllo de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educaçllo 
- MEC e registro no órgao de classe. ·- - · Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçllo de Nivel 

C-11 Tecnólogo em Superior em Tecnólogo em Cooperàlivismo, fornecido por instituiçao de 1 cooperativismo ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e 
registro no órgao de classe. -
Diploma registrado de conclusao de (\llrso de graduação de Nível 

C-12 Zootecnia Superior em Zootecnia, fornecido por instituiçao de ensino superior . 1 
reconhecida pelo Ministério da Educaçao - MEC e registro no órgllo de 
classe. 

CARGO O: AUDITOR DE CONCESSAO E OUTORGA FLORESTAL 
VENCIMENTO INICIAL: RS 3.527,50 

I COD I Área de Habilitação I Requisito ~ I vagas I Al I I AL 11 I AL 111 ALIV ALV ALVI 

I D-1 I Eog.,hario R""'1al 

Diploma registrado de conclusao-de curso de graduaçllo de Nlvel I Superior em Engenharía Florestal, fornecido por instituição de ensino 3 
superior reconhecida pelo Ministério da Educaçllo- MEC e registro no 

-
órgão de classe. _ 5 
Diploma registrado de condusao de curso de graduação de Nível 

D-2 Engenharia Ambiental 
Superior em Engenharia Ambiental, fornecido por instituiçao de ensino 2 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no 
órgão de classe. 

CARGO E: FISCAL AGROPECUARIO 

,_ 

~ I VENCIMENTO INICIAL' •• 3.521,50 

<.;OD Área de Habilltaçi~ Requisito vagas ALI Alll ALIII AL IV ALV ALVI 

Diploma registrado de conciusao de. curso de graduaçllo de Nível 

E-1 Agronomia 
Superior em Engenharia AgrOnoma e/ou Agronomia, fornecido por 1 1 1 1 2 4 
instituiçao de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao 

• 
- MEC e registro no órgao (je classe. 

- - - - - - .. - .. .. . . .. 
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E-2 Engenharia Florestal 

f-- -

E-3 Medicina Veterinaria 

-

Zootecnia 

Diploma reg1strado de condusao de curso de graduaçao de Nlvel 
Superior em Engenharia Florestal. fomecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no 
órgao de classe. 
Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nivel 
Superior em Medicina Veterinarla. fornecido por instituiçao de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao - MEC e registro no 
órgao de classe. 
Diploma registrado de conciusao de curso de graduaçao dê Nível 
Superior em Zootecnia, fornecido por instituiçao de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educa~o - MEC e registro no órgao de 
classe. 

34 

4 3 2 7 

2 

CARGO F: AGENTE DE FISCALIZAÇAO AGROPECUARIA 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.282,50 

AL VI jcoo I A. .. •• "''m"'" """''''• I,.,,., AL 1 I AL 11 I AL ~ IV I AL v 
I", ~n~Agropecuario / ~ ~~=~~~~~~~~~~~~u~~:d~~~::~~~br=~~:pelo 30 6 I 8 6 I 4 ,-4-+-2---11 
~I cola Ministério da Educação - MEC e registro no órgoo de c .:.la.:...s:..:s..:..e·;__ _ _ __.._ 

CARGO G: EXTENSIONISTA AGROPECUÁRIO 
_ VENCIMENTO INICIAL: R$!...:3;:;.5:.:2~7,~50:::...._ _ _ _ _ 

COD I Área de Habilitação Requisito 

G-1 Agronomia 

-

G-2 Engenharia de Alimentos 

G-3 Medicina Veterinária 

r-~~------

G-4 Zootecnia 

Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nlvel 
Superior em Engenharia Agrônoma e/ou Agronomia, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educaçao 
- MEC e registro no õrgao de classe. 
Diploma registrado de conclusao de curso de graduaçao de Nivel 
Superior em Engenharia de alimentos, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e 
registro no órgao de classe. _ 
Diploma registrado de conclusao de c:urso de graduaçao de Nível 
Superior em medicina v~;terinaria, fornecido por instituiç:io de ensino 
'superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no 
órgao de classe. 
Diploma registrado de conclus:io de curso de graduação de Nível ·
Superior em Zootecnia, fornecido por instituçao de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no órgao de 
classe. 

CARGO H: EXTENSIONISTA FLORESTAL 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 3.527 LSO 

COD Área de Habilitação Requisito 

H-1 Engenharia Florestal 

Diploma registrado de conclusão de curso de graduação de i';llvel 
Superior em Engenharia Florestal, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da EducaçOO - MEC e registro no 
órgoo de classe. 

CARGO 1: EXTENSIONISTA EM PESCA E AQUICULTURA 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 3.527,50 ---- -----------

1-1 

Área de Habilitação Requisito 

Diploma registrado de. conclusao de curso de graduação de Nlvel 

Engenharia de Pesca 
Superior em Engenharia de Pesca, fomecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no 
órgoo de classe. 

CARGO J: EXTENSIONISTA SOCIAL -:.::.::.::..:...._ _ __ _ 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 3.527,50 . .;:__ ___ _ 

vagas 

46 

vagas 

15 

vagas 

8 

-

ALI ALII ALIII ALIV AL V ALVI 

10 7 4 4 5 5 

r-

1 

2 1 2 1 

-
2 2 

-

ALI ALII AL UI ALIV ALV AL VI 

2 3 2 2 6 

- - I 

o--"\.... 

ALI ALII ALIII ALIV ALV ALVI 

3 2 

COD Área de Habilitação Requisito vagas AL I AL 11 AL lU AL IV AL V AL VI 

Diploma registrado de conclusão de curso de graduaçao de Nlvel 

J-1 Biblioteconomia 
Superior em Biblioteconomia, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério dia Educação - MEC e registro no 

---------+ó~rEgãod~~c~la~~~- ~--~ 
Diploma registrado de conclusa<~ de curso de graduação de Nlvel 

J-2 Economia Doméstica 
Superior em Economia Doméstica, fornecido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no 
órgão de classe. 

J-3 Nutriçao 

J-4 Pedagogia 

J-5 Ps~logia 

- - - - - +o=-ip. loma registrado de conclusa<~ de curso de graduação de Nível 
Superior em Nutrição, fornecido por inslituiçao de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação - MEC e registro no órgão de 
classe. 

---r.D~iploma-r,.,.egc-:i-:st-rad-;-o-d-:-e-concl~ usao de curso de graduação de Nlvel 
Superiof em Pedagogia, fomecido por instilliçao de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação- MEC e registro no órgão de 
ela~. 
Diploma registràdo de conclusão de curso de graduação de Nlvel 
Superior em Psicologia. fornecido por instituiçOO de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Edu.:ação- MEC e registro no órgao ele 
classe. 
Diploma registrado de conclusa<~ de curso de graduação de Nlvel 

J-6 Serviço Social 
Superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior 
reconheqda pelo Ministério da Educação- MEC e registro no Orgao de 

.;:r:;===:==classe:v-.~:-:=,-:-;----
CARGO L: TECNJCO EM EXTENSÃO RURAL 
VENCIMENTO INICIAL: R$ 2.282,50 

-

-

13 

2 

-

1 2 

• 
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r- r---' 

co o Area de Habilitação Requisito vagas AL I AL 11 AL 111 ALIV Al V AL VI 

f--"-1--- ~---r-----~---+----4--
Certificado de conclusão do curso técnico em extrativismo fornecido por 

l-1 Extrativismo instituição de ensino Técnico rêconhecida pelo Ministério da Educação

'---· ·- MEC. 

L-2 Pesca e Aqüicultura 
Certificado de conclusao do curso técnico em Pesca fornecido por 

r-
L-3 

instituição de ensino Técnico reconhecida pelo Ministério da Educação- 147 
MEC 

------------------+c_::::ertilicado de conclusao do curso técnico em Ãgropecuária ou AgrícOla 
Técnico Agropecuário I 
Agrícola fornecido por instituição de ensino Técnico reconhecida pelo Ministério 

_da Educaçllo- MEC e reg~stro no órgao de classe. 

4 6 

6 2 

30 20 

2 3 4 11 

2 3 4 

8 13 15 14 

TOTAL GERAL 380 75 58 27 37 42 141 

~ta: slio as seguintes as Areas de Lotação, observado o disposto nos subitens 10.4.-;1-e-1;-;0,-.4-:-_-:::-2-d-:-o-ed~ita:-:-I.--L---
Area de lotação 1- Municípios de: Oiapoque, Calçoene, Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho (área urbana e área rural). 
Área de lotação 11 - Municípios de: Ferreira Gomes, Porto Grande, Pedra Branca do Amaparl e Serra do Navio (área urbana e área rural); 
Área· de lotação 111- Municípios de: Cutias. ltaubal e o Distrito do Pacur (área urbana e área rural); 
Área de lotação IV- Municípios de: Laranjal do Jari e Vitória do Jari (área urbana e área rural); 
Área de lotação V- Municfpios de: Mazagão e Santana (área urbana e área rural) . 
Área de lotação VI- Municlpio's de Macapá (área urbana e ár~a rural). 

B - ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO 
Observado o disposto nos subitens 10.4.1 e 10.4.2 do edital, os candidato~ serão lotados nos seguintes órgãos: Secretaria de Desenvolvimento Rural- SDR, 
SP.cretaria de Estado do Meio AmbientA- SEMA, Instituto de Desenvolvimbnto Ru~al doAmapa- RURAP, Agência de Pesca do Amapá- PESCAP, Agência de 
Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá- DIAGRO, Instituto Estadual de Florestas do Amapá -IEF, e Instituto do Meio Ambiente e de Ordénamento Territorial 
do Amapá -IMAP. 

C- AS ATRIBUIÇÓES DOS CARGOS. 
C.1. Cargos de Analista de Meio Ambiente: 
a) Desenvolver as atividades de planejamento ambiental, organizacional e estratégico, para a perfeita execução das políticas e normas de meio ambiente 
formuladas no âmbito do Estado; 
b) Executar. monitorar e avaliar as poliiicas e normas estaduais de meio ambiente. conforme a regulação, gestão e ordenamento do uso e do acesso aos recursos 
ambientais, incluindo as florestas, visando á mel~oria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais; 
c) Promover estudos e proposições de instrumentos estratégicos à implementação de polfticas nacionais, regionais e locais de meio ambiente, bem como de seu 
acompanhamento. avaliação e controle; 
d) Desenvolver estratégias e propor soluções de integração entre polfticas ambientais e setoriais, com base nos princípios e nas diretrizes do desenvolvimento 

. sustentável; · ~ 
e) Promover o monitoramento, a fi~calização , o licenciamento e a auditoria ambiental das áreas ambientais no Estado; 
f) Efetuar a fiscalização de empreendimentos que utilizam recursos naturais e de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras do meio ambiente, de acordo 
com a legislação ambiental; 
g) Promover a fisca1ização sobre pessoas fisicas ou jurídicas que exerçam atividades ambientais, inclusive em áreas de florestas; 

I 
h) Aplicar as sanções administrativas, bem como praticar outros atos de natureza preventiva, cautelar ou corretiva. de interesse da gestao e da proteção do meio 
ambiente, nos termos da legislação pertinente; 
I) Promover a gestão, a proteção e o controle da qualidade ambi11ntal; 

1 j) Prestar informações e orientações a respeito dos procedimentos administrativos para o licenciamento ambiental<le empreendimentos; 
k) Promover a conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção; 

li) Formular e propor políticas para a gestão das unidades de conservação do Estado; 
1 m) Desenvolver critérios para exigências de estudo de impac1o ambiental de atividades modifiCadoras ou potencialmente modificadoras do meio ambiente; 

I 
n) Estimular a difusão de tecnologias. de informação e de educação amlliental; · 
o) Elaborar relatórios periódicos das atividades realizadas, coletando informações, anotando dados obtidos e soluções propostas. a fim de propiciar 
acompanhamento por parte dos dirigentes e alimentar o sistema de Cadastro Ambiental do Estado; 
p) Em1tir certificados ou laudos oficiais de análises laboratoriais, pareceres técnicos. despachos e outros documentos fito e zoosanitários. de acordo com a sua 
área de habilitação; 
q) Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas técnicas. 
C.2. Cargos de Especialista em Geoprocessamento e Ordenamento Tf~rritorlal: 
a) Exercer as atividades de planejamento agrário e fundiário, organizacional e estratégico, para a perfeita coordenação, execução, acompanhamento das políticas 
e normas de ordenamento territorial, fOrmuladas no âmbito do-Estado; 
b) Planejar, organizar, acompanhar e executar programas e projetos de ordenamento territorial e de regularização fundiária do Estado, incluindo as florestas, 
pesquisando e aplicando principias teóricos e técnicas relativas ao seu campo de atuação; 
c) Analisar, estudar, avaliar e emitir pareceres estabelecendo ou valendo-se·t:te meiodologias apropriadas, para-a otimização dos-recursos disponfveis; 
d) Orientar a sistematização dos assentamentos urbanos e rurais, em parceria com os municlpios do Estado; 
e) Elaborar projetos fundiários de obtençao, aquisição. transferência e permuta de terras de acordo com o interesse do Estado e atendendo a legislação vigente; 
f) Desenvolver critérios para exigências de estudo de Impacto ambiental de atividades modificadoras do meio ambiente em áreas agrária e fundiária: 
g) Prestar informações e orientações a respeito dos prôcedimentos administrativos para o licenciamento ambiental da propriedade rural; 
h) Efetuar a fiscalização de empreendimentos que exerçam atividades agràri\IS e fundiárias, incluindo as áreas de florestas, de acordo com a legislaçao 
pertinente; 
i) Fiscalizar as atividades técnicas de execução do ordenamento territorial através de projetos fundiários e assentamentos nas diferentes modalidades; 
j) Auxiliar e acompanhar, quando necess~rio, as demais áreas do setor de de_senvolvimento econômico nas fiscalizações que tratam de questões agrárias e 
fundiárias do Estado; 
k) Aplicar as sanções administrativas. bem como praticar outros atos de natureza preventiva, cautelar ou corretiva, de interesse da gestao agrária e fundiária, nos 
termos da legislação pertinente; 
I) Atender as solicitações dos 6rgaos do governo federal, estadual e municipal no que se refere à perfcia técnica agrária e fundiária; 
m) Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas. técnicas. /'\ 
C.3. Cargo de Analista de Desenvolvimento de Rural. 

a) Exercer as atividades de. planejamento rural, organizacic'lal e estratégico das polfticas e normas do meio rural formuladas no llmbito do Estado; 
b) Coordenar, controlar e avaliar as políticas de desenvolvimento; · 
c) Sistematizar e difundir as informações setoriais; 
d) Planejar, ooordenar e acompanhar as polfticas de promoção do desenvolvimento sustentável da produção rural, com ênfase na formulaçao de políticas e 

normas estaduais de produção agropecuária, florestal, extrativista, pesqúeira e aquicola, estimulando a organiz.açao rural e o acesso ao crédito; 
e) Elaborar projetos de apoio estratégicO e financeiro; 
f) Flealizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas técnicos. 
C.4. Cargos de Auditor de Concessio e Outorga Florestal: ' 
a) Efetuar a auditagem de empreendimentos que utilizam recursos flqrestais inerentes á' concessão e outorga florestal, de acordo com a legislação vigente; 
b) Acompanhar a utilização de bens. a prestaçao de serviços relativos ás áreas de no.restas públicas, tais como: inventário, construção e/oo manutenção de 
estradas e proteção florestal; 
c) Executar operações associadas ao controle, monitoramento e fiscalizaçao para o cumprimento das leis e normas aplicáveis na concessão da óutorga florestal; 
d) Buscar orientação jurldica nas questões referentes ao acompanhamento das atividades florestais terceirizadas; 
e) Desenvolver, acompanhar e auditar as.atlvidades diretas de campo das empresás e entidades participantes do uso das florestas públicas, envolvendo mão-de-
obra qualificada e constante; . · 
f) Aplicar as Sanções administrativas, bem como praticar outros atos de natureza preventiva, cautelar ou corretiva, nos empreendimentos que utilizam recursos 
florestais inerentes a concessão e outorQa florestal, nos termos da leaislação pertinente; 
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g) Elaborar relatórios periódicos das atividades realizadas, coletando informações, a fim de propiciar o acompanhamento dos procedimentos desenvolvidos na 
concessao e outorga florestal; · 
h) Rea~zar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas técnicas. 
C.5. Cargos de Fiscal Agropecuártó: , 
a) Desempenhar atividades relacionadas com planejamento, organizaçao, direçao, execuÇão, supervi~. coordenaçao, consultoria, assessoramento e controle 
de ações, projetos e programas de defesa agropecuária; · 
b) l_nspecionar e fiscalizar as propri~~es agroP8CI!árias e ~utros estabelecimentos que exerçam alívidad~ relacionadas com a produçao. industrializaçao, 
manrpulaçao, arma~namento, comercrahzação ou utihzaçao ~e rnsumos, produtos ou subprodutos agropecuários e agroindustriais, de origem animal e vegetal, e 
os de uso agronOmrco e vetennáno; 
c) Controlar e fiscalizar o transito de vegetars e animais, suas partes, produtos e subprodutos destinados a qualquer fim; 
d) Desempenhar a vigilância saoitaria e epidemiológica, de natureza fito e zoosanitária; 
e) R~endar à autoridade competente a autorizaçao e a suspensao da realizaçao de leilOes, feiras, exposições e outros eventos que envolvam concentração 
deanrmars; 
f) Desenvolver as ações de emergência fito e zoosanitária; 
g) Aplicar as sanções administrativas. bem como praticar outros atos de natureza preventiva. cautelar ou corretiva, de interesse fito e zoosanitário, nos termos da 
legislaçao pertinente; 
h) . Realizar análi~s lá~toriais de interesse fito e zoosanitãrio, especialmente as destinadas â identificaçto, diagnóstico ou contirmaÇao de pragas e doenças, e 
verificar a confonnidade de rnsumos. produtos e subprodutos agropecuários; 
i) Emitir c~~ficados ou laudos oficiais de análises laboratoriais, pareceres técnicos, despachos, e outros documentos fito e zoosaoitários, de acordo com a sua 
area de habilitação; 
j) Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamenlos e normas técnicas. 
C.6. Cargos de Agente de Flacallzaçlo Agropecuarla: 
a) Desempenhar atividades que compreendam larefas de a~ ãdministrativo, fmanceiro e loglstico para as ações de defesa agropecuária; 
b) Auxiliar na execuçao de medidas técnicas de defesa sanitária quando determinadas e sob a coordenaçao de servidor titular de cargo de Fiscal Agropecuário; 
c) Fiscalizar o trânsito de veg~tais e animais, suas partes, produtos e subprodutos destinados a qualquer fim, sob a coordenaçao de servidor de cargo de Fiscal 
Agropecuário; 
d) Autuar os que descumprirem as exigências legais e regulamentares para o transito de vegetais e animais, suas partes, produtos e subprodutos destinados a 
qualquer fim; • 
e) Executar serviços de apoio às atividades laboratoriais. inclusive coleta, controle e recepçao de amostras; 
f) Promover a classificaçao de produtos de origem animal~! vegetal; 
g) Executar o cadastramento e registro de propriedades rurais e demais estabelecimentos de interesse da defesa agropecuária; 
h) . Dirigir, quando designado, unidades operacionais locais de defesa agropecuária; 
i) Emitir documentos fito e zoosanitários, conforme o disposto na legislaçto; 
j) Realizar outras atividades correlatas determinadas por servidor titular do cargo de Fiscal Agropecuário, ~>~:avistas em-leis, regulamentos e normas técnicas. 
C.7. Cargos de Extenslonlata Agropecuirio: 
a) Exercer as atividades de planejamento rural, organizacional e estratégico das polflicas e normas do meio rural formuladas no ambito do Estadô; 
b) Prestar a assistência técnica e a extensao rural agrCH!COiógica às comunidades rurais; 
c) Matizar e difundir as informaçOes setoriais; 
d) Coordenar e/ou executar treinamentos visando à profissionafizaçao dos agricultores familiares; 
e) Aplicar métodos, técnicas e prover meios para a transferência de t~ologias.no meio rural; 
f) Planejar, coordenar e acompanhar as poHticas de promoçao do desenvolvimento sustentável da produçao rural, com ~nfase na formulaçAo das pollticas e 
normas estaduais de produçAo agropecuária, florestal e extrativista, estimulando a organizaçao rural, a economia solidária e o acesso ao crédito; 
g) Elaborar e acompanhar a implanlaçao e execuçao de projetos e planos de crédito rural de financiamento das atividades agropecuárias; 
h) Elaborar projetos de apoio estratégico e financeiro; 
i) Executar atividades de educação ambiental; 
j) Realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades rurais trabalhadas e propor e executar _medidas nas âreas de SJisiStêncla, previdência, 
alimentaçao e educaçao dos agricultores familiares: 
k: Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, reQUiamentos e normos técnicas. 
C.8. Cargos de Extenalonlsta Flonstll: 
a) Exercer o planejamento, coordenaçao, execução e acomp-anhamento das polfticas e normas de fomento florestal form~c~ladas :-ro ambito do Estado; 
b) Prestar assistência técnica às comunidades rurais, em projetos de treinamento, difusao, fomento e aperfeiçoamento técnico florestal; 
c) Orientar e promover a lntegraçao entre a pesquisa florestal, assistência técnica e eX)ensâo florestal; 
d) Programar. promover e executar ações voltadas a projetos de fomento florestal; , 
e) Mobilizar e articular as comunidades locais pàra o desenvolvimento do fomento florestal, através da capacltaçao dos recursos humanos locais; 
f) Promover e acompanhar a execuçao de planos, programas e projetos florestais de bem estar social e organizaçao rural, voltados para a atividade de 
assistência técnica e extensao ftorestal; 
g) Estabelecer e difundir mecanismos de incentivo às atividades Silviculturais; 
h) Orientar a viabilidade técnico-econOmica dos projetos e programas de crédito. para a execuçto de atividades florestais. voltados para açlo comunitária na sua 

. área de atuaçao; . · 
i) Difundir e orientar a formaçAo de bancos de sementes e viveiros florestais; 
j) Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas técniqls. 

C.9. Cargos de Extenaionlsta em Pesca e Aqülcultura: 
a) Exercer ai atividades de planejanento rural, organizacional e estratégico das polfticas e normas do meio rural formuladas no ambito do Estado; 
b) Prestar a assistência técnica e a extensao rural em pesca e aqOiclJitura as comunidades rurais; 
c) Sistematizar e difundir as infomlações setoriais; 
d) Coordenar e/ou executar treinamentos visando à atividade de pesca artesanal; 
e) Aplicar métodos, técnicas e prover meios para a transferência de tecnologias no meio rural; 
f) Planejar, coordenar e acompanhar as politicas de promoçao do desenvolvimento sustentável da produçao rural, com ênfase na f0(7Tlulaçao das pollticas e 
normas estaduais de pesca e aqOicultura, estiniulando a organizaçao rural, a economia solidária e o acesso ao crédito; · 

· g) Elaborar e acompanhar a implantaçao e execuçao de projetos e planos de crédito rural de firlanciamento das atividades pesqueiras; 
h) Elaborar prQjetos de apoio estratégico e finaneeiro; · 
i) Executar atividades de educaçao anbiental; 
iJ Realizar estudo de realidade e diagnóstico das COITJU~id!ldes rurais trabalhadas e propor e executar medidas nas áreas de assistência, previdência. 
alimentaçao e educaçlio dos pesc:.adores; 
k) Realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas técnicas. 
C.10. Cargoe de Extensionlsta Social: 
a) Sistematizar e difundir as informaçOes das atividades da exténsão rural; 
b) Auxi~ar na coordenaçao e execuçao de treinamentos na área de extensao rural; 
c) Auxiliar no planejamento, coonlenaçto e acompanhamento das polfticas de promoçao do desenvolvimento sustentável da· produçao rural, estimulando a 
organizaçao rural, a economia soldária e o acesso ao créditO; 
d) Acompanhar a implantaçao e execução de projetos e planos de crédito rural de financiamento das atividades pesqueiras; • 
e) Executar atividades de educação ambiental; 
f) Realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades rurais trabalhadas e propor e executar medidas nas 6reaS de assistência, previdência, 
alimentaçao e educaçao de produtores; . 
g) Realizar outras atividadeS correlatas previstas em leis, regulamentOs e normas técnicas. . 
C.11. Cargos de Técnico em Extendo Rural: . · . 
a) Prestar assistência técnica e extensao rural aos produtores rurais, em especial âquefes que P.fa.ticam a agricultura familiar, em conformidade com a 
regulamentaçao do exercício profissional; 
b) Participar da elaboração e execuçao do$ programas de extensao rural nos municfpios-atendidos pelo Estado; 
c) Elaborar e acompanhar a ímplantaçao de projetos de crédito rural. dentro dos limites estabêleeidos pela legisfaçto; 
d) Realizar treinamentos visa!ldo â capacitaçao dos agricultores familiares; /. 
e) Realizar estudos de realidade e diagnóstico das comunidades a serem trabalhadas; 
f) Executar atividades de educaçao ambiental; 
g) Realizar outras atividades correlatas previstas em leis. regula~entos e normas léc;nicas. 
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Macapá·AP.~7 de!. lt t 2009. . 

WELINGTON DE M .:~MPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissao 

ANEXO 11- EDITAL N° 001/2009- SETOR ECONÓMICO 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N• 00112009- SETOR ECONÔMICO 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PA:GAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

[NO!Tiê do candi~ato: _ ___ ·· _·_ -=._ _ ·- ---· · 
~elnscriçl.o: . ·- - - - - - I C?F: 

Solicito a concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição do concurso 

público supracitado e DECLARO. sob as penas da lei, que sou hipossuficiente economicamente e 

que preencho os requisitos e condições estabelecidas no Edital 00112009- SETOR ECONÓMICO. 

de 17 de julho de 2009. regulador do concurso. 

Para os efeitos· da concessão requerida, DECLARO. abaixo. a composiçao dos 

familiares dos quais dependo economicamente. bem como a rendá mensal de cada um: 

- ·--
Nome Parentesco Atividade 

Salârlo/Ren 
da mensal 

tR$} 

--+---~ 
CECLARO, por fim, est"ir ciente de que meu pedido de Isenção será indeferido caso nao 

esteja anexàda a este requerimento cópia autenticada da documentação que comprove a 

hipossuficiência econômica, minha eiou dos familiares acima qualificados. dos quais dependo 

economicamente, conforme estabelecido no item 4.11 do Edital regulador do certame. 

Local/data 

Assinatura 

Ma~pá-AP, 17 de ju1o r: 2009. 

WEUNGTON 0.\~ H~AMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissao 

I I 
ANEXO 111- EDITAL N°00112009- SETOR ECONÔMICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LINGUA PORTUGUESA- PARA TO:JOS OS CARGOS. 

A prova de Ungua Portuguesa visa avaliar o candidato aos cargos oferecidos no Concurso promovido pelo 
Governo do Estado do Amapá, no que tange a sua competência comunicativa, através da capacidade de: 
interpretar/compreender os variados gêneros textuais que circulam na sociedade, através das diversas 
esferas de comunicação social (artigos cientificos, artigos de opiniao, artigos de divulgação reportagens. 
cartas de leitor, cartas ao leitor, carta de reclamação, histórias em quadrinhos, charges, editorial, edital, 
contos e memórias) e suas diferentes tipologias (narração, descrição, argumentação, exposiçao, injunção, 
diálogo}; reconhecer os recursos responsáveis pela textualidade (inerentes à cdesao e coerência textuais):. 
reconhecer os elementos linguistico-gramaticais contextuaiizados nos textos a serem lidos. 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 

DIONISIO, Angela Paiva Dionlsio, MACHADO, Ana Rachei & BEZERRA. Maria Auxiliadora. (2002) (orgs.} 
Gêneros Textuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucerna. 
VAL, Maria da Graça Costa. 21ed. Redação e Textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. 
KOCH I. ( 2005) Desvendando os segredos do texto. Sao Paulo. Cortez. 
Gramáticas diversas da Llngua Portuguesa (onde serao en,contrados os conteúdos referentes aos 
conhecimentos lingülstico-gramaticais). 
Livros didáticos diversos de Llngua Portuguesa, voltados ao Ensino Médio ( Atuais). 
Obs: A indicação da bibliografaa tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. nao excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo 

HISTÓRIA DO AMAPÁ- ENSINO MÉDI<:l- PARA TODOS OS CARGOS. 

1. O trcn. "10 indlgena nas missOes e no diretório porr.balino na Amazônia, particularmente, na regiao que 
comoreenae o atual Estado do Amapá; 2. A orjlanizaçaó polltico-administrativa nas terras do Cabo Norte: 
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camaras Municipais: fonificaçOes e fundações de vilas, em particular a construção da Fortaleza de sao 
José de Macapá, a fundaçao das vilas de Macapá e Mazagao no ambito da polltica pombalina: 3. As 
questOes fronteiriças (demarcação dos limites entre o Brasil e a Guiana Francesa) e acordos diplomáticos 
na reglao que compreende o atual estado do Amapá. 4. A criação e organização do Território Federal do 
Amapá. 5. A transformação do Território Federal do Amapá em Estado. 6. -Os grandes projetos agro
pecuários e minerais no Amapá (Projeto !comi e Projeto Jari). 7. As fugas e revoltas dos escravos negros e 
lndios e a formação de comunidades quilombolas e afro-descendentes na regillo que compreende o atual 
estado do Amapá. 8. Cultos e devoçõE>s: as manifestaçOes culturais como Marabaixo·l! Batuque, praticadas 
no Amapá. 9. A História da exploração dos recursos naturais e a preservação ambiental no Amapá. 

SUGEST0ES BIBLIOGRÁFICAS 

CARVALHO, J. R. F. Momentos da História da Amazônia. Imperatriz: Ética, 1998. 
MORAIS, P. O. História do Amapá- o passado é o espelho do presente. Maca pá: JM Editora, 2oog. 
MORAIS, P. 0 .; ROSÁRIO, I. S. Amapá: de Capitania a Território. Macapá: JM Editora. 1999. 
MORAIS, P. 0 .; ROSÁRIO, I. S.: MORAIS, J. O. O Amapá na mira estrangeira: dos primórdios do lugar ao 
Laudo Sufço. Macapá JM Editora, 2006. 
RODRIGUES, M. E. B.; SOARES, M. A. Amapá: vivendo a nossa História. Curitiba: Base Editora, 2008. 
SANTOS, F. R. História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do Janarismo- de 1947 a 1970. Macapá: · 
Editora Gráfica O Dia, 1998. • 

Obs: A indicaçao da bibliografaa tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

HISTÓRIA DO AMAPÁ- ENSINO SUPERIOR- PARA TODOS OS CARGOS 

1. O trabalho indígena nas missões e no diretório pombalino na Amazônia, particularmente, na regiao que 
compreende o atual Estado do Amapá; 2. O sistema de exploração colonial e a organização poHtlco
administrativa e militar nas Terras do Cabo Norte: Camaras Municipais: fortifteações e fundações de vilas, 
em particular a construção da Fortaleza de sao José de Macapá, a fundaçAo das vilas de Macapá e 
Mazagao no âmbito da polltica pombalina. 3. A polltica externa e os conflitos internacionais no Amapá: 
questões fronteiriças. como a demarcaçao dos limites entre o Brasil e a Guiana Francesa e acordos 
diplomáticos. 4. A criação e organização do Território Federal do Amapá. 5. A transformação do Território 
Federal do Amapá em Estado. 6. Os :~randes projetos agro-pecuários e minerais nc Amapá. 7. Movimentos 
sociais e suas relações com as formas de organizaçao polftica, social e econômica: as fugas e revoltas dos 
escravos negros e fndios e a formação de comunidades quilombolas e afro-descendentes na reg~o que 
compreende o atual estado do.Ainapá. 8. Cultos e devoçOes: a cultura dos portugueses, lndios e africanos. 
desde. o período colonial, particularmente manifestações culturais como Marabaixo e Batuque, praticadas no 
Amapá. 9. A História da exploraçao dos recursos naturais e a preservação ambiental no Amapá. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

CARVALHO. J. R. F. Momentos da História da AmazOnia. Imperatriz: Ética, 1998. 
MORAIS, P. D. História do Amapá- o passado é o espelho do presente. Macapá: JM Editora, 2009. 
MORAIS, P. D.: ROSÁRIO, I. S. Amapá: de Capitania a Território. Macapá: JM Editora, 1999. 
MORAIS, P. D.; ROSÁRIO, I. S.; MORAIS, J. O. O Amapá na mira estrangeira: dos primórdios do lugar ao 
Laudo Sulço. Macapá: JM Editora, 2006. 
REIS, Arthur Cézar Ferreira. Território do Amapá: Perfil Histórico. Rio de Janeiro: Departamento de 
Imprensa Nacional, 1949. (p. 14-25; 38-42; 87-97). 
SANTOS, F. R. História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do janarismo- de 1947 a 1970. Macapá: 
Editora Gráfica O Dia, 1998. 

Obs: A indicação da bibliografra tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

RACIOCIONIO LÓGICO- MATEMÁTICO- PARA TODOS OS CARGOS 

1 Lógica sentencia! e de primeira ordem. 2 Contagem: principio aditivo e multiplicativo. 3 Arranjo. 4 
Penmutaçao. 5 Combinação simples e com repetição. 

SUGEST0ES BIBLIOGRÁFICAS 

BENIGNO, Barreto Filho; XAVIER da Silva Cláudio. Matemática Aula por Aula Volumes 1, 2 e 3, 2" edição 
renovada Editora FTD. 2007. 
BONJORNO, J. R., GIOVANNi José Ruy. Matemática Completa. Volumes 1, 2 e 3, 21 ediçao renovada 
Editora FTP. 2007. 
PAIVA, M{noel. (2001). Matemática. Volume 1, 2, 3- Editora moderna. 

Obs: A indicaçêo da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo rJfs candidatos, nao 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria drsso seletivo. 

GEOGRAFIA DO AMAPÁ- NIVEL SUPERIOR- PARA TODOS OS CARGOS f _ 
1. Geografaa do espaço amapaense: as novas formas de produçâo e circula~ do espaço amapaense; 2. 
os projetos econOmicos e suas implicações sociais, pollticas e ambientais no Amapá; 3. A territorialidade 
dos povos amazOnidas na organização sócio espacial no Amapa; 4. O espaço amapaense no cenário 
regional e nacional (formaçao histórica, dinâmica populacional e a organização da cidade); 5. A 
problemática étnica de negros e lndios (Terras lndlgenas e Sociedades Remanescentes) Quilombos; 6. 
Forrnaçao e organizaçao Territorial do estado do Amapá; 7. Dinamicas urbanas e agrárias do Amapá; 8. 
Análise cartográfica e ordenamento do Estado do Amapa; 9. A questao ambiental no Amapá; 10. Geografia 
Polftica do Estado do Amapá. 

GEOGRAFIA DO AMAPÁ- NIVEL MÉDIO - PARA TODOS OS CARGOS 

1. A formaçao e organizaçAo do espaço geográfiCO amapaense; 2~ ambiente e ecossistemas do 
Amapá; 3. Os projetos econ6micos ~ suas implicações sociais, poHticas e ambientais rio Amapá; 4. o 
espaço amapaense no cenáno reg.onal e nacional (formaçao histórica, dinâmica populacional e a 
organizaçao da cidade); 5. A problemática étnico-territorial de negros e lndios; 6. Dinâmicas urbanas e 
agrárias do Amapá; 7. A questao ambiental no Amapá; 8. Geografia Polftica do Estado do Amapá. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

CHAGAS, Marcos; LIMA Ricardo Ângelo P. de & GOÇALVES, Daguinete Maria Chaves de. 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente- roteiro para discussão. Macapá (Brasil): SEM...,.AP, 1998. 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ (1999). Amapá sustentável para o século XXI. Macapá (Brasil), GEA 
PnRTn .btri~on & COSTA Manoel. Área de livre comércio de Macapá e Santana: Questões 
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ge<neeaml!lmiicas .. ~: Grafrca O [lUa, ~1399.. 
MIG.l, Osvald\oo. A 1~ia da terra. Macapã" GrMa O d~. 199~-

-
Obs: l~. ~mdiCaçào da ~ib1iogra'lia Item ~ c ~IIG de or'a 'tlr o esltwdiCI c!IClS <l:aJ!II!Iidlabs.. l!éc 

·exeluil'llila eTiT' lliiiPilltese alglilnma., <Gl/ltrolS liMtils a~ qwe <CIIIIIíle!tillaao•" a ~ia CID~ selejjiw. 

I..JEGISLACÃO -PARA TODOS OS CARGos. 

n - OO.NSTU iUJIÇÃO 00 ESTAOO 00 AM'I>PIA: ~ 11 - DA Paúnl;.i\ IUIIRIINM (do deselnMli~ 
l!lrtlamo , t1a lfialbitação; oo SameamemUil}; Ca;iitwlc Ull- DI\ POÜi1ICA ASRARIIA. F'~ AGRiiC(JIII.A,, 
E'Xl'RAT11V1STA VEGETAl «arttes 2!ll5-2 ~18)):; ~ IV - DA ~ PEstlltER;\ (!l\1ts. 2119-2211);; 
Cap'1tl!llc Vd - f>OS iRECUJRSOO NATORIIliS (!&.~ Gerciis:; «lics IR.ecülrsal5 Kllliri~ a!lns Recwllscl5 
iMimera-IS ); ~ltuJIQ IX- 00 lo!IEJIO NaiiBJBm: ~Alts 31~. 
ill - COI\fHec:MaffOS BAstros 00 OOD:ISO AWIIEJNTAIL 00 ESV'AOO 00 A'IMPÁ: lllas d~ÇDes 
tPr<etimtnareS; da Pldiítica !ES!adua'l de Meio .A1:níb8íle;; dns i~ da IPiaiiMica ~I diD ltlieiiOI 
A'TlTlbienüe,; & lli!SC> e ~ dms Jel:lUTS!!IS tl!lm mmeiiD él!ll11biemde; ciiD ~ O!llSIIPii!Q: da pa!Wiiç:b 
3l'l'ilbieliital; •lilas ~e pernaliJilallles; e. das <l!lefmii!j6es. 
Httl - 1LB IN" ~~65'1~: DO SIISTBIIA ESV'A[}LJW... 00 AIIBIIENiE,; lllOS ~ 00 SIS113IM ESlr.AIIliLW. 
00 MaiO AUBIEHiTE~ E.. 00 RJIINIDO ESPSOIM. DE RECURSOS PARA O MEllO MIBEJNITE . . 
!IV - RESOO.UÇf!o ~ N" ®0011/99: 00 ~ MIIBIENTAL:: ~OS 
S WEITOS À VAL\M;ÃO Mm'IEINTA'L,~ RiEGISTROS. CliDIISTROS E ~ A'BENJIIIS DE 
!BMPRESAS UC91C.1MAS. . 
V - lBl ~ iliJ'3SB1! 1 (tiSf'OE SOOR!E OS IIMSTR\AIIElNro 1Je COHiROilE 00 ACESSO A 
B'lOOI~SJlJI~OO ESlT:ADO OO~IPÀ). 
Vll - LEI N" IGC1l.SS I{[JISPOE SOBRE A CRiiAÇAo !M AAEA. DE PiROTEÇIIo M11BENTAIL 00 RllQI 
caJR:IA'ÜJ . INO ltilllJJlNnOl ?,JoO IDf: !MACAPA,, ESTAOO 00 MIAPAl 
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\1.11 - INSlTRUÇÃO NOR'IM11VA N" 001S : ESTABELECE ~ PAIRA A ~ DE 
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B..~ DE JESruOO !PRBI!Jo DE IMPACTO .MBIIENiAIL E RHA1!'01Rln IDE U'lt.CID 00 ltaiiBO 
AtoliBfENli'E (BlNRilW\}. . 
'Jilll- LB1 ~ ~:'iS (O.ISPOIE SOBRE DBJ!rolfTAÇ()Es E 10lai!WIIIENliO IDI\S AREAs DiE ~. 
LOC\'IJIZADAS INIO ESTAOO DO /IMIIPÃ). 
XAX - II.EI N" ~: (OiiSPCJe SOIBRE A POLII11CA ESTAOOIAL DE FLORESTA !E OBiWS FO'IIRIMS 
IIliE VEGETAÇÃO 00 ESTADO 00 A/IMPÃ); E. LB W 1Cll28~ [llFOEs SOBR!E IA ~ E 
GESTÃO OA. lFlLO!RESii"A ESTADUAIL 00 .MMPA).. 
X - 11.B N" ~ «PPO1nCA IDE GERElliiCIIMIENO DOS ~ HiJRt!COS 00 'ESTAOO 00 
A'ti!IA.IPÁ}. 
X!l - 11131 N" 0835'001M (llliSFIOE SOIBRE A OCUPAÇ.Ao IIJIRBAINí\ E iPERJI'l.JJRM'NIA.. ~O 
T!ERRIITOfiil~. USO EOONIOiMICO E GESTÃO MIBIBNTAt IDAS ÃREIIS OIE RESSACA E VÃMZEA 
l.OC~ tro ESTADO OOMMPÃ).. 
XJM - lEI N° llllS1312004 (DISPOE SOBRE IA CRIIIÇÃO M ÂREA DE PIR01"EÇ1.n MSBHIIL IDA 
!FAZEI!DNHA, 00 IIIIUJMdlP:Io DE IMCAPÃ, ESTADO 00 Mai\?Ã). 
X!lii.1 -U31 N" r09~9'12mm5.: (DSFOE SOBIRE O ~O TERRfll'OIRI;\IL 00 ESTIIIOOI 00 NtMP~. 
XW -II..Ell W 11.1<4912!llm1; [DISPOE SOBRE l11111E NA PIROOUÇÃO DE POUJIÇJiO SONIOIRA NO MBflrO 
1[)0 ESTIO) 00 MIAPP.l. r~ 

XV-J.l.B INII!i)B~ ~. DE 2-G OE fEVEREIRO IDIE ~ -IIODB..O OE GESli"AO 
XVll-lEil N . 11 1lil1~ .. DE m DE JI9RIIL DE 2001. - IPESCAP. 
X\i'ill-11.8 til . i13Jl)Dl. ~ 01 DE JMBRO DE 2llliJe- PlNilO DE CARGOS,, CAA!REIIRAS E SIIÚI.'R!IOS 00 
GR.ulfO DE MEro A1ll!S'IENTE E <JIRiliENMIENTO TERRITO!RliM,, aàlcll\.. TEaiOl.OG'IA E 
moolJIÇÃO SETOR iEOONIOMCO. 
X\il~f.l-!1.8 N. ilmiln., DE 2B DE .JJ,UNHQ DE 20lil2 - DIII\GRO_ 
X!IX•W R 1l®17. OE Cll2 DE .foBIRIL DE 200il - & . 
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mc&:ITSlilS biicilf.íails;: Uso e~ dms l!eCIII!SiliS lialreslârs madeiieiiDs e~: ~ 
de ãr~as degradadas:: UMitllllaüieniiD e~ do désaailíltiiiaiEiiillu;: AlliNlladles de sl~llln., ~e 
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~; Uso CID geqpr•w • ·erb em m:itaulleidblis apiil:mls e demmaiis Wllliil!lal!les 
lhJmlàliikriiili$; ~1W1a~aem e ICIIlllim'ie do desoíwltaiiilii!ilii'ID e iilw:éudias llalleSiaiis.. 3 .. llilmejjc., ~ e 
~ dos 5dlt!ls Trupiica's. lolailêria organiica do sob,; ILeiis «ta lelrlllil!lardle c!llll saliD;; uacro e 
;mi~ C!Gscllc;; ~ biOiõgic:a do nlmgl!riQ; Uetabo1i5mo ~~ia c!llllsdb . .ct .. 
SSiema5 de~ Flalesllal, /lgl1icllila e AgiUbest.is Ml!ll!jo IDiesltll ~de F1lmreSiiJs ~; 
Oulltil1ll!S loleS!a"IS em àreas deJialiadas; Cialadtiiít:íllção das Sis.1lelnmas ~-15 {SAF's}.; 
Cii1acle~ e 3liem:ilfllíaS dos SAFs no Estado do~ liimzile$ e tQIIIldlliniidladles c!le ~ ~ u 
ESila!!lo do A~ 5.. SiSielnma de Pmdil{j:ao e.:llliuGia de ~ies FllllneSiiiis ~ e INib-: 
r.maJíleireiir.5:llimili!s e ~ dos PmiUas FIDrestlllis ~ na MlaziCaliia ~; 
Piriiml:içllilis si5Emna5 de p!odulçlo edláuiisla do Arnapl; Uso !l!lilllilllms dDI5 ~ da !im1eStl; IL.üaniDi5 e 
~de êlglegaçaD de 'GIDr dos paUos da liiolheisidillle do Amilpi.& .. SSII:mas de F'l!aiiiiÇro 
de Granrdes. Uí!dics e Pelp!nos AniiniliiE: llanliD de 1 ·· 7 "*'' llaneji» saníllalriio do n!banho:; ~ 
~ de 7DoWnos e bubillflos;; AeMij!lacjll e 1111111 , animill7. F'liNii5lil a . EwroaiiÕii e 
~ RegGnal,; Analise eqpbaiillilllia de -...: REgi ' • liniea' .. Aliiiii5Ai@jltiDt:: ~ de 
pmtRI!iilidade e eape~iineutaçao ~ lei da aledil e da~ F-.15 de .. lldilç'IQ; Deti:lilliii3ÇaG ll!le 
p!eÇiiS e es1INiíllraS de 11lifliCCdl:; Cléllllo ......,.; C.•4e f · u e *M - f ·snD nat Alleiiiiiliwti de 
~ ft!giDrla( S1.6ie:Mtelt; Caia:ltiiza!;&o e palenciial dos ......p pnxluliilas b:ais do Mlapl. 

SUGESTAo Bll8l.IOGRAAcA: 
AGEJmA 21. CouleiêiiCiia das ~ Uniidas SaiR lleiiD Alilltieie e D lllllllltsiiin! IIBtelilicel RD,, 
1H2:: 
At'VE$. R. N. 8.; ~_R loJ.A.IIOCHUTTl S. P.ii!paWi!"" da Ali• • éiia Me &t.._llllapit: 
~piii Anililpl. 
1992. 44 p_ (Enib..., Amapá. Doc:llnams)_ 
AliNUIL, P,; AIMRAL. NETO, 11.. A. Manejo llcn5tal Cllll.-illliD .. Amm!llniia brasiileiira: ~ -.ai, 
desalios e paspedivas.. 
Brasilia: lnslillllm llllen•ioilal de F«<!IC'Çin do lhlil- EB.. 2000.. 
aAROUERO. A. V. D MIINneuilo erdl!yaD ........ de !l'''*""'i"" Pala Aiegle: ~ 
21DD1. 
DERIWll. J. V. E & L.ANI»l P. 11.. B. Af*'çlodD ~ dD Awi i & GlDIIIil (GPSiaa ClliiiD de 
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dados. DGA, 
IGCE,UNESP/Rio Claro, Lab. Geomatemática. Texto Didático 10, 31 pp. 2002. Disponlvel em 
http://www.rc.unesp.br/igce/aplicada/textodi.html). 
BUSSAB. W. O. & MORETIIN, P. A. Estatrstica Básica. Silo Paulo. Ed. Saraiva , 5" ed. 2002. 526 p. 
BRASIL, Lei Federal n• 4.771 /65 e alterações (Código Florestal); 
BRASIL, Lei Federal n• 4.504/64 e alterações (Estatuto da Terra); 
BRASIL, Lei Federal n• 9.605/98 e alterações (Lei de Crimes Ambientais); 
BRASIL, Lei Federal n• 9.433/97 e alterações (lei dos Recursos Hldricos). 
BRASIL, Lei Federal n• 9.985/00 e alterações (SNUC); 
CONAMA, Resoluçilo n.•oo1/86 e alterações (EINRIMA) 
CONAMA, Resoluçilo n.• 237/97 e alterações (Licenciamento Ambiental) 
CARDOSO, E.J.B.N.; TSAI, S.M.; NEVES, M.C.P. Microbiologia do Sol(l. Campinas: Sociedade Brasileira 
de Ciência do Solo. 

1992. ~ 

GOEDERT, W. J. Solos dos Cerrados: Tecnologias e Estratégias de manejo. Nobel; Brasilia: EMBRAPA, 
Centro de Pesquisa. 
Agropecuária dos Cerrados, 1985. 
GOVERNO DO AMAPÁ. Plano de Desenvolvimento Integrado Amapá Produtivo. Disponlvel em 
h!!P:/fwWw.hmairata,hpgyiQ.com.br/PianoAmapa.ht.m 
HOFFMANN, R. & VIEIRA, S. Análise de Regressao. Silo Paulo. Ed. Hucitec, 1987. 379p. 
IEPA. Macrodiagnóstico do Estado do Amapá: primeira aproximaçiJo do ZEE. Macapá: IEPA, 2002. 
SABOGAL, C. et ai. Manejo florestal empresarial na Amazônia brasileira - Belém: C I FOR. 2006. Disponlvel 
e 
b.!!P:IIwww.cifor.caiar.org/publications/Q.df files/BooksiBSabooal0601.odf 
SACHS. I. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. 
SANTANA, A.C. de. Elementos de Economia e Desenvolvimento Local. GTZ; TUD; UFRA, 2005. 
SILVA, A. B. de Sistemas de informações geo-referenciadas: conceitos e fundamentos. Campinas: Editora 
da Unicamp, 1999. 
RAIJ , B. Avaliaçao da Fertilidade do Solo. Piracicaba: Instituto da Potassa e do Fosfato, 1981 . 

Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE ANALI~TA DE MEIO AMBIENTE- ÁREA DE_HAI;!ILITACÃO EM ANTROPOLOQI~ 

1. A antropologia como ciência: teoria e método. 2. Antropologia e Diferença: o Contexto Brasileiro. 3. Ação e 
!:tica no Offcio do Antropólogo. 4. Da Antrcpo\ogi'l Aplicada á Antropologia do Desenvolvimento. 5. Trabalho 
de Campo, Perfcia e Laudo Antropológico. 6. Comunidades Tradicionais e Territorialidade no Brasil: 
Conce•tos e Legislação. 7. Estado, Políticas Públicas e Grupos ttnicos. 8. Meio Ambiente Desenvolvimento 
Sustentável e Populações Amazônicas. 

SUGEST0ES BIBLIOGRÁFICAS 

BASTIDE, Roger. Antropologia aplicada. São Paulo: Perspectiva, 1979. 
BOLETIM INFORMATIVO DO NUER: Núcleo de Estudos de Identidade e Relações lnterétnicas. Territórios 
quilombolas: reconhecimento e titulação das terras. Vol. 2, n. 2, Florianópolis, NUER/UFSC, 2005. 
CASTRO, Edna e PINTON, Florence (Orgs.) Faces do trópico úmido: conceitos e questões sobre 
desenvolvimento e meio ambiente. Belém: Cejup; UFPN NAEA, 1997. 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto e CARDOSO DE OLIVEIRA, Luis. Ensaios antropológicos sobre moral e 
ética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. 1996. 
GOLAÇO, Thais Luzia (Org.) Elementos de antropologia jurídica. Florianópolis: Conceito Editoria l, 2008. 
LIMA. Deborah e POZZOBON, Jorge. Amazônia socioambiental: sustentabilidade ecológ ica e diversidade 
social. In: lma C. Vieira. José Maria C. da Silva, David C. Oren e Maria A. D 'lncao (Orgs.) Diversidade · 
biológica e cultural da Amazónia. Belém: Museu Paraense Emllio Goeldi, 2001. 
O"DWYER. Eliane Cantarino (Org.) Quilombos: identidade étmca e territorialidade. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2002. 
OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O antropólogo como perito· entre o indianismo e o indigenismo. In 
Benoit de L"Estoile, Federieo Neiburg e Lygia Sigaud (Orgs.) Antropologia, impérios e estados nacionais. 
Rio de Janeiro: Relu me Dumará: FAPERJ, 2002, pp. 253-277. 
PEIRANO, Mariza G. S. Antropologia no Brasil (alteridade contextualizada). In: Sérgio Miceli (Org.) O que ler 
na ciéncia social brastleira (1970-1995). s ao Paulo: Editora Sumaré: ANPOCS; Brasflia: CAPES, 2002, pp. 
225-266. 
Poutignat, Ph1lippe e STREIFF-FENART, Jocelyne Teorias da etnictdade. Silo Paulo: Editora UNESP. 
1998. 
SCHRODER, Peter A antropologia do desenvolvtmento: é posslvel falar de uma subdisciplina verdadeira? 
In: Revista de Antropologia, vol. 40, n. 2, 1997, pp. 63-100. 
TRECCANI, Girolamo Domenico. Terras de quilombo: caminhos e entraves do processo de t itulaçlio. 
VICTORA. Ceres, OLIVEN, Ruben G , MACIEL, Maria E. e ORO. Ari P. (Orgs.) Antropologia e ética: o 
debate atual no Brasil. Rio <i e Janeiro· EDUFF, 2004 
Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o prop6s1to de orientar o estudo dos candidatos, nlio excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternatJvos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE EXTENSlONIS~IAL- ÁREA DE SERVICO _SOCJAb 

1. Conhecimentos gerais da profissão de ServiÇO Social. 2 História do serviço soctal D mansões étK»
pollttcas do trabalho profissional. 3. Atuaçao do Assistente Social na formulação, execuçao e avaliação de 
pollticas sociais. 4. Planejamento em Serv1ço Social. 5 Fundamentos Teórico metodológicos do Serv1ço 
Social 6 Os desafios da formaçao e do trabalho profissional no contexto da acumulação flexlvel 7 
Necessidades sociais e demandas do mercado de trabalho. 6. O Serviço Social na Contemporaneidade. 9 
Trabalho e questilo soctal.10. Dire1tos e cidadania. Documentação (pareceres e relatórios). 1 ConstJtutçao 
Federal e Leg1slaçao Soctal (LOPS, LOS, LOAS, ECA, Estatuto do Idoso) 12Seguridade social (assistência 
social, previdência, saúde). 13 Estado, sociedade e polftica social. 14A realidade social brasileira (etnia, 
violência urbana, crescimento sócio demogrâfico, habitaçao rural e urbana, indicadores de qualidade de 
vida urbana, projetos de trabalho social, pobreza e desigualdade social). 15 Educação sanitária e ambiental 
e reforma urbana. Lei 666211993. 16 Código de ttica do Assistente Social.17 Política Nacional de 
Fiscalizaçao. 18. ttica Profissional e Projeto ttico Polrtico 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

BOSCHETTI, lvanete. Assistência social no Brasil. Assistência Social no Brasil: um direito entr~ a 
originalidade e o Conservadorismo - 21 edição atualizada. Brasfha, 2003. /. 
Código de Ética do Assistente Social. 
Lei 8662/1993 de Regulamentaçao da Profissao. 
IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço social na Contemporaneidade: trabalho e formação profissional- 61 

edicào. Sao Paulo. Coretez, 2003 
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MARTINELLI. Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e Alienação. São PaUlo. Cortez. 
MORAIS, Paulo Dias. Governadores do Amapá: principais realizações. Macapá. Gráfica JM, 2005. 
SANTOS, Antonio Carlos Rodrigues dos. Geografia do Amapá -A (re) produção do espaço amapaense. 
Macapá. Gráfica Rigon, 2004. 
SIMÓES. Carlos. Curso de Direito do Serviço Social. São Paulo. Cortez. 2007. - (Biblioteca básica do 
serviço social; v. 3). 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não 

excluindo. ern hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO ANALISTA DO MEIO AMBIENTE- ÁREA DE HABILITAÇ,ÃO EM ARQUITETURA E 
URBAN!~MQ 
Projetação ArquitetOnlca (elementos constituintes, métodos, composição arquitetônica); 2. Etapas 
metOdológicas do processo compositivo arquitetõnico (Programa. partido; estudo preliminar, anteprojeto, 
projeto executivo); 3. Análise, levantamentos e conceituaçOes de um tema predeterminado (a relação com o 
espaço, aspectos físicos ambientais, etc.); 4. Projeto de Arquitetura de interiores (composição do ambiente, 
mobiliário e equipamentos, funcionalidade), 5. Conforto Ambiental (dispositivos de proteção solar, 
iluminação natural e artificial, adequaçao ao clima, princípios de transmissão de calor, acústica dos 
ambiente~. eficiência energética}ç; 6. Construção cto edifício (estrutura, ir.stalaçOes, acabamentos, análise 
pós-ocupacional); 7. Conceitos básicos sobre espaço urbano (sistema de objetos e de açOes); 8. 
Planejamento Urbano no Brasil (Plano diretor Participativo, Estatuto da Cidade); 9. O processo urbano de 
Macapá (principais problemas. o plano diretor); 10. Reflexões sobre a produção arquitetOnica no Amapá 
(exógena endógena). 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 

NEUFERT, Enest Arte de Projertar em Arquitetura. São Paulo: s.d. 
PINON. Hélio. Teoria do Projeto. Porto Alegre: livraria do Arquiteto, 2006. 
LACAZE, Jean-Paul. Os Métodos do Urbanismo. 2001 
DEL RIO. Vicente. Introdução ao Desenho Urbano. São Pulo: Pini, 1990. 
SILVA, Elva. Uma introdução ao Projeto ArquitetOnico. 2 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006. 
FROTA, Anésia Barros. Manual de Conforto: Arquitetura. São Paulo: Studio Nobel.2003. 
COSTA, Ennio Cruz da. Flsica Aplicada a Construção: conforto térmico. São Paulo: Edgard Blucher, 1974. 
CHAVES, Roberto. Como Construir uma Casa Rio de Janeiro: Tecnoprint, s. d. 
RIPPER. Ernesto. Manual Prático de Materiais de Construçao. São Paulo: Pini, s.d. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE ANALI.S_T.A DE MEIO AMBIENTE- ÁREA_ DE HABILITACÃO EM BIÓLQ.G!A 

C---:-
1. Zoologia - Evolução Classificação e Morfologia dos Filas Protozoa; dos animais Acelomados 
Plathyhelminthes: dos animais Celomados, com ênfase nos fitos: Mollusca e Annelida; do filo Arthropoda, 
enfocando as principais caracterrsticas dos subfilos: Cnustacea; Hexapoda - Classe lnsecta e Myriapoda; 2. 
Ecologia: Conceituação Estrutura e Oinãmi::a de F:cossistemas; Conceito de diversidade biológica, riqueza 
de espécies e estabilidade comunitária; Fluxo de Energia e Circulação de Matéria nos Sistemas Biológicos; 
Nlveis Tróficos. Cadeias Alimentares, Biomassa, Tipos de Produção; Diferença entre Produção e 
Respiração do Ecossistema: RelaçOes Ecológicas - lntra e lnterespeclfica. 3. Biologia celular e molecular: 
Estrutura celular; A membrana celular (constituição, transporte de substâncias); A Organização Celular 
(Células procariotas/células eucariotas): Fisiologia celular- o citoplasma (constituição, morfologia e fisiologia 
das organelas); O ciclo celular (mitose, meiose); A natureza do material genético (estrutura do ONA. 
replicação do DNA, transcrição de RNA, slntese de protetnas). 4. Botânica - Anatomia e fisiologia dos 
principais grupos de plantas (angiospermas, gimnospermas. pteridófitas, bri6fitas).5. Fisiologia: Fisiologia 
Humana e comparada (Sistemas: Respiratório, Circulatório. Excretor, Nervoso. Digestório, Imunológico); 6. 
Genética: Mendelismo, Polialelismo. Interação gênic.a. Genética do sexo, Ligação fatorial, Genética de 
população, Probabilidade aplicada â genética, Genealogias, Genes letais. Mutações cromossOmicas: 
numéricas e estruturais, MutaçOes gênicas, Principais slndromes humanas: Down, Tumer e Klinefelter, 
Recombinação gênica. 7. Embriologia: Gastrulação, Neurulação e anexos embrionários; 8. Histologia: 
Tecidos vegetais; Tecidos animais. 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 

GRIFFITHS, A. J. F .. SUZUKI, O. T., MILI.ER, J. H. e LEVONTIN, R. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan. 1998. 
GUYTON, A.C., HALL, J.E Tratado De Fisiologia Médica 10. Ed. Rj . Guanabara Koogan, 2002. 
JUNQUEIRA, L. C. & CARNEIRO. J. Histologia Básica. Rio de Janeiro, Guanabara Koogen. 101 ed. 2004. 
STEARNS. S. C. & HOECKSTRA, R. F. Evolução: Uma introdução. Atheneu Editora, 2003. 
JANEWAY, Jr .. C.A. & TRAVERS, P. lmunologia, o sistema imunológico na saúde e na doença. 2" ed. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1997. 
CARLSON, B.M. Embriologia Humana e Biologia do Desenvolvimento. Guanabara-Koogan, RJ, 1996. 408p. 
BRUSCA, Richard C. & BRUSCA, Gary J . lnverte;,rados. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 2 ed. 
968p. ' 
ODUM, E. P. 1985. Ecologia. lnteramericana. Rio de Janeiro: 439p. 
Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE EXIENSIONISTA SOCIAL- ÁREA DE HABILITACÃO EM BIBL!OIECONOr.'!JA 

1. Biblioteconomia, documentação e ciênpia da informação: conceitos e finalidades; 2. planejamento, 
administração e organização de bibliotecas e centros de documentação; 3. Marketing em bibliotecas; 4. 
Formação e desenvolvimento de coleçOes: pouticas; 5. Processos técnicos: seleção, aquisição, indexação, 
linguagens documentárias, classificaçao (cdd e cdu) e catalogação (aacr2, formato marc, frbr, rda); 6. 
controle bibliográfico; 7. Normas técnicas da abnt: nbr 6021, nbr 6022, nbr 6023, nbr 6024, nbr 6027, nbr 
6028, nbr6029, nbr6032, nbr6033, nbr6034, nbr1051B, nbr10520, nbr10719, nbr 12225, nbr 12676, nbr 
15287, nbr 15437; 8. Serviço de referência: estudo de usuários, fontes de informação e disseminação 
seletiva da informação; 9. Tecnologias de informação e comunicação; 10. Preservação e conservação de 
acervos bibliográficos; 11. Profissional bibliotecário: habilidades e competências, legislação. código de ética 
e órgãos de classe. 

SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 

ABRUNHOSA. J . J. (org.). Coletanea sobre preservaçao e conservação de acervos em bibliotecas 
brasileiras. Nova Friburgo: ~xito. 2008. 
ALMEIDA, Maria Christina Barbosa de. Planejamento de bibliotecas e serviços de informação. 2. ed. rev. 
ampl. Brasllia: Briquet de Lemos. 2005. 
ALVES. A. C.; NEVES, E.; ROCHA, C. R R. R. Inteligência competitiva, planejamento estratégico e gestão 
inovadora: instrumentos cara ll desenvolvimento de servieos em bibliotecas. In: SEMINÁRIO NACIONAL DE 
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BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS. 15., São Paulo, 2008 .. Anais ... Disponlvel em: 
<http:/twww.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/.site/pdfs/3590.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
AMARAL, Sueli Angélica do. Marketing: abordagem em unidades de informação. Brasília: Thesaurus, 1998. 

ANDRADE, Diva; Vergueiro. Waldomiro. Aquisição de materiais de informaçao Brasília: Brinquei de Lemos, 
1996. 
ANJOS. C. R. et. ai A educação continuada do "moderno gerente informacional". In: SEMINÁRIO 
NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 15., São Paulo, 2008. Anais ... Pisponfvel em: 
<http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/pdfs/1851 .pdf>. Acesso em. 06 jul. 2009. 
ARELLANO, M. A Preservação de documentos digitais. Ciência da mformação Onllne, Brasflia, DF, v. 33, n. 
2, p. 15-27 maio/ago. 2004. Disponível em: <http:l/revista.ibict.br/index.php/ciinf/article/view/305/270>. 
Acesso em: 06 jul. 2009. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS T~CNICAS. NBR 6021 . Informação e documentação· publicação 
periódica científica Impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
_ _ .· NBR 6022. Informação e documentação: artigo em publicação periódica cientrfica impressa: 
apresentação. Rio de Janeiro. 2003. 
_ _ . NBR 6023. Informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
_ _. NBR 6024. Informação e documentação: numeração progressiva das seções de documento 
escrito: apresentação. Rio de Janeiro. 2003. 
_ _ . NBR 6027. Informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 
- -· .· NBR 6028. Informação e documentação: resumo: apresentaçM. Rio de Janeiro, 2003. 
_ __ . NBR 6029. Informação e documentação: livros e folhetos: apresentação. Rio de Janeiro, 2006. 
_ _ _ . NBR 6032. Informação e documentaçao: abreviação de títulos de periódicos e publicações 
seriadas. Rio de Janeiro, 1989. 
_ _ _ . NBR 6033 I nformação~ documentação: ordem alfabética. Rio de Janeiro, 1989. 
_ __ . NBR 6034 Informação e documentação: lndice: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 
_ _ _ . NBR 10518. Informação e documentação: guia de unidades informacionais: elaboração. Rio de 
Janeiro, 2005. 
_ __ . NBR 10520. Informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 
2002. 
- - - · NBR 10719. Informação e documentação: apresentação de relatórios técnico-científicos. Rio de 
Janeiro, 1989. 
- - - · NBR 12225. Informação e documentação: lombada: apresentação. Rio de Janeiro, 2004. 

_ _. NBR 12676. Informação e documentação: métodos para análise de documentos: determinação de 
seus assuntos e seleção de termos de indexação. Rio de Janeiro. 1992. 
_ _ _ . NBR 15287. Informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro. 
2005. 
_ __ . NBR 15437. Informação e documentação: pôsteres técnicos e cientificas: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2006. 
BAPTISTA, Sofia Galvao; CUNHA, Murilo Bastos. Estudo de usuários: visão global dos métodos de coleta 
de dados. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, v.12, n.2, maio/ago. 2007. p.168-184. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pci/v12n2/v12n2a11 .pdf>. Acesso em: 06 jul. 2009. · 
BOUEF, Patrick Le. O admirável mundo novo de FRBR. In: REUNIÃO DA IFLA DE ESPECIALISTAS PARA 
UM CÓDIGO DE CATALOGAÇÃO INTERNACIONAL, 5., 2007, Preteria. Preteria: IFLA, 2007. p. 1-
8.Disponlvelem:<http://www.imeiccS.com/download/portuguese/Presentations2c_BraveNewFRBRWorld(PR) 
_ Port.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
BRASIL. Lei n. 9.674. de 26 de agosto de 1998. DispOe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário e 
determina outras providencias. Brasflia: Conselho Federal de Biblioteconomia, 1998. Disponlvel em: 
<http://www.cfb.org.br/UserFiles/File/Legislacao/Lei9674-26junho 1998.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
CAMPELLO. Bernadete Santos: MAGALHÃES, Maria Helena de Andrade. lntroduçao ao controle 
bibliográfico. Brasllia: Briquet de Lemos. 2006. 
CAMPELLO, Bemadete; CALDEIRA, Paulo da Terra (orgs.). Introdução às fontes de informação. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2005. 
CLASSIFICAÇÃO Decimal Universal. 2. ed. Brasilia: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia, 2007. 
CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA. Dispõe sobre o código de ética do Conselho Federal de 
Biblioteconomia. Resolução CFB n.42, de 11 de janeiro 2002. Brasflia: CFB, 2002. Disponlvel em: 
<http://www.cfb.org.br/UserFiles/File/Legislacao/Resolucao/Resolucao_042-02.pdf >. Acesso em: 06 j ul. 
~a • 
DEWEY, Melvil. Dewey Decimal Classiflcation and Relativa lndex. 22. ed. Albany: Fores! Press, 2003. 4 v. 
DIAS, Eduardo Wense; NAVES, Madalena Martins Lopes. Análise de assunto: teoria e prática. Brasllia: 
Thesaurus. 2007. 

C>"--_ 
DODEBEI. Vera Lúcia Doyle. Tesauro: linguagem de representação da memória. Rio de janeiro: 

• lnterciência, 2002. 
FONSECA, Edson Nery da. Introdução à biblioteconomia. Brasllia: Briquet de Lemos. 2007. 
LANCASTER, F. W lndexaçao e resumos: teoria e prática. Brasllia: Briquet de Lemos, 2004. 
LANGRIDGE, Derek. Classificaçao: abordagem para estudantes. Rio de Janeiro: lnterciência, 2006. 
MACIEL, Alba: MENDONÇA, Marllia. Bibliotecas como organizações. Rio de Janeiro: lnterciência, 2006. 
MARCONDES, Carlos H.: KURAMOTO, Hélio; TOUTAIN, Lidia Brandão (orgs.). Bibliotecas digitais: saberes 
e práticas. 2. ed. Salvador: EDUFBA; Brasllia: IBICT, 2006. 
MILANESI, Luiz. O que é biblioteca. 10. ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1995. 
MODESTO. Fernando. O AACR2 nao dá, mas o ROA dará vitaminaçao ao catalogador. Disponlvel em: 
<http://www.ofaj.com. br/colunas_conteudc.php?cod=334>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
OLIVEIRA, Marlene de. Ciênciõ:l da informação e biblioteconomia. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 
PALETTA, Fátima Aparecida Colombo. Manual de higienização de livros e documentos. São Paulo: Hucitec. 
2004. 
ROBREDO, Jaime. Documentação de hoje e de amanha. Brasllia: Ed. Autor. 2005. 
SILVA, L. C; MUNIZ. F. A Profissional da informação: habilidades requeridas pelo mercado de trabalho em 
face às tecnologias da informação de bibliotecas universitárias. In: SEMINÁRIO DE BIBLIOTECAS 
UNIVERSITÁRIAS, 15., São Paulo, 2008. nais ... Disponivel em: 
<http://www.sbu.unicamp.br/snbu2008/anais/site/pdfs/3543.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
SMIT, Johanna. O que é documentação. Sao Paulo: Brasiliense, 1987. 
SOUTO, Leonardo Fernandes (org.) O profissional da informação em tempos de mudanças. Campinas: 
Allnea, 2005. 
SPINELLI JÚNIOR. Jayme. A conservação de acervos bibliográficos & documentais. Rio de Janeiro: 
Fundação Biblioteca Nacional, 1997. Disponlvel em: <http://www.bn.br/portallarquivoslpdf/manualjame.pdf>. 
Acesso em: 06 jul. 2009. 
TACQUES, Maria de Nazareth Montojos (Org.). Manual de Entrada de dados Bibliográficos em Formato 
MARC. Disponlvel em: <http://www.bn.br/portallarquivos/pdf/Manual.pdf>. Acesso em: 06 jul. 2009. 
TAMMARO, Anna Maria; SALARELLI, Alberto. A biblioteca digital. Brasllia: Briquet de Lemos, 2008. 
TARGINO, Maria das Graças. Olhares e fragmentos: cotidiano da biblioteconomia e ciência da informaçao. 
Teresina: EDUFPI, 2006. I 

TOMAEL. Maria Inês. Fontes de informação na internet. Londrina: EDUEL, 2008. 
VERGUEIRO. Waldomiro de Castro Santos. O futuro das bibliotecas e o desenvolvimento de coleções: 
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perspectivas de atuação para uma realidade em efervescência. Perspect. Cienc. lnf., Belo Horizonte, v. 2, n. 
1, p.93-107, jan./jun., 1997. Disponível em: 
<http://www.eci.ufmg.br/pcionline/index.phplpcilarticle/viewF.ile/629/413>. Acesso em: 06 ju l. 2009 . 

. _ __ . Seleção de materiais de informação: principio.s e técnicas. 2. ed. Brasília: Briquet de Lemos, 1~97. 
WEITZEL, Simone da Rocha. Elaboração de uma polltica de desenvolvimento de coleções em bibliotecas 
universitárias. Rio de Janeiro: lnterciência, 2006. 
_ _ _ . O desenvolvimento de coleções e a organização do conhecimento: suas origens e 
desafiOs,Perspect. Cienc. lnf., Belo Horizonte, v. 7. n. 1, p.61-67, jan./jun. 2002. Disponível em: 
<http://www.eci.ufmg.br/pcionline/index.phplpcilarticle/viewFile/414/227>. Acesso em: 06 jul. 2009. 

CARGO D_f_ANALISTA DE MEÍO AMBIENTE- ÁREA DE HABILITAÇÃO EM_DIREITO 

DIREITO CONSTITUCIO~: 1 ·Constituição: conceito, objeto e classificações. 1.1 Supremacia . da 
Constituição. 1.2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 1.3 Interpretação das normas constitucionais. 2 
Dos princípios fundamentais. 2.1 Dos di(eitos e garantias fundamentais. 2.2 Dos direitos e deveres 
individuais e coletivos. 2. 3 Dos direitos politicos. 2.4 Dos partidos pouticos. 3 Da organização do Estado, 3.1 
Da organização político-administrativa. 3.2 Da Uniao. 3.3 Dos estados federados. 3.4 Dos Municlpios. 3.5 

. Da intervenção no Estaçlo. no Municlpio. 3.6 Da administração pública. Disposições gerais. Dos ser-Vidores 
públicos. 4 Da organização dos poderes no Estado. 4.1 Do poder legislativo. Do processo legislativo. Da 
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Do Tribunal de Contas da Uniao. 4.2 Do Poder Executivo. 
Atribuições e responsabilidades do presidénte da República. 4.3 Do Poder Judiciário. Disposições gerais. 
Do Supremo Tribunal Federal. Dos Tribunais superiores. Dos Tribunais e Juizes eleitorais e militares. Das 
funções essenciais à justiça. 4.4 Do Ministério Público . . 4.5 Da Defensoria Pública. 4.6 Do estatuto da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 5 Do controle da col)stitucionalidade: sistemas. 5.1 Ação declaratória de 
constitucionalidade e ação direita de inconstitucionalidade. 5.2 O controle de constitucionalidade das leis 

·municipais. 6 Do Sistema Tributário Nacional. 6.1 Dos Princípios gerais. 6.2 Das limitações do poder de 
tributar. 6.3 Dos impostos da -União, dos Estados e dos Municípios. 6.4 Da repartição das receitas 
tributárias. 7 Da Seguridade Social. 8. Teoria Constitucional dos Direitos Difusos e Coletivos. 8.1 Interesse 

público e pri\'ado. 8.2 Interesse público primário e s~cundário. 8.3 Interesses transindividuais e sUã tutela 
coletiva. 8.4 Interesses difusos, coletivos e individual homogêneos. 8.5 Legitimidade Ordinária e 
extraordinária. 8.6 A defesa judicial dos interesses transindividuais: 9 Ação Civil Pública. 1 O Defesa das 
pessoas Idosas. 11 Improbidade Administrativa. 12 Proteção ao meio ambiente. 13 Proteção ao patrimônio 
cultural e ao património público e social. 14 Defesa das pessoas portadoras de deficiência. 15 Defesa da 
ordem urbanística. 
DIREITO AQMINISTRATIVO: 1 Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação, espécies e 
invalidação. Anulação e revogação. Prescr\çao. Improbidade administrativa (Lei n. o 8.429/92}. 2 Controle da 
administração pública: controle administrativo, controle legislativo e controle judiciário. Domlnio público. 3 
Bens públicos: classificação, administração e utilização. Proteção e defesa de bens de valor artlstico, 
estético. histórico, turístico e paisaglstico. 4 Contrato administrativo: conceito, peculiaridades, controle, 
formalização, execução e inexecução. Licitação: princípios. obrigatoriedade. dispensa e exigibilidade, 
procedimentos e modalidades. Contratos de co·ncessão de serviços públicos. 5 Agentes administrativos: 
investidura e exercício da função pública. Direitos e deveres dos servidores públicos. Regimes jurídicos. 
Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 6 Poderes da administração: vinculado, 
discricionário, hierárquico. disciplinar e regulamentar. O poder de policia: conceito, finalidade e cond içOes 
de validade. 7 Intervenção do Estado na propriedade: desapropriação. servidêo administrativa, requisição, 
ocupaçao provisória e limitação administrativa. Direito de construir e seu exercício. Loteamento e 
zoneamento. Reversibilidade dos bens afetos. ao serviço. 8 Principias básicos da administração. 8.1 
Responsabilidade civil da administração: evolução doutrinaria e reparação do dano. 8.2 Enriquecimento 
ilícito e uso e abuso de poder. 8.3 Sanções penais e civis. 9 Serviços públicos: conceito. classificaçao, 
regulamentação, formas e competência de prestação. Concessão e autorização dos serviços públicos. 10 
Organização administrativa: noções gerais. 10.1 Administração direta e indireta, centralizada e 
descentralizada. 11 Desapropriação. 11 .1 Bens suscetíveis de desapropriação. 11.2 Competência para 
decretá-la. 11 .3 Desapropriação judicial por necessidade ou .utilidade pública. 11.4 Indenização e seu 
conceito legal. 11 .5 Caducidade da desapropri'ilção. 11 .6 Imissão na posse do imóvel desapropriado. 
DIREITO PeNAL: 1 Da aplicação da lei penal. 1.1 Principies da legalidade e da anterioridade. 1.2 A lei 
penal no tempo e no espaço. 1.3 O falo típico e seus elementos. 1.4 Relação de causalidade. Culpabilidade. 
1.5 Superveniência de causa independente. 2 Crime consumado, tentado e impossível. 2.1 Desistência 
voluntária e arrependimento eficaz. 2.2 Arrependimento posterior. 2.3 Crime doloso, culposo e preterdoloso. 
3 Erro de tipo. 3.1 Erro de proibição. 3.2 Erro sobre a pessoa. 3.3 Coação irresistível e obediência 
hierárquica. 3.4 Causas excludentes da ilicitude. 4 Da imputabilidade penal. 4.1 Do concurso de pessoas. 
4.2 Do concurso de crimes. 5 Das penas: espécies, cominação e aplicação. 5.1 Da suspensão condicional 
da pena. 5.2 Do livramento condicional. 5.3 Efeitos da condenação e da reabilitação. 5.4 Das medidas de 
segurança. 5.5 Das medida.s sócio-educativas (lei n. o 8.069/90). 6 Da ação penal pública e privada. 6.1 Da 
extinçao da punibilidade. 6.2 Da execução das penas em espécie: das penas privativas de liberdade, dos 
regimes, autorizações de saída, remiçao e incidentes da execução. 7 Dos crimes contra a vida. 7.1 Das 
lesões corporais. 7.2 Dos crimes contra a honra. 7.3 Dos crimes contra a liberdade individual. 8 Dos crimes 
contra o· património. 8.1 Dos crimes contra a liberdade sexual. 8.2 Da sedução e da corrupção de menores. 
8.3 Crime organizado (Lei n. • 9.034195). 9 Dos crimes contra a fé pública. 9.1 Crimes contra a administração 
pública. 9.2 Crimes de imprensa. 9.3 Crimes de abuso de autoridade (Lei n.• 4.898/65). 10 Sistema 
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei n.• 11.343/2006}. Crimes hediondos (Lei n.• 8.072190 e Lei 
n. • 8.930/94 ). Crimes de tortura (Lei n. • 9.455/97}. Do ato infracional. Dos crimes praticados contra a criança 
e o adolescente (Lei n." 8.069/90). 11 Crimes contra as finanças públicas (Lei n.• 10.028/2000, que alterou o 
Código Penal). 12 Crimes contra a ordem tributária (Leis n.• 8.137/90 e 9.249/95). 13 Crimes contra o 
sistema financeiro (leis n.os 7.492186 e 9.080/95). 14 Lavagem de dinheiro (Lei n." 9.613/98). 15 Crimes 
contra o meio ambiente (lei n. • 9.605/98}. 
DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Principies gerais. 1.1 Aplicação da lei processual no tempo, no espaço 
e em relação as pessoas. 1.2 Sujeitos da relação processual. 1.3 Inquérito policial. 2 Ação penal: conceito. 
condições, pressupostos processuais. 2.1 Ação penal pública. 2.2 Titularidade, condições ·de 
procedibilidade. 2.3 Denúncia: forma e conteúdo; recebimento e rejeição. 2.4 Ação penal privada. 2.5 
Titularidade. 2.6 Queixa. 2.7 Renúncia. 2.8 Perdão. 2.9 Perempção. 2.10 Ação civil. 3 Jurisdição. 3.1 
Competência: critérios de detenminação e modificação. 3.2 Incompetência. 3.3 Efeitos. 3.4 Das questões e 
processos incidentes. 4 Da prova: conceito. principies básicos, objeto, meios, Onus, !imitaçõe~ 
constitucionais das provas, sistemas de apreciação. Do Juiz, do Ministério Público, do acusado e defensor, 
dos assistentes e auxiliares da justiça. Da prisão e da liberdade provisória. 5 Das citações e intimações. 5.1 
Fonma, lugar e tempo dos atos processuais. 5.2 Dos atos processuais. 5.3 Atos das partes, dos juizes. dos 
auxiliares da Justiça e de terceiros. 5.4 Dos prazos: caracteristicas. principias e contagem. 5.5 Da sentença. 
5.5.1 Conceito, requisitos, classificação, publicação e intimação. 5.5.2 Sentença absolutória: providências e 
efeitos. 5.5.3 Sentença condenatória: fundamentaçao. da pena e efeitos. 5.5.4 Da coisa julgada. 5.6 

Procedimento comum. 5.6.1 Procedimento dos Juizados EsPeciais Criminais (Lei n." 9.099/95). 5.6.2 
Procedimento no júri. 5.7 Das nulidades. 5.7.1 Dos recursos em geral: principies básicos e modalidades. 
5.7.2 Da revisão criminal. 5.7.3 Das exceções. 5.8 Do Habeas corpus. 5.8.1 Do desaforamento. 5.8.2 Do 
processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públiéos. 5.8.3 Do processo e 
do julgamento dos crimes de calúnia e injúria, de competência do juiz singular. 5.8.4 Do processo e do 
iulqamento dos crimes de tráfico e uso indevido de substancias entorpecentes ou que determinem 
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dependência física ou psiquica. 6 Interceptação telefônica (Lei n. • 9.296/96). 
DIREITO CIVIL: 1 Aplicaçao da lei no tempo e no espaçO; interpretaçao da lei; analogia. 1.1 Principies 
gerais do direito e equidade. 2 Das pessoas naturais e jurldicas. 2.1 Capacidade, domicilio, registro. 2.2 
Bens: conceito e classificação. 3 Dos fatos e atos jurídicos: forma, prova, modalidades, defeitos. nulidade, 
anulabilidade, inexistência, ineficacia e consequência. 3.1 Dos atos ilicitos. 3.2 Da prescrição e da 
decadência. 4 Do Casamento. 5 União estável: caracterização, efeitos alimentlcios e sucessórios. 
dissolução. 5 Das · relações de parentesco. 5.1 Estatuto da Criança e do Adolescente; adoção. 5.2 
Alimentos: pressupostos. 6 Posse e propriedade: conceito, classiftcação, aquisição, perda, proteção e 
efeitos. 7 Dos direitos reais sobre coisas alheias: hipoteca, penhor. usufruto e servidões. Condominio. 8 Das 
modalidades das obrigações. 8.1 Dós efeitos Qas obrigações. 8.2 Da cessão de crédito. 9 Dos contratos: 
generalidades. elementos e efeitos dos contratos. 9.1 Teoria da imprevisao e revisão contratual. 9.2 Da 
compra e venda; da doação; da locação; do empréstimo; do depOsito; do mandato e da fiar.ça. 10 
Sucessão: disposições gerais, ordem de vocação hereditária, capacidade sucessória, direito de 
representação. transmissão da herança, herança jacente, aceitação e renúncia da herança. 11 
Responsabi~dade civil do Estado e do particular. 12 Direito Empresarial. 12.1 Falência, Recuperação judicial 
e extrajudicial. 12.2 Sociedades comercias. 12.3 Titules de crédito. 12.4 Micro empresas e empresas·de 
pequeno porte. 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL: 1 Jurisdiçao: contenciosa e voluntária. 2 órgaos da jurisdição. 3 Ação: 
conceito e natureza jurldica. Condições da ação. Classificação das ações. 4 Processo. Conceito. Natureza 
jurídica. Principies fundamentais. Pressupostos processuais. 5 Procedimento ordinário e sumaríssimo. 6 
Competência: absoluta e relativa. 7 Competência internacional. Homologação de sentença estrangeira. 
Carta rogatória. 8 Partes. Capacidade e legitimidade. Substituição processual. 9 Litisconsórcio. Assistência. 
Intervenção de terceiros: oposição, nomeação a autoria, denunciação da lide e chamamento ao processo. 
Ação regressiva. 1 O Formação, suspensão e extinção do processo. 
11 Petição inicial. Requisitos. Inépcia da petição inicial. 12 Pedido. Cumulação e espécies de pedido. 13 
Atos processuais. Tempo e lugar dos atos processuais. 14 Comunicação dos atos processuais. Citação e 
intimação. 15 Despesas processuais e honorários advocatlcios. 16 Resposta do réu: exceção, contestação 
e reconvenção. Revelia. Efeitos da revelia. 17 Julgamento conforme o estado do processo. 18 Audiência de 
instrução e julgamento. 19 Prova. Principies gerais. Onus da prova. 20 Sentença. Coisa julgada formal e 
material. Preclusão. 21 Duplo grau de jurisdiçao. Recursos. Incidente de uniformização de jurisprudência. 22 
Reclamação e correição. 23 Ação rescisória. 24 Ação monitOria. 25 Liquidação de sentença. Execução. 
Regras gerais. Partes. Competência. Responsabilidade patrimonial. 26 Titulo executivo judicial e 
extrajudicial. 27 Execução por quantia certa contra devedor solvente e contra devedor insolvente. 28 
Execução para entrega de coisa. 29 Execução de obrigação de fazer e de nao fazer. 30 Execução contra a 
fazenda pública. 31 Ernbargos à execução. Z2 Mini~tério P(lblico no proce'ISO civil. 33 Ação popular. 34 
Mandado de segurança. 35 Mandado de injunção. 36 Habeas data. 37 Ação declaratória. DeclaratOria 
incidental. 38 Ação discriminatória. 39 Ação de usucapiao. 40 Ação de consignação em pagamento. 41 
Ação de despejo e renovatória. 42 Ação de desapropriação. 43 Ações possessórias. 44 Embargos de 
terceiro. 45 Áção clvel originária nos tribunais. 46 Tutela antecipada e tutela especifica. 47 Medidas 
cautelares. 48 Juizados especiais. 49 Execução Fiscal. 
DIREITO DO CONSUM!QQB: 1 Consumidor: conceitos básicos. 1.1 Dos direitos básicos do consumidor. 
1.2 Teoria da imprevisão. 1.3 Reparação dos danos patrimoniais e morais. 1.4 Inversão do Onus da prova. 
2 Fornecedor. 2.1 Pessoa flsica ou jurldica, púbüca ou privada, nacional ou estrangelr:a. 2.2 Teoria da 
responsabilidade civil objetiva do fornecedor, por defeitos do produto e da prestação de serviços: acidentes 
de consumo. 2.3 Responsabilidade do fornecedor pelos atos de seus prepostos e ou representantes 
autônomos. 3 Da publicidade e propaganda. 3.1 Principias. 3.2· Publicidade enganosa e abusiva. 3.3 
Publicidade enganosa por omissão. 3.4 Das práticas abusivas. 3.5 Responsabilidade pessoal dos 
·profissionais liberais. 4 Produto. 4.1 Conceito. 4.2 Serviço. 4.3 Gratuidade. 4.4 Serviços públicos essenciais. 
4.5 Da proteção à saúde e segurança. 5 Da responsabilídade pelo fato do produto e do·serviço. 5.1 Da 
responsabiidade por vicio do produto e do serviço. 5.2 Responsabilidade objetiva. 5.3 Responsabilidade 
solidária e direito de regresso. 5.4 Excludentes do dever de indeniZar. Decadência e Prescriçao. 
Desconsideração da Personalidade Jurldica. 6 Pratica Comercial, Cobrança de Olvidas e Banco de Dados e 
Cadastro de Consumidor. 7 Proteção Contratual do Consumidor. 8 Sanções Administrativas. 9 Da Defesa 
do Consumidor em Juizo. Da Legitimidade do Ministério Público. Das Ações Coletivas. Da Coisa Julgada .. 

DIBEITO AMBIENTAL. 1 Principies do Direito Ambiental. 2 A Constituição Federal e o meio ambiente. 3 O 
estudo de impacto ambiental e a Admínistração Pública. 4 Legislação brasileira e distrital de proteção 
florestal. 5 Áreas de preservação permanente e unidades de conservação. 6 Crimes contra o meio 
ambiente. 
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Rio de Janeiro: IPEA/PNUD. 1991. 
VIEIRA, Paulo í-reire; VIEIRA, Jacques Weber. Gestao úe Recursos Naturais R~nováveis e 
Desenvolvimento: Novos Desafios para a Pesquisa Ambiental. sao Paulo: Cortez, 1998. 
PENTEADO-ORELLANA, Margarida M. Metodologia Integrada no Estudo do Meio Ambiente. Geograf.a, 
1985. 
CARVALHO; CARLOS GOMES. legisl&çao ambiental brasileira. Leme-SP: Editora de Direito, 1999. 
volumes 1 e 2. 
fiORILLO, CELSO A. PACHECO; RODRIGUES, MARCELO ABELHA. Manual de direito ambiental e 
legislação aplicável. São Paulo: Max limonad. 1999. 
MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002. 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo 

CARGOS DE AN.ALISTA AMBIENTAL E OUDITOR DE CONCESSÃO E ,OUTORGA FLORE$TAL
AREA DE HABILITAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL 

Crise Ambiental: população, recursos naturais e poluição. Leis da Conservação: Massa, energia, 1" e 2" 
Leis da Termodin.âmica. Ecossistemas: estrutura. ciclagem de matéria e fluxo de energia. Ciclos 
Biogeoqulmicos: estequiometria e cinética qulmica. Carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre e hidrológico. 
Dinâmica das populaçOes: comunidades, crescimento, relações interespeclflcas, biodiversidade. Poluição e 
contaminação ambiental: meio aquático, meio terrestre e atmosférico. Controle e monitoramento ambiental: 
água. solo e ar. Dispersão de Poluentes. Controle do ambiente de trabalho: riscos á saLide. AvaliaçaD de 

impactos ambientais: principais caracterlsticas e 'metodologias. Planejamento e gestao ambieníâl: estudo de 
impacto ambiental como instrumento de planejamento, gerenciamento ambientais. 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS- A CARGO DO CANDIDATO 

CARGOS DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE E ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- ÁBU 
DE HA_BILITACÃO EM ECcmQM!A 
1. Estrutura de Mercado; 2. Procura, oferta e equillbrio; 3. Teoria da produçao e dos custos; 4. Polltica fiscal 
e polltica monetária; 5. Programação e planejamento econOmico e financeiro; 6. Planejamento no Brasil;7 
Cenário EconOmico Internacional e Nacional atual; 8 O papel das principais agências dê fomento no Brasil; 
9 Distribuição de renda no Brasil, desigualdades regionais, Indicadores EconOmicos e Sociais; 9 Finanças 
Públicas; 1 o Pollticas Públicas na Amazônia; 11 Principais Transformações Econômica no Amapá; 12 
Economia Ambiental; 13 Constituição Federal de 1988 e alteraçoes; 14 Lei Complementar n• 10112000 e 
alterações -Lei de Responsabilidade Fiscai;1S.lei n• 4.320/64 e suas alterações- Normas Gerais de Direito 
Financeiro;16 lei n• 8666/93- e alterações Normas para l icitação e Contrato da Administração Pública; 17 
lei n• 7990/89- Compensação Financeira Sobre Exploração Mineral e alteraçOes;18 lei Estadual n• 
0066193 e alterações- Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado, das Autarquias e 
Fundações Públicas Estaduais; 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS: 

RUBINFELD, Daniel L; PINDYCK, Robert S, MICROECONOMIA, Editora Makron Books; 
BLANCHARD, Olivier, MACROECONOMIA- Teoria e Polltica EconOmica,Editora Campus; 
ROSSETTI, José Paschoal; LOPES, João do Carmo, ECONOMIA MONETARIA. Editora Atlas S.A; 
CHANG, Há-Joon. Chutando a Escada -A estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica. 
Tradução Luiz AntOnio Oliveira de Araújo. São Paulo: Editora UNESP, 2004; 
PORTO, Jadson Luis Rebelo. AMAPÁ: Principais Transformações Econômicas e Institucionais -1943-2000, 
Macapá, edição do autor, 2007; 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988, supervisao Editorai: Bel. Jair lot Vieira. 
Publicada em 05 de outubro de 1988. 
BRASIL, Lei n• 4.320/64 e suas alterações- Normas Gerais de Direito Financeiro; 
BRASIL, lei n• 8.666193- e alterações Normas para Licitação e Contrato da Administração Pública; 
BRASIL, Lei n• 7.990/89- Compensaçao Financeira Sobre Exploração Mineral e alterações; 
AMAPÁ, Lei Estadual n• 0066193 e alterações- Regime Jurfdico dos Servidores Públicos Civis do Estado, 
das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE EXTENSIONISTA SOCIAL- AAEA DE HABILIT~CÃO EM ECONO_MIA DOMÉSTICA 

1.Aiimentaçao e nutrição: Natureza, constituição. processamento e valor nutritivo dos alimentos. Grupos 
alimentares. Regras de higiene alimentar. Prevenção de intoxlcaçao alimentar. Técnicas de conservação de 
alimentos. Armazenamento de alimentos. Contaminaçao dos alimentos. Controle higiênico sanitário em 
serviços de alimentaçao. Armazenamento e descarte de lixo. Limpeza da cozinha. Administração de 
cozinha doméstica. Cardápio familiar. Equipamentos, eletrodomésticos. utensllios e acessórios de cozinha 
familiar e de serviços de alimentação. Prevenção de doenças por meio da alimentação 
adequada.2.Vestuário e Têxteis: Classificação, tipos e propriedades das fibras têxteis. Fundamentos em 
vestuãrio. Técnicas de lavagem. secagem, passagem e armazenagem de roupas.Ciassificação das roupas 
segundo o uso. Técnicas de modelagem e confecçao em tecidos. 3. Habitação: tipos de habitação; estrutura 
básica e setorização de uma casa; fatores de conforto ambiental no lar; técnicasfde limpeza e conservação 
da casa e do mobiliário; programas habitacionais e fontes de financiamento. Abastecimento de égua e 
energia.4.Higiene e Saúde da Famllia: higiene pessoal; cuidados especiais com gestantes, recém-nascidos, 
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crianças até 05 anos e idosos; destino adequado dos dejetos humanos e do lixo doméstico rural; tratamento 
doméstico da égua; cuidados com os quintais.5.Administraçao e sustentabilidade: principies da 
administraçau aplicados ao orçamento doméstico; ecotécnicas de economis~ doméstica que melhoram a 
qualidade de vida das comunidades e auxiliam na sustentabilidade e do planeta. l:tica profissional do 
economista doméstico. 
SUGESTOES BIBLIOOGRÁFICAS 
ABERC, Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades, 4". Ed., sao 
Paulo: ABERC, 2002. . · 
Jonhan Van Lengen • Manual do Arquiteto Descalço , Rio de Janeiro, TIBA, 2006 

C.Dante Bianchi • Fibras têxteis. Rio de Janeiro. Ao Livro Tecnico, 1945. 
Praticas de Higiene e Manipulaçao de Alimentos Editora UFV . Maria Tereza Fialho de Sousa Campos. Ano 
1999. 
A extensão rural no Brasil, um projeto educativo para o capital· Maria Teresa Lousada Fonseca . . 
Desenvolvimento includente, sustentável e sustentado. lgnacy Sachs. Rio de Janeiro. Garamond.2004 

CARGO DE ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO RURAL- ÁREA DE HABILITACÃO EM ESTAT~' 

1)Estatfstica descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de freqOências • medidas descritivas 
de locaçao e de dispersao (média, mediana, moda, quartis, resumo de 5 números, variancia, desvio padrao. 
coeficiente de varf&çao, intervalos entre quartis. valores atfpicos, histogramas, boxplot e ramo e folhas). 2) 
Análise bidimensional. 3) Cálculo de ProbabiUdades: definiçOes básicas e axiomas, probabilidade 
condicional e independência, vartaveis aleatórias disefetas e continuas, função de distribuição, tunçao de 
probabílidade, funçao de densidade de probabilidade, ·esperança e momentos, distribuiçOes especiais; 
distribuições condicionais e independência, esperança condicional, funções geradoras de momentos, leis 
dos grandes números, teorema central do Umite, amostras aleatórias, distribuiçOes amostrais. 4) Inferência 
Estatística: estimaçao pontual • métodos de estimação, propriedades dos estimadores, estimaçao por 
intervalos, testes de hipóteses - hipóteses simples e compostas, nlvel de signiflcància e potência, teste t de 
Student, testes qui-quadrado - de aderência e de independência e de oomogeneidade em tabelas de 
contingência. 5) Métodos nao paramétricos. 6) Modelos lineanss: mlnimos quadrados, regressão linear 
simples, inferência na regressao, correlaçlo e regresaao, anãlise ele reslduos, regressao múltipla. 7) 
Técnicas de Amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho amostrai, estimadores de raz.ao e 
regressao, amostragem estratificada, amostragem sistamatica, amostragem por conglomerados. 8) 
Estatrstica computacional. 9) Análise matemática. 10) Métodos numéricos. 11) Pesquisa operacional. 12) 
Análise multivariada. 13) Análise das séries temporais. 14) AnaDse exploratória de dados. 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS · 
BUSSAB, W.O.: MORETIIN, P.A. Estatlstica Msica. 5.ed. Sao Paulo : Saraiva, 2005. 
COSTA NETO, P.L.O. Estallstica. 2.ed. sao Paulo: Edgard Blucher, 2002. 
HOEL PAUL G., PORT SIDNEY C., STONE CHARLES J. lntrodu~o 4 teoria da Probabilidade. Editora 
lnterciência L TOA, Rio de Janeiro, 1978. 
HOFFMANN, R. Estatlstica para economistas 

Obs: A indlcaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE ANALISTA DI:;_ DESENVOLVIMENTO RURAL- ÁREA PE HABILITACAO EM I;NGENHARIA 
QS.ALI~ 

1. Noções bâsicas sobre as principais doenças veiculadas por aUmentos: tipos, causas, conseqOências e 
prevenção da transmissao de doenças. 2. Microrganismos deterlorantes de importância em aUmentos. 3. 
Estrutura e propriedades de carboidratos, lipldios e protelnas e principais reaçOes de transtormaçao durante 
o processamento de alimentos. 4. Higiene: Umpeza e sanitlzaçao nas Indústrias de alimentos 5. Aspectos 
gerais da tecnologia de alimentos. 6. Boas práticas e análise de risco e pontos crlticos de controle na 
industrialização de aumentos (APPCC). 7. Acondicionamento e destino do lixo na Indústria de alimentos. 8. 
Água na indústria de alimentos: c.rigem, qualidade e destino da égua servida. 9. Métodos de conservaçAo 
de alimentos. 10. Ingredientes, aditivos e coadjuvantes qufmicos na indústria de alimentos. 11. 
Acondicionamento e embalagens para alimentos. 12. Análise .flslco-qulmlca e biológica de alimentos. 13. 
NoçOes de blossegurança. 14. Operações unitárias de conservaçao de alimentos: secagem, eoncantraçlo, 
resfriamento e congelamento. 15. Legislação Brasileira de Alimentos. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 
ANDRADE, N. J.; J. A B. Hlgienizaçao na Indústria de Alimentos. sao Paulo: 
Varela, 1996. 
ARAÚJO, J. A A. Qui mica dos Alimentos: Teoria e Prática. 2.ed. Viçosa: UFV, 1999. 
FRANCO, O. G. M. F.; LANOGRAF. M. Microbiologia de Alimentos. Sao Paulo: 
Atheneu, 2008. 
TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. MlcrobJologia. Ed. Artmed, 6" ediçao, 2" reimpressao. Porto 
Alegre. 2000; 
LEHNINGER, A. L., NELSON. O. L; COX, M. M. Principies de Bloqulmica. Traduçêo da 2•. Ed. São Paulo: 
Sarvier, 2000. ,. _ 
SILVA JUNIOR, E. A. Manual de Controle Higiênico-Sanitário em Serviços de 
Alimentaçao. 6. ed. São Paulo: Varela, 1995-2007. 
BARUFFALOI, R. & OLIVEIRA, M. N. de Fundamentos de tecnolOgia de allmentos.V. 3, sao Paulo: 
Atheneu, 1998. 317p. 
BRASIL • MINISTI:RIO DA SAÚDE - L9gislaçaó Brasileira de Alimentos <Oisponlvel em 
www.anvisa.gov.br> 
Obs: A lndicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo. 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 
Obs: A indlcaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipóteõe alguma, outros livros alternativos que oontenham a matéria do processo seletivo. 

~GO DE ANAUSTA DE MEIO AMBIENTE- ÁREA PE HABIUTACAO EM ENGENHARIA.~ 

1-Construçao Civil: 1.1 ·Topografia: Planialtimetria: Levantamentos empregando apenas medidas lineares: 
direções norte-sul verdadeira e magnética; Rumos. azimutes, magnéticos e verdadeiros; transformaçOes e 
atuaUzaçOes de rumos e azimutes; poligon&çao; cálculo de coordenadas parciais com determinaçao do erro 
de fechamento linear das poligonais; métodos de mediçao de lmgulos horizontais - direto e por deftexao; 
nivelamentos geométricos- nfveis e miras: taqueometria "" taqueOmetros normais e auto-redutores: medida 
de distancias horizontais e verticais pelo método das rampas e com a mira de base; curvas de nfvel -
métodos de obtençao topográficos e por aerofotogrametrla; locaçao de obras - edificios, pontes, viadutos, 
túneis bueiros e galerias.mediçAo de distâncias por métodos trigonométricos; distancias entre. pontos 
inacesslveis; terraplenagem em plataformas horizonais e inclinadas;· arruamentos e loteamentos
levantamento da área, projeto e locaçAo; topografia para estradas - reconhecimento e linha de ensaio (linha 
básica); projeto planimétrico - traçado geométrico; curvas horizontais - circulares, espiral de transiçao, 
superelevação e superlargura: projeto altimétrico - rampas e curvas verticais de concordancia; curvas 
parabólicas simétricas e assimétricas: 1ocacao da linha projetada (alinham~nto); 1ocacao dos taludes; 
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cálculo dos volumes de terraplenagem - fórmula prismoidal. correçao dos volumes nas curvas horizontais; 
estudo do transporte de terra - diagrama de massas {Bruckner). 1.2 - Infraestrutura Territorial. 1.3 -
Sistemas, Métodos e Processos de Construçao Civil: Tecnologia da Construçao Civil; Industrialização da 
Construçao Civil.1 .4- Edificações: lmpermeabilização.1.5- Terraplenagem: Compactaçao; Pavimentação: 
Noções de mecânica dos solos aplicada nas rodoviérias; Noçao do lndice de grupo, classificaçao dos solos 
para fins de construção e pavimentação rodoviária; estudo dos materiais empregados na pavimentação; 
dimensionamento dos pavimentos; bases flexlveis; revestimentos; estudo de . pavimentos rigidos e 
conservação dos pavimentos. Estradas: Rodovias; Pistas. 1.6 -Tecnologia dcs Materiais de Construção 
Civil. 1.7- Resistência dos Materiais de Construção Crvil: Traçao e Compressao entre os limites elásticos, 
análise das tensOes e das deformações, força cortante e momento fletor. tensOes nas vigas carregadas 
transversalmente. deformação das vigas carregadas transversalmente, flexao das vigas num plano que nao 
é plano de simetria. flexao composta com traçao ou compressao. teoria dos pilares, torção e flexão 
composta por !orçao, momentos de inércia das figuras planas. 1.8 - Patologia das Construções. 
Equipamentos, Dispositivos e Componentes - Hidrossanitários, de gás, de Prevençao e Combate a 
Incêndio. 1.9 - Recuperaçao das Construções: Equipamentos, Dispositivos e Componentes; 
Hidrossanitários, de Gás, de Prevenção e Combate a Incêndio. 1.10 - Instalações - Hidrossanitárias, 
Elétr:lcas de Baixa Tensao e de tubulações Telefónicas e Lógicas. 2 - Sistemas Estruturais: 2.1 -
Estabilidade das Estruturas; Classificação dos esforços; Mecânica das estruturas; Histórico; classificação 
das estruturas; materiais empregados; classificação das cargas e avaliação das cargas; Estática das 
Construções: lsostática, grafostática, sistemas reticulares, cargas permanentes, cargas acidentais, linhas de 
influência. ~nvoltOrias. Estruturas de Concreto: Descriçao das estruturas correntes; cálculo dos esforços nas 
lajes; flexão simples de seções retangulares de concreto armado com armadura simples; dimensionamento 
e detalhes das lajes de ediflcios; cálculos dos esforços nas vigas; cálculos dos esforços nas vigas 
isostáticas e dimensionamento e verificação de seçOes regulamentares com armadura dupla. Estruturas 
Metálicas; Estruturas de Madeira; Pontes; Pré-Moldados. 3 - Geotecnia - Sistemas. Métodos e Processos 
da Geotecnia. 3.1 - Sistemas, Métodos e Processos da Mecânica dos Solos. Sistemas, Métodos e 
Processos da Mecanlca das Rochas. Sondagens. FundaçOes - diretas e indiretas; Obras de Terra~ 
Contenções; Túneis; Poços; Taludes. 4 - Transportes: 4.1 - Infra-estrutura Viária; Rodovias. Sistemas 
Viários, Métodos Viários, Operação.Tráfego, Serviços de Transportes, Técnica dos Transportes, Trânsito, 
Sinalização, Logfstica. 5 - Hidrotecnia: 5.1 - Hidráulica Aplicada; Obras Hidráulicas Fluviais; Captação de 
Água para Abastecimento Doméstico; Sistemas de Drenagem; Canais; 5.2 - Hidrologia Aplicada; 5.3 -
Sistemas, Métodos .e Processos de Aproveitamento Múltiplo de Recursos Hldricos. 6- Saneamento Básico: 
6.1 - Hidráulica Aplicada ao Saneamento; 6.?. ... Hidrologia· Aplicada ao Saneamento; 6.3 - Sistemas. 
Métodos e Processos de Abast~im~nto D'água, Tratamento D'água, Reservação de Água, Distribuição de 
Água. 6.4 - Sistemas, Métodos e Processos de Saneamento Urbano. 6.5 - Sistemas, Métodos e Processos 
de Saneamento Rural. 7 • Tecnologia Hidrossanitâria: Tecnologia dos Materiais de Construçao Civil 
utilizados em Engenharia Sanitária; Tecnologia dos Produtos Qulmicos e Bioqulmicos utilizados na 
Engenharia Sanitária; lnstalaçOes, Equipamentos, Dispositivos e Componentes da Engenharia Sanitaria. 7.1 
-Avaliação de Impactos Sanitários no Ambiente. 8 • Introdução a Segurança e Higiene do Trabalho. 8.1 • O 
ambiente de trabalho; agentes flsicos, qui micos, ergonOmicos e ambientais; conceito legal e prevencionista; 
classifiCélçâo dos acidentes de trabalho. 9 - Acidentes do Trabalho. 9.1 • AnáUse das causas de acidentes; 
causas de acidentes no trabalho; atos e condições inseguras de acidentes na prática do Técnico em 
EdiftcaçOes; Inspeção de segurança e mapa de risco na atividade do TéCnico em EdiftcaÇOes. 10 -
Legislação Trabalhista e Previdenciária. 10.1 - Orgaos Regulamentadores das atividades do Técnico em 
Edificações; segurança e da medicina do trabalho (Decreto-Lei n• 5.452, de 1-2-1943, Portaria n• 3.214, de 
8-6-1978, Lei n• 6.514, de 22-12-1977); Normas Regulamentadoras (NR 05, NR. 06, NR. 08, NR. ~1)18 . 
11, NR. 17. NR 23, NR. 26, NR. 28); Dos direitos e deveres previdenciários. 11 • Primeiros Socorros. 11~1 
- lntroduçao aos primeiros socorros; patologias inerentes à atividade de construção civil; atendimento a 
vitimas de acidentes; procedimento de primeiros socorros. 12- Planejamento, Orçamentaçao e Controle.d~ 
Rfpjetos e Obras. 12.1 - Gerenciamento de Projetos; o Projeto como Empreendimento; gerenciame,l)to. d.e, 
Projetos; planejamento e controle de Projetos; planejamento do tempo; programaçAo - cronograma fiSICO
financeiro; classificaçao dos .custos; métodos de orçamentaçao; determinaçAo dos custos; levantamento de 
quantitativos de serviços; compOsição e administraçAo de preços de preços; BOI; encargos sociais e 
trabalhistas; planilha orçamentária. 13 - EspecifiC8ç0eS Técnicas e Orçamentos de Obras. 13.1 ·Elaboração 
de EspecificaçOes Técnicas de Materiais e Serviços; 13.2 - Elaboraçao de Orçamentos de Obras. 14 -
Regimes de Contratação de Obras e Serviços de Engenharia. 14.1 -Tipos de licitaçOes e contratos; 151• 

Legislação ApUcada: 15.1 - Legislação urbanlstica: Estatuto da Cidade, Lei de Uso do Solo Urbano, Lei de 
EdlficaçOes e Instalações, Lei dÓ Perlmetro Urbano. 16 - t.egislaçao Profissional- Sistema Confea-Crea's. 
16 • Legisl2ção Profissional - Sistema Confea-Cre3's. 16.1 - Lei Federal NR 5.194/1966; Lei Federal 
5.524/1966; Lei Federal NR 6.4!:16/1977; Decreto Federal NR 90.922/1985;Resolução Nl! 27811983, 
Resolução N2 1007/2003, Resolução N!l1010/2005, Resolução 101812006.17- Engenharia Legal.17.1 -
Avaliações e Perícias de Engenharia. 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

BORGES, Alberto de Campos. Topografia Aplicada à Engenharia Civil : 2" Ed. - sao Paulo: Blucher, 1977. 
ESPARTEL, Lélis, Lureitz Joao, Sarrazin O., Oberdeck H. e Hofer M. Manual de Topografia e Caderneta de 
Campo. Me Cormac, Jack C. Topografia/Jack Me Cormac; lfaduçAo Daniel Carneiro da Silva; revisao 
técnica Daniel Rodrigues dos Santos. Douglas Corbari Corrêa, Felipe Coutinho Ferreira da Silva. Ri() de 
Janeiro: L TC, 2007. 
NETIO, Antonio Vieira. Como gerenciar construções, 5ao Paulo, ed. PINI1988. 
ALMEIDA Rego, Nédia V~ela de. Tecnologia das Construções. Ao Livro Técnico. 
BORGES, Alberto de Campos. Prática das Pequenas ConstruçOes V 1 e 2. 
Azevedo Neto, José Martiniano de, 1918-1991. Manual de Hidráulicaf J~ Martiniano de Azevedo Neto; 
Coordenaçao Roberto de Araujo; co-utlres Miguel Fernandes y Femandez, Acácio Eiji lto. 81 edição - Sêo 
Paulo: Editora Blucher, 1998. 
Nogueira, Ciro. Pavimentação- Projeto e Execução. SEDEGRA- Sociedade Editora e Gráfica Ltda., 1961. 
~· ed. Editor'à: Edgar Blucher . .2000. 
~ARQUES, Marcello da Curlla, Estrutura de FundaçOes. Sao Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 1976. 
BOTELHO, Manbel Henrique Campos. Manual dos Primeiros Socorros do Engenheiro e Arq. Editora: Edgar 
Blucher. ROCHA, Aderson Moreira da, Novo Curso de Concreto Armado. V. 1, 2, 3, 4. sao Paulo: NOBEL, 
1985-1988. YAZIGI, Walid. A Técnica de Edificar. 81 ed. Editora: PINI. , 2007. 
SOUZA, Ana Lucia Rocha de e BURRA TINO, Silvio. Preparaçao da ExecuçAo de Obras. 11 ed. Editora: O 
No-me da Rosa. 2003. 
MOLITERNO, AntOnio. Caderno de Projetos de Telhádos em Estrutura de Madeira. Editora: Edgar Blucher. 
GARCEZ, Lucas Nogueira. Elementos de Engenharia Hidráulica e Sanitária. Edgar Blucher. PINI. Manual 
Técnico de lnstalaçOes Hidráulicas, Tigre - Tubos e ConexOes. Ed. PINI~ 
CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Livros Técnicos e CientlfiCOs. 61 ed. Editora S. A. 
2006. 
CAVALIN, Geraldo e Cervelin, Severino. Instalações Elétric8s Prediais.~ ed. Editora: Érica. 1998. 
CUTRIM, AdemaroA. M. B.; Instalações Elétricas. 1" ed. Editora: Makron Books. 2003. 
FILHO, Domingos Leite Lima. Projeto de Instalações Elétricas Prediais. 11 ed. Editora: Érica. 1997. 
ROGÉRIO, Paulo Eng. R. Cálculo de Fundações. Ed. Copyright 1984. 

·~·CReDER, Hélio .. lnstalaçOes Elétricas. Livros Téqlicos e CientifiCO&. 1o- éd. Editora S. A. 1986( 
o V1 SANTOS, EdeYaldo G. Desenho de Concreto ~ado v. 1· 2,3 e 4,.;;editora: Nobel. 1985. 
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A, Guerrin, Concreto Armado: as fundações v. 1 e O Cálculo do Concreto Armado vol. 02. sao Paulo. Ed. 
Hermus. 
Nash, William Arthur. 1922 - Resistência dos Materiais - S~o Paulo, McGraw-Hill do Brasil. 1977. 
Walter Piei! e Michele Pfeil. Estrutura de Madeira, 63 ediç~o . Editora: L TC. 2003 . . 
NETO; José S. Acidentes de Trabalho na Teoria e na Pràtica-Leg., L Tr. 1" ed. 98: Consolidaç~o das Leis do 
Trabalho- CLT {Decreto-Lei n• 5.452/1943). . 
PACHECO: W ald. Gest~o de SeguranÇa e Higiene do Trabalho. Editora: Atlas. Gomes, Ary Gonçalves. 
Sistemas de PrevençM contra Incêndios: sistemas hidráulicos, sistemas sob comando, rede de hidrantes e 
sistema automático- Rio de Janeiro: lnterciência. 1998. 
NERI; Santos. Manual de Analise ErgonOmica do Trabalho. 1• ed. Eaitora: Génesis. BENSUOSSAN. 
Manual de Higiene. Segurança e Medicina do1Trabalho. 1" ed. 1999. SENAC: Cipa uma nova abordagem. 
Editora SENAC. 2000. 
UMMER, Carl Vicente. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. L TC - Livros 
Técnicos e Científicos Editora S. A., Rio de Janeiro, 1996. 
Disrnore, Paul Campbell, 1941 -Gerência de Programas e Projetos - São Pulo: Pini, 1992. 
Abunahaman. Sérgio Antônio, Curso Básico de Engenharia de AvaliaçOes- S~o Paulo: Pini, 1999. 
Dacach, Nelson Gandur. 1925 - Saneamento Básico, 3. Ed. Ver- Rio de Janeiro: EDC-Ed. Didática e 
Científica, 1990. 
Macapá, Prefeitura Municipal. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Macapá. Macapà, 
P M.M.- SEMPLA, IBAM. 2004. 81p. ilust. 
Macapa, Prefeitura Municipal. Legislação Urbanlstica. Lei de Uso do Solo- Maca pá: 2004. 
Macapá, Prefeitura Municipal. Legislação Urbanística. Lei de Edificações e Instalações - Macapá: 2004. 
Macapá. Prefeitura Municipal. Legislação Urbanistir.a. Lei do Perímetro Urbano - Macapá: 2004. 
Macapá, Prefeitura Municipal. Legislaç:'\o Urbanística. Lei do Parcelamento do Solo Urbano - Macapà: 2004. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo 

CARGOS DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE. ANALISTA. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E 
EXTENSI.QNISTA EM PESCA E AQiJ.ICU_LTURA- ÁREA DE. H~ILITACÃO EM ENGEtti:I.ARIA DE 
~ . 

1.Sistemas de cultivo . 2. principais espécies cultivadas na região amazônica. 3. gestão e administração 
pesqueira e aqulcola. 4. sustentabilidade na pesca e aquicultura. 5. legislação federal: lei 5.764n1 ; lei 
9.433/97; lei 9.605/98; lei 9.984/00; lei 11.958/09; lei 11 .959/09. 6. nutrição e alimentação de organismos 
aquáticos. 7. desempenho da pesca e aquicultura mundial, 8. sanidade de organismos aquáticos. 9. 
processamento do pescado. 10. cadeia produtiva da pesca e aquicultura. 11. dinâmica de populações de 
peixes. 12. exploração de peixes ornamentais. 13. colheita e pós-despesca na aquicultura. 14. legislação 
estadual: lei 0064/93; lei 0142/93; lei 0611/01; lei. 0686/02; lei: 0813/04; lei 0898/05; lei: 1074/07. 15. 
noções de estatística. 16. limnologia. 17. noÇões sobre colônias de pesca, cooperativismo e associativismo. 
18. embarcações, artes e petrechos de pesca. 
SUGESTOES BIBLIOGRAFlCAS 
AGOSTINHO. A A ; GOMES, L. C. ; PELICICE, F. M. 2007. Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros em 
Reservatórios do Brasil. Ed. UEM, Maringá. 
ALMEIDA, O. T. 2006. Manejo de Pesca na Amazônia Brasileira. Ed. Peirópolis, São Paulo. 
ALMEIDA, O. T. (Org.). 2006. A Indústria Pesqueira na Amazônia. Coleç~o Estudos Estratégicos, IBAMA. 
Pró-Várzea, Manaus. · 
ARANA. L. V. 2004. Fundamentos de Aquicultura. Ed. UFSC, Florianópolis. 
ESTEVES, F. A. 1998. ·Fundamentos de Limnologia. 2" edição. Ed. lnterciência, Rio de Janeiro. 
FAO. 2009. El =:stado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Roma. Disponivel em: http://www.f_po.Qfg 
HART, P. J. B. ; REYNOLDS, J. D. 2002. Handbook of Fish Biology and Fisheries. Vol. 1 Fish Biology. Ed. 
Blackwell Publishiog, Oxford. 
HART, P. J. B.; REYNOLDS, J. D. 2002. Handbook of Fish Biology and Fisheries. Vol. 2 Fisheries. Ed. 
Blackwell Publishing, Oxford. . 
JENNINGS. S.; KAISER, M. J.; REYNOLDS, J.D. 2001. Marine Fisheries Ecology. Ed. Blackwell Science, 
Oxford. 
MILLER, G. T. 2007. Ciência Ambiental. Ed. Thomson Learning, São Paulo 
ODUM, E. P.: BARRETI, G. W. 2007. Fundamentos de Ecologia. Ed. Thomson Learning, Sào Paulo. 
PEREIRA, R. C.; SOARES-GOMES, A. (Org.) 2002.'Biologia Marinha. Ed. lnterciência, Rio de Janeiro. 
PETRERE JR., M. (Coord.}. 2007. O Setor Pesqueiro na Amazônia: situação atual e tendências. Coleção 
Estudos Estratégicos, IBAMA, Pró-Várzea, Manaus. · 

. . ~ 

POLI. C. R.; POLI , A. T.; ANDREATIA, E.; BEL TRAME, E. (Orgs.}. 2004. Aquicultura: Experiências 
Brasileiras. Ed. Multitarefa, Florianópolis. 
TRIOLA, M. F. 1999. Introdução a Estatlstica. 7' edição. Ed. L TC, Rio de Janeiro. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGOS DE ANALISTA DE MEIO AMBIEN~T~, A~ALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AUDITOR 
DE CONCESSÃO E OUTORGA, EXTENSIONISTA FLORESTAL E FISCAL AGROPECUÁRIO- AREA 
DE HABILITACÃQ EM ENGENHARIA .. f'l .. ORfi~ÍAb . ·- - - ---

1 - Agrometeorologia: Conceitos. Elementos e fatores do clima: balanço hídrico; composição e estrutura da 
atmosfera: evaporação e evapotranspiração; medidas e relações com a agricultura, precipitações: vapor 
d'água na atmosfera. lndices e classificações climáticas. 2 - Anatomia da madeira: Estruturas 
macroscópica::; e microscópicas da madeira. Propriedc;des físicas e químicas da madeira. Propriedades 
organolépticas. Defeitos e composição qulmica da madeira: celulose. hemicelulose, lignina, componentes 
secundários e componentes minerais. 3- Dendrometria: Conceitos. Área basal da árvore e do povoamanto 
florestal. Avaliação da biomassa. Cubagem. EquaçOes de volume. Relascopia. Tabelas de volume. 4 -
Dendrologia: Conceito. Distribuição geográfica das unidades sistemáticas. Fenologia florestal. 5 - Ecologia: 
Conceitos. Ecologia de populaçOes e comunidades. Ecossistemas. Sucessão ecológica. Caracterlsticas de 
florestas: descrição, distribuição, estrutura, composição e diversidade. Ecossistemas florestais: Fatores 
abi6ticos, fluxos de matéria e energia; fatores bióticos em ecossistemas florestais, polinizaçao, dispersao de 
sementes: ciclos biogeoqulmicos. Processos biológicos, dinâmica de populações. Dinâmica florestal. 6 -
Educação e gestão ambiental: Conceitos. Formas de educaçao ambiental. Metodologia da educação 
ambiental. Interpretação ambiental e ecoturismo. Sistemas de gestão Ambiental. Instrumentos de gestão 
ambiental. Gestão de unidades de conservação. 7 - Energia de biomassa florestal: GaseifiCação da 
madeira e carvão vegetal. Geração de energia primária e secundária. Produção de metanol e etanol. 8 .
Sementes e viveiros florestais: Sementes: identificaçao, procedência, qualidade, coleta, quebra de 
dormência. germinação. Armazenamento. Tipos de viveiros florestais. Instalação e construção de viveiros 
florestais. Formação de mudas: sementeiras, substrato, repicagem. adubação, controle fitossanitârio, 
irrigação. Técnicas de propagação vegetativa. 9 - Fitossanidade: Conceitos. Ciclo de vida e classifiCaÇão 
dos principais pantógenos. Síntomatologia. Métodos de controle. Fungos. 10 - Geoprocessamento: 
Geoprocessamento aplicado a recursos florestais: principais plataformas e sensores remotos orbitais. 
Sistemas de Informação Geográfica - SIG: instrumentos, banco de dados, mapas, aplicações. 11 -
lnventârio Florestal: Planejamento. Métodos de inventârio: técnicas de amostragem, unidades amostrais, 
sistemas de inventários sucessivos. Análise fitossociológica. 12 - Manejo de bacias hidrográficas: Cici_Q_ 
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hidrologiCO. D1slnbu1çao das chuvas nas- florestas mterceptaçao. escoamento superf1C1al tnfluéncta das 
florestas no reg1me hidrológiCO Evaporação, transpiração e evapotransp1ração 13 - Maneto Florestal: 
Conce1tos. Determinação de freqúéncta, abunc~ncta dominância e valor de 1mportãneta das espéctes 
PnnctptOs_ bás1cos do ManeJO F .JrestJI Sustentável. Madetretro e Não Madeiretro Uso mút!tplo de florestas 
Certtftcaçao florestal Sistemas de certtftcaçâo Auditona 14- Genética e Melhoramento florestal. Pnnciptos 
da genética vegeta! Htbndação Métodos de reproduçao vegetativa 15 - Politica e legislação agrãna 
amb1entat e florestal S1stema Nacional de Untdades de Conservaçao - SNUC Concessões florestats 
C6d1go florestal MP 2.166-67/2001- Decreto n2 5.975 de 30/1012006. Resoluções CONAMA nO 1/1996 n° 
2g711997 e n2 406/2009 Instruções normativas IBAMA n2 4/2006. nº 5/2006; nQ 612006 e n° 112/2006 'Lei 
n 9 605. de 12/02/98 e Decreto n2 3 179. de 21/09/1999 lei n° 1.028 de 12/07/2006- Cnação da Floresta 
Estadual do Amapã Le1 n 2 _1.077 de 02/04/2007- Cnação do Instituto Estadual de Florestas do Amapá. 16 
- Proteção Florestal Pnnctptos de combustão e propagação de tncêndios Ttpos de incêndios. Efeitos do 
fogo sobre ecossistemas Técntcas de prevenção e combate a incêndios florestats 17 - Ststemas 
agrofloresta1s Conceitos. Classificação Elementos constitutivos. 18 - Solos e nutrição mineral de plantas. 
Ctclagem dos nutnentes na floresta Caracterlsticas nutncionats dos ecoss1stemas florestais 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 
Bergam1n Filho. A K1mat1. H. & Amonm, L · Manual de frtopatologta Pnnciptos e conceitos. São Paulo· 
Edttora Agron6m1ca Geres Lida 1995. 3" edtção; 
Borém, A.· Melhoramento de uma planta Ed UFV Vtçosa MG 1997 
Brasil/ MMA - Prevenção de tncéndtos florestais na Amaz6nta ltçOes aprendidas no ProJeto Proteger. 
Brasllta MMA. 2005 (Séne Estudos 01 ), 
Bnto, J Q.- Princlptos de produção e ut1hzação de carvão vegetal de made1ra Ptrac;caba ESALO. 1990 • 
Documentos Florestais (9) 1-19. mai 
Burger M. B & R1cl1ter. H. G., - Anatom1a da Madeira Ed. Nobel. 1991 
Ctanctitulli, P. L. -Incêndios florestais· Proteçao e combate. São Paulo. 1979, Ed. Nobel 

Campos, J C C: Lette . H G.- Mensuraçao florestal. Viçosa· Ed1tora UFV, 2002. 
Carvalho, N N , Nakagawa J . - Sementes. ciência, tecnologia e produção Jaboticabal· FUNEP 2000 
Delgado, A E., Sano, E , -Sistemas de tnformaçOes geográftcas Brasltta· Ed Embrapa, 1998 
Destro, D .. Montalván, R , • Melhora;-nento genétiCO de plantas Londnna Ed. UEL, 1999, xii. 
Garcta, J N ·Introdução à Estática Resistência dos materiais para Engenheiros Florestais e AgrOnomos 
Ptracicaba: ESALQ/DCF, 1960/81. 
Hammes, V, Agir. • Percepção da gestao ambiental Brasllia ed1tora Técnica, 2002 (Embrapa- informação 
tecnológica). 
Joly, A B.- Botântca Introdução à taxonomia vegetal EDUSP/Companhia Edttora Nactonal, 1975. 
Uma, W. P., Zakia M J. B. - Momtoramento de bacias hidrográficas em áreas florestadas Piracicaba: 
IPEF, 1996 SéneTécn;ca V 10. p. 11·21 
Loureiro, A A • Essênctas madetreiras da AmazOnia Manaus. MCTIINPA, 2000. 
Machado, S A, Ftguetredo Filho, A - Dendrometria, Curitiba: UFPR, 2003 
Malavolta, E - Elementos de nutrição mineral de plantas Ed Geres Ltda, Sao Paulo, 1980. 
Odum, E, P - Ecologta Rio de Janeiro: Ed Guanabara 1983. 
Vasconcellos. G. F.- Btomassa: a energia do futuro Sao Paulo SENAC, 2002 (Série Ponto Futuro 9) 
Veiga. R A A - Dendrometria e mventário florestal, Botucatu FEPAF 1984 
Obs. A indicação da bibliografia tem aper:as o propósito de onentar o estudo dos candidatos, não exclutndo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matêna do processo seletivO. 

~GO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE -ÍS.EA DE HABILITA.ÇÃQ_EM GEÓLOGIA 

1 DINÂMICA INTERNA DA TERRA: Estrutura da Terra, TectOmca Global; 2 DINÂMICA EXTERNA DA 
TERRA. Agentes GeológiCOS e seus Produtos, 3 MINERAIS E ROCHAS: Ciclos Petrogenéticos, 4. 
GEOMORFOLOGtA· Processos de formação do relevo; 5 RECURSOS MINERAIS e ENERGÉTICOS: 6 
HIDROGEOLOGIA E BACIAS HIDROGRÁFICAS; 7 COMPARTIMENTOS ESTRUTURAIS DA AMAZONIA 
Bactas Sedtmentares, Áreas Continentats e Plataformais, Controle Estrutural, 8 GEOLOGIA NO 
PLANEJAMENTO AMBIENTAL Rtscos GeológiCOS, Planejamento e Uso do Solo; Legislaçao Federal e 
Estadual n;:1 Exploraçao de Recursos Minetats: 9. GEOTECNOLOGIAS. GPS, Cartografia Bástca e 
Temática; Fototnterpretação e Interpretação de Imagem de Satélite, Sensoriamento Remoto e SIG: 10 
MAPAS GEOLÓGICOS E GEOTECNICOS, 11. GEOLOGIA DO AMAPÁ e DEPOSITOS MINERAIS 
ASSOCIADOS. 12. LEGISLAÇOES FEDERAL E ESTADUAL 

SUGESTOES BIBLIOGRAFICAS 
Baptista Neto, J A .,Ponzi, V R , S1chel, S. E (eds) lntroducão á Geologia Marinha. Rio de Janeiro. Ed1tora 
lnterctêncta. 2004 279p. 
Câmara, G , Ferretra, K.R.; Queiroz, G.R. 2002 Arquiteturas de Bancos de Dados Geográficos. tn· DA VIS, 
C .. CÂMARA G .. CASANOVA, MA Banco de Dados GeográfiCOS, volume 111, capítulo 2 .. (Disponlvel em 
bl!P..Jiwww. <!P..!_tr:!Q!Lbil.Q.ilqertolltvro/bdadosliode~< htlll!} 
Câmara, G., Carvalho M S. 2002 Análise espacial de eventos In. Druck, S., Carvalho, M. S; Cãmara, G .. 
et ai., Análise Espacial de Dados geográfiCOS, 2 ed volume 2, capitulo 2 (Disponlvel em. 
htpp·//www.dpunpe br/gilbertollivro/analise). 
Câmara, G. Dav1s, C et a/, Eds Introdução à Ciência da Geolnformação. Ciência e Engenharia da 
Geotnformaçao INPE http.ltwww dpunpe. 
Cem, L. E. S 1g93 R1scos Geológicos Assoctados a Escorregamentos .. (doutorado). UNESP, São Pauto,. 

197 p 
Cassell, V 1994. Elementos de Geomorlologia. 1" Ed. UFG Goiâma 
Christofolettl, A. 1980. Geomorlologia Editora Edgar BIOcher Lida 149p. 
Guerra, A. J e Cunha, S. B. 1995. Geomorfologia· uma atualização de bases e conceitos. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil .. 467 p 
Guerra, A.JT & CUNHA, S.B. 2003. Geomorfologia e Meio Ambiente R1o de Janeiro Bertrand Brasil 
IEPNZEE. 2006. Macrodiagn6stico do Estado do Amapá, Macapá, IEPA 
Ke:ter, E.A 1999 Enwonmental Geology Prentice-Hall 8

1 
Ed 

Lemz, V e Amaral, S E. D. 1980 Geolog1a Geral. São Paulo Cia Edttora Nactonal. 397 p. 
Maciel Filho, C L. Introdução á Geologta de Engenhana Brasllia Ed da UFSM 1997 284 p. 
MME/DNPM 1974 Projeto Radam. Folhas NA/NB.22 e SA 22 
Montgomery, C.W. 1992. Enwonmental Geology. WCB Pub. 3 ed, 465p. 
MORAIS, J O de 1993 Geologta no planejamento ambiental - cap. 111. uso e abuso dos materiais 
terrestres 'tn' Rev Geologia Vol 6. Fortaleza UFC 1993. pp. 157 • 184 
Moreira, M. A Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodolog1as de Aplicaçao. Viçosa. UFV 2003 

307 p. 
Penteado, MM. 1976 Fundamentos da Geomorlotogia. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatisltca·IBGE. 175 
Popp, J.H. 1987 Geologia Geral Editora Livros TécnicOs e Cientificas S.A 
Rocha, J. A M.R GPS: uma abordagem prática. p.163p. 2003. 
Rosseth, O F e Goés, A M. O Ne6geno da Amazônia Oriental. Belém MPE"- 2004 225 p 
Silva, J X Da & Zaidan. R T Geoprocessamento & Análise Ambiental Rio de Janeiro. Bertrand Brasil, 

2004. 
Souza, C E. D G. SJQuto. K. 01tve1ra, A.M.S.; Oliveira,_ P.E.de Quaternário do Brasil. Riberão Preto· 
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Editora Holos. 2005. 382 p. 
Suguio, K. 'Geologia do Quaternário e Mudanças Ambientais. São Paulo: Paulo's Comunicação e Artes 
Gráficas. 1999. 366 p. 
Teixeira et al. 2003. Decifrando a Terra. Ed. Oficina de Textos, EDUSP-São Paulo-SP. 
Wyllie, P. A Terra. Uma Nova Teoria Global. Ed. Gallonste Galbeukion, Lisboa, • 
237pp, 1975. . 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE ESPECIALISTA Er,1~...B.Qkli..$SAMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Cartografia - conceitos básicos; sistema cartográfico internacional; sistemas de coordenadas; projeçOes 
cartográfiCas; tipos de data geodésicOs; transformações de escalas e mudanças de datum; integração de 
dados de diversas fontes; integração com sensoriamente remoto; generalização cartográfica. Sensoriamento 
Remoto - sensoriamente remoto no Brasil; bases flslcas do sensoriamente remoto; sensores: vantagens e 
limitaçOes: interpretação de imagens; levantamentos radargramétricos:projeto RadamBrasil; Séries de 
satélites orbitais: Landsat, SPOT, CBERS. Sistemas de Satélite de lkonos, Quickbird. Sistemas Orbitais 
SAR: RADARSAT e ALOSPALSAR. Cartas Imagens. GPS- Sistema de PosiCionamento Global: aspectos 
históricos e básicos; coordenadas, datum e suas mudanças; construção de rotas, mediçOes e transferência 
de pontos; qualidade das observaçOes, georeferenciamento de dados ambientais. Conceitos Básicos de 
.Geoprocessamento: histórico das geotecnologias; dado e informação; entidades, eventos e análises 
topológicas; bases de dados georreferenciadas: modelos de dados geográficos e sua representaçao 
computacional, integração de mapas temáticos; relações entre resolução espacial e precisão cartográfica; 
formatos de arquivos digitais para armazenamento de dados. GIS para estudos ambientais. Modelagem 
Numérica de Terreno: conceitos e definiçOes, métodos de amostragem, geração de isolinhas e redução de 
amostragem, estrutura de dados. geração de grades e malhas, análises sobre modelos digitais de terreno, 
dados SRTM. 
SUGESTOES BIBLIOGRAFICAS 
BECI<ER, B.K; EGLER, C.A.G. Detalhamento da metodologia para execução do Zoneamento Ecol6gico
EconOmico pelos estados da AtnazOnia Legal. Rio de Janeiro, Brasllia: SAE-MMA, 1996. 
BOZZANO, H. Territorios reales, territorios pensados, territorios posibles: aportes para una teoria territorial 
del ambiente. Buenos Aires: Espacio Editoriilll, 2000. 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Ter:ra, 1999. (A era de informação: economia, 
sociedade e cultura. Vol. 1}. . 
CASTRO, lná Elias de. O mito da· necessidade. Ri;:> de Jooeiro: Bertrand Brasil, 1992. 
CASTRO. lná Elias de. Geografia e Polltica- território- escalas de ação e instituições. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005. 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografaa Polltica e Geopolltica Sao Paulo. Edusp, 1992. 
COSTA, Wanderley Messias da. Pollticas Territoriais no Brasil. São Paulo. Contexto, 1989. 
DIAS, Leila Christina; SILVEIRA. Rogério Leando Lima da (Orgs.). Redes, soCiedade e território. Santa Cruz 
do Sul, EBUNISC, 2003. 
GOVERNO FEDERAL DO BRASIL. Plano Amazônia Sustentâvel. Brasllia: MMAIMPOGIMIICCPR, 2006. 
HAESBAERT, Rogério. O mito da dés-territorializaçao- do fim dos territórios à multiterritorialidade. 2•. Ed. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 
HARVEY, David. A Condiçiio pós-moderna. 41 ed. Silo Paulo: Loyola, 1994. 
IEPAIZEE. Macrodiagnóstico do Estado do Amapá. Macapá: IEPA 2006. 140 p. 
'LACOSTE. Yves. A geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas: Papirus. 1998. 
LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. Silo Paulo: Cortez Editora, 2002. 
MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA DO BRASIL NA ESCALA DA UNIÃO. Brasllia: MMA, 1996. 
277p. v-;> 

MORAES, AntOnio Carlos Robert; COSTA, Wanderley Messias da. Geografia Critica: a valorização do 
espaço. Silo Paulo: Hucitec, 1987. 
MORAES, A. C. R. Contribuições para a gestao da zona costeira do Brasil: elementos para uma geografia 
do litoral. São Paulo: EDUSP. 1999. 229 p. 
ORTIZ, Renato. Um outro território - ·ensaios sobre a mundialização. São Paulo: Editora Olhs D'agua. 1992. 
PRETIE, Marcos Estevan Del & MATTEO, Kátia Castro de. Origens e possibilidades do Zoneamento 
Ecológico-EconOmico no Brasil. Brasllia: MMA, 2006. 
PRONABIO. Avaliação Priotâria par!l as zonas costeiras e marinha. Porto Seguro. 2000. 
PROGRAMA PILOTO PARA PROTEÇÃO DAS Fi..ORE~TAS TROPICAIS DO BRASIL. SubprogFama de 
Políticas de Recursos Naturais- ReviSiio de Meio Termo. Brasllia: MMA. 2000. 
RAFFESTIN. Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Atlca, 1993. 
ROCHA. Gilberto. Da federalização à municipalização do território- elementos para a compreensão do . 
papel do munlclplo no ordenamento d~·território na AmazOnia. In: Governança, integração e meio ambiente 
na AmazOriia. Belém: NUMAIUFPA, 2007. 
ROCHEFORT. Michel. Redes e sistemas: ensinando sobre o urbano e a região. São Paulo: Hucitec, 1998. 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. Silo Paulo: Hucitec. 1996a. 
SANTOS, Milton; SOUZA Maria Adélia; SILVEIRA, Maria Laura. Território- globalização e fragmentação. 
São Paulo: HUCITEC/ANPUR, 1996. 
- Constituição Federal do Brasil (1988) 
- Constituição do Esta~o do Amapà 
- Lei de Recursos Hldricos do Brasil 
-Legislação de Ordenamento Territorial do Brasil e do Amapá 
- Legislação sobre Zoneamento Ecologico-Económico do Brasil e do Amapá 
- Legislação sobre Gerenciamento Costeiro do Brasil e do Amapá. 
- Estatuto das Cidades 

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CA~GO PE ANALISTA DE Mt;IO AMBIENTE-ÁR~ PE HABILITACÃO f;M ENGENHARIA DE MINA~ 

1. Geologia EconOmica. 2. Pesquisa Mineral e Avaliação EconOmica de Jazidas.3 - Geoestatlstica. 4 -
Mecânica das Rochas. 5- Estabilidade de Taludes. 6 - Lavra a Céu Aberto. 7 -Lavra Supterranea. 8 -
OperaçOes Mineiras. 9- Caracterização Tecnológica dos Minérios.10- Teoria e Prática de Tratamento de 
Minérios. 11 - Planejamento de Lavra. 12 - Projeto de Mineração. 13- Engenharia Econômica. 14 .:. 
Condicionamento das Minas. 15- Economia Mineral Brasileira. 16- Legislação e Recuperação Ambiental 
17- Segurança do Trabalho na Mineração 18- Legislaçao Mineral e suas AplicaçOes- COdigo de Mineração 
e seu Regulamento 19- Plano de Fogo - Uso e manuseio de explosivos industriais e acessórios de 
detonação. • 
SUGEST0ES BIBLIOGRÁFICAS 
Manual de Perfuração de Rocha- CURT HERRMANN 
Teoria e Prática de Tratamento de Minérios- Arthur Pinto Chaves e Colaboradores 
Segurança e Medicina no Trabalho- Editora ATLAS 
Avaliacao e Classifi~o de Reservas Minerais - Jorge Kazuo Yamamot~ 
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Gastao Ambiental de Areas Degradadas - Josimar Ribeiro de Almeida 
Fundamentos de Prospecção Mineral- Ronaldo Mello Pereira 
Código de Mineraçao Código de Aguas Minerais & Legislaçao Extravagante- Ozéias J. Santos 
Análise Estatlstica de Dados Geológicos - Paulo Milton Barbosa Landim 
Manual Prático de Escavação de Rocha- Editora PINI 
Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. não 

excluindo, em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

~O DE ANALISTA DE ftt1EIO AMBIENTE- ÁREA DE ATUACAO.~M ENGENHARIA QUÍMICA 

1. Qufmica Orgãnica e lrrorgãnica: FunçOes Orgãnicas - Hidrocarbonetos: Fontes e uso. PoUmeros -
Poluição e lixo. Compostos orgânicos de interesse biológico e tecnológico. Tabela Periódica: propriedades 
periódicas dos elementos. eletronegativídade, afinidade eletrOnica. Ácidos e bases: definições. Acidos e 
bases em soluçao e em sólidos. 2. Química Analltica e Flsico-Qulmica: Gravimetria e volumetria; SoluçOes 
e propriedades coligativas; ReaçOes de óxicfo-reduçao;. Eletroquímica; Cinética e equillbrios químicos; 
Radioatividade. 3. Fenomenos ~e Transporte: EquaçOes fundamentais de transporte: Equação da 
continuidade; Equação geral do movimento para um fluido real; Equaçao de Bernoulli: formas e aplicaçOes. 
Mecanismos de transferência de calor. Condução unidimensional em regime permanente em corpos de 
geometria simples. CoefiCiente global. Difusão mássica. Primeira Lei de Fick da Difusão. Mecanismos de 
difusão através de um gás parado e contra difusão equimolecular. 4. Processos lndustriaisJOperaçOes 
Unitárias da Indústria Química: Filtração; Extraçao sóiido-Uquido; Destilação; Evaporação; AbSOfção; 
Secagem e Psicrometria. 5. Reatores: intrOdução ao Cálculo de Reatores: EquaçOes básicas dos reatores. 
6. Termodinâmica: Primeira e Segunda Lei TermOdinâmica. Propriedades Termodinêmicas dos fluidos. 
Propriedades termOdinâmicas de misturas homogêneas. Equillbrio de fases. Equillbrio químico. 7. Controle 
de Processos: Elementos de controle de processos da indústria qufmica. Variáveis: pressão, temperatura, 
vazao, nível e densidade. 8. Meio-ambiente: Análises-no controle da poluiçao ambientai. Tratamento de 
afluentes. Poluentes atmosféricos e seu tratamento. Tratamento de resíduos sólidos. Monitoramento de 
emissOes de UTE·s. Monitoramento da Qualidade da Agua características flsico-qulmicas. Plano de Manejo 
de Resíduos Tóxicos. 9. Gestao ambiental: Avaliação de impactos ambientais - (EIA)I(RIMA): definições. 
diretrizes, estudos técnicos mínimos, estudos ambientais simplificados ou especifiCo&. Licenciamento 
Ambiental: tipos de lieenças ambientais, atividades efetivas e potencialmente poluidoras. ResoluçOes do 
CONAMA no 001/1986, no 009/1987, no 237/1997, no 27912001 e no 28112001 . 
SUGESIOES BIBLIOGRAFICAS- A CARGO DO CANDiDATO 

~RGO DE EXTENSIONISTA SOC!AL- ÁREA DE HABIJ.ITACAO EM NUTRICÃQ 

1 - Nutrição básica: carboidratos, protelnas, lipideos, vitaminas, minerais e água (conceitos, classificação, 
funções. fontes, digestão, absorção, transporte e excreção): 2- Nutriçao nos ciclos da vida (da gestação ao 
envelhecimento) para manutenção da saúde e prevenção de doenças; 3- Avaliação nutricional (gestante, 
criança, adulto, adolescente e idoso); 4 -Administração de serviços de a~mentaçao e nutrição; 5- Técnica 
dietética; 6 - Propriedades funcionais e nutricionais de alimentos e n..:trientes; 7 - Microbiologia e 
contaminação de alimentos; 8- Doenças transmitidas por alimentos; 9- Tecnologia de alimentos: 10-
Processamento e conservação de alimentos; 11 - Efeitos do sistema de produção, armazenamento, 
processamento e comercialização na qualidade e segurança dos alimentos; 12 - Legislação sanitária 
(Portaria n° 326, de 30 de julho de 1997; RDC n° 275, de 21 de outubro de 2002; RDC n• 216, de 15 de 
setembro de 2004): 13- Programa Alimentos Seguros (PASIAPPCC); 14 - t.ei Orgênica de Segurança 
Alimentar- LOSAN: 15- Polltica nacional de alimentação e nutriçlo; 16- Código de ética e atribuições do 
nutricionista. 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 
ABREU, E. L. de. Gestao de unidades de alimentação e nutriçao: um modo de fazer. 2" ed. rev. amp. sao 
Paulo: Editora Metha, 2007 .. 
ANVISA- www.anvisa.org.b{ 
BRASIL, MINISTÊRIO DA SAÚDE. Politica nacional de alimentação e nutrição. Secretaria de atençAo a 
saúde. Departamento de atenção básica. 2" ed. rev. Brasllia: MS, 2007. 
BRASIL, MINISTÊRIO DA SAÚDE. Guia Alimentar da população brasileira: promovendo alimentação 
saudável. Coordenação-geral da polltica de alimentação e nutriçlo. Brasflia: MS, 2006. 
Coordenação119ral da politica de alimentaçAo e nutriçao {GPAN)- ytt~W .saude.Oov.br/nutricao. 
Conselho Federal de Nutricionistas- www.cfn,org.Q[ 
DUTRA DE OLIVEIRA, J. E. Ciências Nutricionais. 1° ed. 3° reimp. sao Paulo: Sarvier, 2003. 
EMBRAPA- www.embrapabr 
ORNELLAS, L. H. Técnica diet~a: seleção e preparo de alimentos . .,. ed. rev. amp. sao Paulo: Atheneu, 
2001 . 
SILVA JUNIOR. E. Manual do controle higiênico sanitário em aUmentos. 6" ect. sao Paulo: Varela, 2007. 
SILVA, J. A. Tópicos de tecnologia de alimentos. SAo Paulo: Vareta, 2000. 
TEIXEIRA, S.; MILET, Z.; CARVALHO, J.; BISCONIINI, I . M. Administraçao aplicada às unidades de 
alimentação e nutriçao. sao Paulo: Attleneu, 1998. 
VITOLO, M. R. Nubiçêo da ges~ ao envelhecimento. Rio de Janeiro: Rublo, 2008. 
Obs: A indicaçêo da bibliografia tem apenas o propó$ito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE- AAEA PE HABILITACAO EM OCEANOGBA.F.JA 

1. Gerenciamento costeiro. 2. PrOdutividade marinha. 3. Càractensticas flsicas dos oceanos. 4. 
Sustentabilidade na pesca. 5. Legislaçlo federal: Lei 7.661198; Lei 8.617193; Lei 9.605198; Lei 11.958109; 
Lei 11 .959/09. 6. FenOmenos de interação terra, mar e ar. 7. Deriva continental e tectOnica de placas. 8. 
Geologia, geornorfologia, geografia e evoluçlo da zona costeira e plataforma continental brasileira. 9. 

~ 
Poluição marinha e monitoramento ambiental. 10. Fatores abiOticos e o 8C08Sistema marinho. 11. Oinamica 
de populaçOes de peixes. 12. Fluxo de ~ia e ciclagem de ma*ia no ambiente marinho. 13 .. O rio 
Amazonas e a prOdutividade na costa do Amapá. 14. Legislaçlo estadual: Lei OQ6.4/93; Lei 0142193; Lei 
0611/01; Lei: 1074/07. 15. NoçOes de estaUstica. 16. Circulac;Ao e processos de mistura no ambiente 
marinho e estuarino. 17. Nécton marinho. 18. Biogeoqulmlca marinha. 
SUGESIOES BIBLIOGRÁFICAS 
BLABER, S. J. M. 2000. Fish and Aquatic Resources Series 7-Tropical estuarine Fishes: Ecology, 
Exploitation and Conservation. Ed. Blackwell Science, Oxford. 
GARRISON, T. 2009. Fundamentos de Oceanografia. Ed. Cengage Leaming, SAo Paulo. 
HARI. P. J. 8.; REYNOLDS, J. O. 2002. Handbook of Fish Biology and Fisheries. Vot 1 Fish Biology. Ed. 
BlackweU Publishing, Oxford. 
HART. P. J. 8.; REYNOLDS, J . O. 2002. Handbook of Fish Biology anel Fisheries. Vol. 2 Fisheries. Ed. 
Blackwell Publishing, Oxford. 
JENNINGS, S.; KAISER. M. J.; REYNOLDS, J.O. 2001 . Marine Fisheries Ecology. Ed. Blackwell Science, 
Oxford. 
LEVINTON, J . S. 2001. Marine Biology: Function, Biodiversity, Ecology. 2" edição. Ed. OxtorJ: New YorK 
MILLER, G. I . 2007. Ciência Ambiental. Ed. Thomson Leaming, sao Paulo. . . 
MIRANDA. L. B.: CASTRO. B. M.: KJERFVE. B. 2002. Princlpios de Oceanografia. Flsica de E~. Ed. 
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EDUSP, São Paulo. • . . 
ODUM. E. P.; BARRETT. G. W. 200?:. Fundamentos-de Ecologia. Ed. Thomson Learning. São Paulo. 
PEREIRA, R. C.: SOARES-GOMES, A. (Org.) 2002. Biologia Marinha. Ed. lnterciência, Rio de Janeiro. 
TRIOLA, M. F. 1999. lntroduçêo a Estatlstica. 7" edição. Ed. LTC. Rio de Janeiro. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos ~ue contenham a matéria do processo sele.tivo. 

CARGO DE TÉCNICO EM EXTENSÃO RURAL- ÁRÉA Dt; HABIL!TACÃO EM PESCAS 
~UICUL TURA . •· • 

1.Espécies de pescado ocorrentes no Amapá. 2. Espécies cultivadas em aquicultura. 3. Alimentação e 
nutriçêo de organismos ~uáticos. 4. Sistemas de cultivo. 5. Limnologia. 6. Legislaçiio federal: Lei 5.764171 ; 
Lei 9.433/97; Lei 9.605/98; Lei 9.984/00; Lei 11.958/09; Lei 11.959/09. 7. Noções sobre coiOnias de pesca, 
cooperativismo e- é;!Ssociativismo. 8. Sanidade de organismos aquáticos. 9. Legislação estadual: Lei 
0064/93; Lei 0142/93; Lei 0611/01 : Lei. 0686/02; Lei: 0813/04; Lei 0698/05; Lei: 1074/07. 10. Cadeia 
produtiva da pesca. e aquicultura. 11. Artes e petrechos de pesca. 12. Exploração de peixes ornamentais. 
13. Colheita e pós-despesca na aquicultura. 14. Processamento do pescad·o. 15. Noções de estatística. 
SUGEST0ES BIBLIOOGRÁFICAS 
AGOSTINHo', A. A.: GOMES, L C.; PELICICE, F. M. 2007. Ecologia e Manejo de Recursos Pesqueiros em 
Reservatórios do Brasil. Ed. UEM, Maringá. 
ALMEIDA. O. T. (Org.). 2006. A Indústria Pe54ueira 'la Amazônia. Coleção Estudos Estratégicos. IBAMA, 
Pró-Várzea. Manaus. . · 
ARANA, L. V: 2004. Fundamentos de Aquicultura. Ed. UFSC, Florianópolis. -
CYRINO, J. E. P.; URBINATI, E. C.; FRACALOSSI, D. M.; CASTAGNOLLI, N. (Eds.). 2004. Tópicos 
Especiais em Piscicultura de Agua Doce Tropical Intensiva. Ed. TecArt. Sao Paulo. 
ESTEVES. F. A. 1998. Fundamentos de Limnologia. 2" edição. Ed. lnterciência, Rio de Janeiro. 
FAO. 2009. El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura. Roma. Disponível em: l:!n9:Uwww.fao.org 
MILLER. G. T. 2007.: Ciência Ambiental. Ed. Thomson Leaming, São Paulo. 
ODUM. E. P.; BARRETT, G. W. 2007. Fundamentos de Ecologia. Ed. Thomson Leaming, Silo Paulo. 
PETRERE JR, M. (Coord.). 2007. O Setor Pesqueiro na Amazônia: situação atual e tendências. Coleção 
Estudos Estratégicos. IBAMA. Pró-Várzea, Manaus. · · 
POLI, C. R.; POLI, A T.; ANDREATIA, E.; BELTRAME, E. (Orgs.). 2004. Aquicultura: Experiências 
Brasileiras. Ed. Multitarefa, Florianópolis. 
RANZANI-PAIVA, M. J. T.; TAKEMOTO, R. M.; LIZAMA, M. A. P. (Orgs.). 2004. Sanidade de Organismos 
Aquáticos. Ed .. ~ivraria Varela, Silo Paulo. . . . . 
REBOUÇAS, A. C.; BRAGA, 8.; TUNDISI, J. G. (Orgs.) 2006. Aguas Doces no Brasil, Capital Ecológico, 
Uso e Conservação. 3" edição. Ed. Escrituras, São Paulo. 
TRIOLA, M. F. 1999. lntrOcluçao a Estatrstica. 7" edição. Ed. L TC, Rio de Janeiro. 
Obs: A indicaçiio da bibliografia tem apenas o propósito de Orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a ma~éria do processo seletivo. 

CARGO Q!= XTENSIONISTA SOCIÁL-:.ÁREA DE HABILITACÃO EM PEDAGOGIA -~ 

1 A Pedagogia e sua interface com as Ciências da Educação: Filosofia, Sociologia e Psicologia d~ 
Educaçiio; 2 A educaçêo brasileira no ambito dos estatutos jurídicos: da Constituição Federal á nova LDB: 3 
Educaçiio e meio ambiente: educação amtiental e sociedade; educaçao ambiental e desenvolvimento 
sustentável; educação ambiental, legislaçao ambiental e ~ucacional; planejamento ambiental: teoria e 
prática; 4 Educaçiio e diversidade: a discriminaçiio na educação; políticas afirmativas de inclusiio 
educacional; 5 Sociedade midiática, informática e educação: preocupações e perspectivas: 6 Projetos 
educacionais: elaboração, execuçao e avaliação; 7 O Pedagogo enquanto profissional da educação: 
atuação para além do contexto escolar. 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

· ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofia da edUcaçiio. 3. ed. rev. e ampl. sao Paulo: Moderna, 2006. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: texto constitucional promulgado em 5 de outubro 
de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Consti1ucionais n. 1/92 a 52/2006 e pelas Emendas 
Constitucionais de Revisao n. 1 a 6/94. Brasrlia: Gráfica do Senado Federal, 2006. 
_. _ _ . Congresso Nacional. Lei de Díretrizes d1Ú~ases da Edl!caçiio Nacional n. 9394, de 20 de dezembro 
de 1996. Estabelece ·as diretrizes e t>ases da educaçiio nacional. Disponlvel em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivii_03/Leis/L9394.htm> . 
_ _ . Secretaria de E~ucaçiio Fundamental.· Par.lmetros ·Curriculares Nacionais: Temas Transversais. 
Brasllia: MEC/SEF, 1997. -
CAVALCANTI, Clóvis. Meio ambiente, desenvolvimento sustentável e polfticas públicas. 4. ed. São Paulo: 
Cortez: Recife: Fundação Joaquim Nabuco. 2002. · 
CURY, Carlos Roberto Jamil. Legislação educacional brasWeíra. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. , 
DOWBOR. Ladislau. Aspectos econOIT\iços da educação. 2. ed. Silo Paulo: Atica, 1991 . (Série Principias). 
GADO Til, Moacir. Pedagogia da terra. 2. ed. São Paulo: Peírópolis, 2000. 
GE~TILI, Pablo; FRIGOTIO, Gaudêncío .(Org.). A éidadania negada: pollticas de exclusiio na educação e 
no. trabalho. 3. ed. sao Paulo: Cortez; CLASCSO, 2002. 
GOULA"T. lris Barbosa. Psicologia da educaçao: fundamentos teóricos a aplicados à prática pedagógica. 

· 9. ed. Petrópolis: Vozes. 2002. · 
LIBANEO, José Carlos. Pedagogia\!. pedagoqos, para quê? 6. ed. Silo Paulo: Cortez. 2002. 

· NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Peda~ogia ~os projetos: uma jorna·da interdisciplinar rumo ao desenvolvimento 
das múltiplas inteligências. sao Paulo: Erica, 2001. 
PADILHA. Paulo Roberto. Planejamento dialógico: como construir o projeto polltico-pedagógico da escola. 
São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2001. (Guia da escola cidadll). 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptação. Silo Paulo: Cortez, 
2001 . 
SACHS. lgnacy. Desenvolvimento includente, sustentável sustentado. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. 
SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento ambiental: teoria e prática. Sao Paulo: Oficina de Textos, 
2004. 

· SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Educação 'na Constituição e outros estudos. SAo Paulo: Pioneira. 
1986. (Coleção Novos Umbrais). , 
TOSCANO, Moema. lntroduçêo à sociologia educacional. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 
TOZONI-REIS, Marllia Freitas de Campos. EducaçAo ambiental: natureza, razllo e história. Campinas, SP: 
Autores Associados, 2004. ' 
SCHMIDT, Saral.. lnclusllo ou exclusAo? /n: _ _ . '' alii (Org.). A educação em tempos.de globalização. 
Rio de Janeiro: DP&A, 2001 . 
Legislação nacional e estadual sobre meio ambiente e eclucaçAo ambiental. . 
Obs: A indicação da bibliôgrafia tem apenas o propôsito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipOtese alguma, outros livros alternativos ~ contenham a ~ria do processo seletivo. 

CARGO EXTENSIONISTA SOCIAL- ÁREA PE HA811,JTACAO EM PS!COLOG~ 

1 Psicologia, Instituições e Grupos Sociais: vlnculos sociais, influências sociais e comportamento social 
(relacionamento interpessoat comportamento~! em grupo;os'papéis dos_ sexos em nossa cultura; formação e 
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mudança de atitude); Psicologia institucional e J:roceS$0 grupal ( da construção social da realidade ao processo 
grupal); 2 Motivação e Emoçao: atuclção e hierarquia dos motivos; influência da motivação no comportamento; 
motivação intrlnseca e extrlnseca: a complexidade das emoções; os efeitos da ansiedade sobre a saúde; 
influências do meio sobre a agressividade; gênero e emoçao; cultura e emoção. 3 Personalidade e Distúrbtos 
PsiCOlógicos: distúrbios (humor; ansiedade; personalidade; diferenças cultura1s e de gênero no comportamento 
anormal); 4 Psicologia, Organização e Trabalho: atuação profissional e produção do conhecimento (inserção do 
psicólogo nas OrganiZações e no Trabalho; Psicologia e produção conhecimento ef!1 Organizações e Trabalho); 
processos organizacionais (Cultura organizacional): 5 Entrevistas Psicológicas: avaliação breve; recolha de dados. 
SUGESTÚES BIBLIOGRÁFICAS · 
BOCK . A.M. B.; FURTADO ,O.; TEIXEIRA.'M. de L.T. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 13. ed. 
refor. e ampl. São Paulo: Saraiva , 2001. 
DAVIDOFF , L. L Introdução à Psicologia. São Paulo: McGraw-Hill, 1983. 
LEAL, I.P Entrevista cHnica e psicoterapia ae apoio. Lisboa: ISPA. 1999. . 
MORRIS, C.G.; MAISTO, A.A. Introdução à Psicologia. 6. ed. São Paulo: Prentice HaU. 2004. 
ZANELLI, J.C.; BORGES-ANDRADE, J.E., BASTOS, A.V.B. (Org.). Psicologia, organizações e trabalho no Brasil. 
Porto.Aiegre: Artmed, 2004. 

CARGO DE ANALISTA DE MEIO AMBIENTE- ÁREA DE HABILITAÇÃO EM ENGENHARIA SANITÁRIA 

Hidráulica: Hidrostática, hidrodinãmica; condutos forçados, condutos livres; medidores de regime critico. 
H1drobiolog1a das águas de abastecimento: Problemas causados por organismos vivos; controle de 
organismos em àgua de abastecimento; efeito biológico da-poluição. limnologia: Propriedades fís1cas 'das 
águas de lagos e rios; noções sobre poluiçao e contaminação; estratificação em lagos; propriedades 
químicas da àgua de lagos e rios; processo de eutrofização; decomposição da matéria orgânica; 
autodepuração ; organismos aquáticos indicadores da poluição. Reslduos Sólidos: Relação homem e o 
meio ambiente; classificação dos reslduos sólidos; acondicionamento, transporte, tratamento e/ou 
disposição final; reslduos sólidos esoeciais. Qualidade da Água: caracterfsticas qulmicas e físicas da água; 
qualidade da água subterrânea e superfiCial: padrões de qualidade em função do uso da água: 
caracterlstica bacteriológica da água; parâmetros · indicadores de poluição. Tratamento de á(jua de 
abastecimento e residuária: Objetivo e finalidade do tratamento de água de abastecimento; processo de 
tratamento de água de abastecimento·; tratamento especial de água de abastecimento. Tratamento de 
Esgoto Doméstico: Importância de tratar os esgotos: processos de tratamento dos esgotos; estação 
elevatória de esgoto. Qualidade do ar e do solo: Ar como ambiente ecológico: polulçao atmosférica; efeito 
da contaminação do ar; medidas de controle da poluição atmosférica; métodos para medidas dos 
contaminantes atmosféricos, fatores de deterioração do solo; poluição do solo. Hidrologia: importância da · 
hidrologia; bacia hidrográfica; precipitação; escoamento superfiCial: infiltração; evaporação; regime dos 
cursos de água; controle de enchentes e inundações. Recursos Hfdricos: Aproveitamento dos recursos 
hidráulicos; aproveitamento de múltiplos fins; planejamento dos recursos hidráulicos. Biologia Sanitária: 
Conceitos gerais da biologia; citologia; bioquímica; ecologia; epidemiologia; e legislações aplicadas ao meio 

.ambiente. 
SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 
Azevedo Neto. J . N. de. Manual de hidráulica. Vol. I e 11. Ed. Edgard Blucher. São Paulo 196g. 
Branco, S.M. Hidrobiologia Aplicada à Engenharia Sanitária. São Paulo. CETESB. 1993. 
Hammer. Mark J. Sistemas de Abastecimento de Água e Esgoto. Ed. livros Técnicos e Cientfficos. 197g_ 
Ministério Da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Manual de Saneamento. 41 edição. 2006 
Dacach, Nelson Gandur. Saneamento Ambiental. Guanabara Dois. 1982. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO DE AGENTE DE FISCALIZA~ÀO Af?~PECUÁRIA E TéCNICO EM EXTENS.M RURAL -
ÃBEA DE HABILITACÂO EM AGROPECUÁfiiGRfCOLA 

1.Sistemas Agroflorestais (SAFs): Gefinição: Classificação dos SAFs quanto aos componentes (sistemas 
silviagrfcola, sistema silvipastoril e sistema agrossilvipastoril); Prática agroflorestal. 2. Crédito Rural: Fundo 
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e Fundo de Desenvolvimento Rural do Amapá (FRAP). 

· 3.Legislaçao de Defesa Agropecuária.4.Agrot6xicos: Classificação; ComerciaUzaçao; FiscaJizaçao; 
U!Uização; Riscos; Tipos de intoxicação. Receituário Agron0mico.5 Corretivos; pH e acidez do solo; Adubos 
químicos; Adubos orgânicos; Cálculo de adubáção; Matéria organica.6. Fruticultura: produção de mudas por 
sementes e enxertfa; Condução dos pomares; Aspectos fllossanitãrios {culturas abordadas: abacaxi, açaf, 
acerola, banana, cupuaçu. graviola, mamão e maracujá.?. Olericultura: Produção de mudas; Formação de 
canteiros; Condução das culturas; Aspectos fitossanitários (culturas abordadas: alface, cariru, couve, 
cebolinha, chicória, feijão-verde, jambu, pimenta-murupi}.B) Noções de criações de Aves, Bovinos, 
Bubalinos e Sul nos (alimentação, reprodução, sanidade e manejo).9. Noções sobre solos tropicais: 
fonnação; manejo e conservação. 
SUGESTOES BIBLIOOGRÁFICAS 

~ 
DUBOIS, J. C. L. ; VIANA, V. M.; ANDERSON, A. B. Manual agroflorestal para a Amazônia. Rio de Janeiro: 
REBRAF, 1996. 
http://www.basa.col!lQr e Decreto Estadual N" 3481 de 28 de agosto de 2007. 
!l.UR:/twww.agricultura.br {serviços e legislação). Lei Estadual N" 0701 .de 28 de junho de 2002 e Decreto 
Estadual N" 5671 de 26 de agosto de 2002. 
ZAMBOLIM, L.; CONCEIÇÃO, M. Z. da, SANTIAGO. T. (Editores). O que engenheiros agrônomos devem 
saber para orientar o uso de produtos fitossanitários. Viçosa, ANDEF, 2003. 376p 
Resolução N" 344 datada de 27 de julho de 1990 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CONFEA). ~.confea.org . br. 
Coleções Plantar. Toda Fruta e 500 perguntas 500 respostas da Embrapa. 
MALA VOLTA, E. ABC da adubação. SP. Geres, 1998. 292p. 
SIMÃO, S. Yratado de fruticultura. 0 iracicaba. SP, FEALQ. 1998. 760p. 
CARDOSO, M. o. {Coord.) Hortaliças nao convencionais da Amazônia. Brasllia. Embrapa..SPI: Manaus: 
Embrapa-CPAA, 1997. 150p. 
VIEIRA. L. S. Manual da ciência do solo com ênfase aos solos tropicais. SP, livroceres. 1988. 4ô4p. 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. · 

CARGO DE TÉCNICO EM EXTENSÃO RURAL - ÁR~ DE HABILITAÇÃO EM n:cNICQ__fM 
EXTRATIVISMO 

1 Sistemas agroflorestais; 2 Ecologia; 3 Noções básicas de cartografia e mapeamento; 4. Extrativismo 
florestal e inventário; 5 Manejo de açaizais nativos; 6. Conceito e entendimento acerca das sociedades 
locais, tradicionais. povos indlgenas e quilombolas; 7. Associativismo, cooperativismo e empreendedorismo: 
8. Agricultura sem fogo, 9. Produtos florestais não-madeireiros.LeglslaçJo: MP 2.186-1612001 - Nonmas 
legais para regular o acesso aos recursos genéticos e conhecimento tradicional associado no território 
brasileiro. 10.Decreto no 6040 de 7 de fevereiro de 2007. Polftica Nacional de D~nvolvimento Sustentável 
de Povos e Comunidades Tradicionais. 
Medida Provisória 432. Polltica Gerai de Preços Mlnimos. Plano Nacional de PromoçAo das Cadeia~ de 
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Produtos da Sociobiodiversidade. 11 . RESOLUÇÀõlilõ - 406, de 2 de fevereiro de 2009, CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE Estabelece parametros técnicos a serem adotados na elaboraçao, 
apresentaçao. avaliaçao técnica e execuçao de Plano de Manejo Florestal Sustentável. PMFS com fins 
madeireiros. para florestas nativas e suas formas de sucessao no bioma AmazOnia. 
Decreto No- 6.874, de 5 de junho de 2009 Institui, no ambito dos Ministérios do Meio Ambiente e do 
Desenvolvimento Agrário. o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar - PMCF, e dá 
outras providências. 
SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 
SUFRAMA.1999. Potencialidades regionais Estado do Amapá. Manaus, outubro.56 p. 
VERISSIMO, A.; CAVALCANTE, A.; VIDAL,E. ,LIMA, E., PANTOJA.F.; BRITO,M. 1999. O setor madeireiro 
no Amapá: situaçao atual e perspectivas para o desenvolvimento sustentável. . Governo do Estado do 
Amapá & lmazon. 
VAZ PEREIRA, I. C., ANO S.L. LIMA COSTA. 1981. Bibliografia de Castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa 
H.B.K.). EMPRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Umido. Belém, Pará. 
INSTITUTO DE PESQUISAS CINETIFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ-IEPA. 
Macrodiagnóstico do Estado do Amapá: primeira aproximaçao do ZEEIEquipe Técnica do ZEE- AP. 
Maca pá: IEPA- ZEE, 2002. 140p. 
FILOCREÃO. A.S.M. Extrativismo e Capitalismo na AmazOnia. 1. ed. Macapá-AP: SEMA, 2002. v. 01 . 170 
p. 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME. Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais- Decreto no 6040 de 7 de fevereiro de 
2007. ~.mds.gov.br/araujyos/decreto 6040 de 07 de fevereiro de 2QQLMf __ Plano Nacional de 
Promoçao das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade. http://www.mds.gov.br/noticias/plano.:~ 
11ara-promocao-de-or9du.tos-da-sociobiodiyersidade-prooosta~-a0royada-em-brasili~ 
_ .Programa Territórios da Cidadania Amapá 
http :/~.territoriosdaci~Qia .. ~tlrnlclubs/territriosrurais/one-çommunj~ 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO GEN TICO. Regras para o 
Acesso Legal ao Património Genético e Conhecimento Tradicional Associado 
~/twww.mma.goy.br/oort[cg-m 
INSnTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -IBAMA. 
Lista oficial de Flora Ameaçada de Extinçao. lnstruçao Normativa n• 06 referente a lista de espécies da 
flora brasileira ameaçadas de extinçao. www.ibama.gov.br/2008/09/publicada-a-lista-de-esoecies-da-flora
bra~meacada-de-extincao 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA. 
Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das PopulaçOes Tradicionais 
www.ibama.!lov.br/resexiCnpt.htm 
_ _ Amazônia: Reservas Extrativistas: Estratégias 2010. Brasllia: Edições lbama. 2002. 
QUEIROZ. J. A. L. de. Guia prático de manejo florestal para produçao de frutos de andiroba (Garapa 
guianensis Aubl.) e de outros produtos de valor econômico no estado do Amapá: a floresta pode dar bons 
frutos. Macapá: IEPA, 2007. 38 p. 
NEPSTAD, C.; MOREIRA, G.A. & ALENCAR. A. A. Floresta em chamas: Origens, impactos e prevenção de 
fogo na Amazônia. PPG7, Brasília, Brasil. 1999. 
QUEIROZ, J. A. L. de; GONÇALVES, E. G.; RABELO, 8. V.; CARVALHO, A. C. A. de; PEREIRA, L. A.; 
CESARINO, F. Cipó titica (Heteropsis flexuosa ( H.B.K.) G.S. buntimg): diagnóstico e sugestOes para o uso 
sustentavel no Amapá. Macapá: Embrapa Amapá, 2000. 17 p. (Embrapa Amapá. Documentos, 17). 
SHANLEY, P.; PIERCE, A. & LAIRD, S. Além da madeira: a certifiCação de produtos florestais nao
madeireiros. Bogor, Indonésia: Centro de Pesquisa Florestal Internacional (CIFOR), 2005. 
AMARAL, P. & NETO. MA Manejo florestal comunitário: processos e aprendizagens na Amazônia 
brasileira e na América Latina. Belém: IEB: IMAZON, 2005. 
Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao excluindo, 
em hipótese algúma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

~RGO DE_ANALISTA DE DEiENVO'AVIMENIO RURAL. FISCAL AGROPEÇUÁRIO E 
EXTENSIONISTA AGROPECURIO -REA DE HABILITACAO EM MEDICINA VETERINÁRIA. 

1.Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos e dos animais silvestres. 2.Defesa animal: 
diagnóstico, prevençao e controle; doenças de notificação obrigat6ria.3. Conhecimentos básicos de 
epidemiologia; análise de risco; bioestatlstic&. 4.Deosenvolvimento de proqramas sanitários. 5.CIInica 
médico-veterinária. 6.Doenças tóxicas e metabólicas, parasitárias, reprodutivas e do metabolismo hormónal. 
?.Doenças de notificação ~brig~tória . B.Doenças exóticas. 9.1nspeç~ industrial e sanitária de produtos de 
origem animal: Práticas de fabricaçao, aQálise de perigos e pontos criticas de controle (APPCC). ·10. 
Métodos de amostragem e análise: produtos de origem animal; produtos para alimentaçao animal.11 . 
Farmacologia Veterinária: classificaçao, farmacodinamica e farmacocinética. ldentificaçao de reslduos de 
medicamentos. 12.Análises em produtos de origem animal e de alimentos para animais. 13.Biossegurança. 
14.Zoonoses e higiene de alimentos; doenÇas transmitid~s por animais e por produtos de origem animal. 
Identidade e · . .qualidade de produtos de origem. animal. 15.Fauna brasileira: manejo e classificação 
taxonómica da fauna silvestre brasileira.16.Genética: transmissão da informaçao genética e melhoramento 
genético. 17. Bioqulmica básica.: 18.1munologia básica. 19. Leglslaçao ambiental. 20 Análjgeo patológica. 21 . 
lnspeçao de produtos de origem animai, 22.. Alimentos para animais. 23.Produtos veterinários. 24. 
Programas sanitários básico:~. 25: Legis!açao 'es~d~al e .federal de Defesa Sanitária Animal. Vigilancia 
sanitária nacional e intemacion~. , . ·' · 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICÀS .. • " 

Abat!' e proc~~samen.to d e fra~~s:'c~mPin.à,s: Fut:aÇÃó'X'r,iNco de Ciência e Tecnologia Avlcolas. 1994. 
ACHA P. N. y Szyfres B. ZooQOp\S y ~nferm!ld~es transmis1b,l~s comunes ai hombre y a los animales. vol.l, 
11 e 111 3a edición. Editora Nova Alexandria 2002. · 
ACRIBIA; CONNEL, J.J. Control de la callidad del pescado. 
ACRIBIA; CORRETI, K. Emb~tigP,selabçr!lcion,e defectos •.... ,, · . 
ANDRIGUETTO; PERL Y: MINARDI; FLEMMING,; GEMAEL; $pUZA; BONAFILHO. As bases e os 
fundamentos rja nutriçao anima~ V 1 e v.2. ~ditora .N9b~l. . 
BEER, J. Doenças Infecciosas em animais domésticos. São Paulo: Roca. 1999. 
BEHMER, M.I,:.A. TecnQiogia.do.,leite. Ed. Nobel. . ... . 

1
. 

BERCHIERI JUNIOR, Angelo; .M~C:ARI, ~a~. Doenças d~~s 11~ves. CamJ'inas: Facta, 2000. . , 
1 

·~lER, O. Bacteriologia e imunologia. Ed. Melhoramentos, 241
• ea. . . . . · !~ 

B'QRDENAVE, J.E.D: Extensão Rural: IT)ode~.,.métQd~ .. UFRRJ: Imprensa Umvers1tána, 1995·. 1 ~~
CQNSOLI, R.A.G.B.; OLIVEIRA, R. L. Principais mosquitos de importancia sanitária no Brasil. Rio' de 
Jabeiro: Fiocruz, 1994; ' -!J· • , · . , , ... ; ., , .· ,, . .-. . , ~; · 

_ CORREA. W . & C~RREA. Q.N:< .Enfermida(les: intecc!qsas .. dQs ani![lais ~omésticoS. Ed. Varela, ~ .. . 
DIRKSEN. G.; GRUNDER. H. O.; STÓBER, M. Rosenberger- Exame Cllmco do~ Bovmos. 3. ed. Rjo éle:~ 
Janeito: Guanabara Koogan, :1993. . · 1 

• ,: • (. rt ~;j~ 'I • 

- EITINGJ:R·;J.;tephen J. T rata.dÇ> 'de medicina } nteçn,a_ ~~~nanã: mQ!éstias do cão é do gat?. 4.ed: sao - ! ~ ., 
Paulo:"'Manole, 1995. ' ..,. • · 1 . .1:.:.- S. _~s. ' · T>•.:,., ,- · ..! .- ,.. . 1 u: . 
ETIIN~ER. Stephen J ; FELDMAN. Edward C. Tratado de _!!ledicina interna veterinária: doenças do cão eftfcf ~ 

•• f' ... _...-,,~ ...-.....a'-.... ...., ..t . *" ... ., ~ ' "' ~-··~ ..... ~..,··· ·-·· -· ,....... - -- ·-·.v ,.,...,...-.-~ 

... 
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gato. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 
FEITOSA, Francisco Leydson F. Semiologia veterinãria: a arte do diagnóstico, caes, gatos, eqOinos, 
ruminantes e silvestres. 2. ed. Sao Paulo: Roca, 2008. 
FISIOLOGIA da reprodução de aves. Campinas: Fundação APINCO de Ciência e Tecnologia Avlcolas, 
1994. 
GERMANO P. M. L & Germano M. I. S .. Higiene e vigilância sanitária em alimentos. Editora maneie 2008. 
GJLMAN. A. G. ; GOODMAN, L. S. e GILMAN, A .. As bases farmacológicas da terapêutica. 1-t- ed. Sao 
Paulo: McGraw-Hill. 2008. 
GIORDANO. J.C. Analise de perigos e pontos cr(ticos de controle- APPCC. Ed. SBCTA. 2004. 
GONÇALVES, E. Manual de defesa sanitãria animal. lbira .. 1990. 
HAFEZ, E. S. E. Reprodução animal. 6. ed. sao Paulo: Maneie, 1995. 
JAY, J.M. Microbiologia moderna de los alimentos. 4.ed. Ed. Acribia.2002. 
MANEJO de frangos. Campinas: Fundaçao APINCO de Ciência e Tecnologia Avlr.olas, 1994. 
MARCONDES. C.B. Entomologia Médica e Veterinâria. sao Paulo. Editora Atheneu, 2001 . 
NELSON. Ric:hard W; COUTO. C. Guillermo. Medicina interna de pequenos animais. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 2006. 
NEVES, David Pereira et ai. Parasitologia Humana. 10a ed.sao Paulo, Atheneu, 2000. 
NICHOLAS H. BOOTH, LESUE E. MCDONALD (Eds.) Farmacologia e terap6utica em veterinária/6.ed. Rio 
de Janeiro : Guanabara Koogan, 1992. 
OLIVEIRA-COSTA, J. Entomologia Forense- Quando os insetos sao vestlgios, 2" ed. Campinas, SP.: 
Millenium Editora. 2007. 
PAR DI, Miguel Cione. Ciência, higiene e tecnologia da carne. 2.ed. rev. e ampl. Goiânia: Universidade 
Federal de Goiés, 2001'. 
PEIXOTO. A. M., MOURA J. C., FARIA, V. P. (eds). Bovinocultura de corte :fundamentos da exploraçao 
racional. 3.ed. Piracicaba: FEALQ , 1999 . 
PEREIRA, J. C. C. Melhoramento Genético Aplicado a Produção Animal. Editara FEJJ MVZ,2004. 
PEREIRA. M.G. Epidemiologia -Teoria e Prâtica. Rio de Janeiro: editora Guanabara Koogan, 2003. 
RADOSTtTS, O. M.; GAY, C. C.; BLOOD, O. C.; HINCHCLIFF, K. W. CHnica Veterinária- um tratado de 
doenças do$ bovinos, ovinos, sulnos. caprinos e equinos. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 
RADOSTtTS. O. M; DONE, Stanley H. Veterinary medicina: textbook of the diseases of cattle, hof'ses, 
sheep, pigs, goats. 10th ed. New York: Elsevier Saund&rs, 2007. 
RAJSER, A.G. et ai. Patologia cirúrgica veterinária. Santa Maria (RS): Fatec, 2002. 
RANG,H.P.; DALE,M.M.; RITTER,J.M. -Farmacologia. 3ed, Guanabara: Rio de Janeiro. 1997.433p. 
REY, Luis. Parasitologia. 3a ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2001 . 
RIET-CORREA. Frankln. Doenças de ruminantes e equinos. 2. ed. SAo Paulo: Varela, 2006. 
ROZENFELD S. Fll'ldamentos da Vtgilancia Sanitária ed Fiocruz. Rio de Janeiro 2006. 
SHERDING, R.G .. Emergências clinicas em vetarNria . Rio de Janeiro: Guanabara. 1988. 244 p. 
SILVA E. A Manual de controle higl6nico-sanítério em serviço de allmentaçlo. Editora Varela 2007. 
SIM.I.O, A.M. Aóilivos para alimentos sobre o aspecto toxicológico. Nobel, 1989. 
SLATTER, Oousjas. Manual de cirurgia de pequenos animais. 2.ed. SAo Paulo: Manole, 1998. 
SMITH, Bradfont P. Medicina Interna de grandes animais. 3. ed. Barueri: Manole, 2006. 
SOBESTIANSKY, Jurij. Suinocultura intensiva: proc:luçAo, manejo e saUde do rebanho. Brasllia: 
EMBRAPA, 1998. 
SOUNIS, E. Epidemiologia- Geral e Aplicada. Ateneu. 
TAMS, Todd R. Gastroenterologia de pequenos animaís. 2. ed. SAo Paulo: Roca, 2005. 
THRUSFIELO, Michael. Epidemiologia veterinária. Zaragoza: Acribia, 1999. 
TURNER, A Slmon e MCIL WRAJTH, C. Wayne. Técnicas cirúrgicas em animais de grande porte. 5ao 
Paulo: Roca. 
URQUHART, G. M. Parasitologia veterinâria. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 
VIANA, F. A B. Guia Terapêutico Veterinário. 2 ed. Lagoa Santa: Gr•fica e Editora CEM, 2007. 
WATT!AUX, Mlc:hel A.g. Guia T6cnico da Pecuâria Leiteira - Madison: Babooc:t< lnstitute fOI' lntemational 
Dairy Resear, 1998. 
LEGISLAÇ.J.o BAsiCA: 

CONS. FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA: http:IJDw.cfmy.org.br 
Ministério da AcJjcult~.ra, Pecuh e Desenvolvimento: .!l11R:L/www,agricuKyra.goy.b! 

.· ~ 
Obs.: A indiclçlo da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nAo 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a "*'ria do proce$50 seletivo. 

1. Manejo Alimentar e nutricional de :llo ruminantes. 2. Manejo Alimentar e nutricional de ruminantes. 3. 
Classiflcaçlo e identifiC&Çio dos alimentos para animais. 4. Manejo na criaçlo de rumirwltes (gado de 
corte, gado de leite, búfalos, caprinos e ovinos). 5. Manejo na criaçlo de nlo ruminantes (abelhas. aves, 
sulnos, ~ equldeoa, peixes e abelhas/bicho da seda). 8. Carac:terfsticaa qualitativas e quantitativas 
importantes pera o melhoramento animal. 7. Manejo sanJtjrio na produçlo de animais ruminanteS e nao 
ruminantes vteando a biossegurança. 8. lmportancia e metabolismo de minerais e vlt.minas para 01 animais 
de interesse zootjcnico. 9. Exigtnclas nutricionais e formulaQOes de reçOea para ruminantes e nao 
ruminantes. 10. lnstalac;Oes e equipamentos necesúrlos para cri8Çio de aninail de intereae zootlknico. 
11. Qualidade de produtos de origem animal. 12. As Normas T6cnical de vigillncla para a doença de 
Newcastle e lnlluenza Avlária, e de controle e erradicaçlo para a doença de Newcaslle; Prevençlo da 
fnfluenza AYI*ia e de Controle e Prevençlo da Doença de Newcaltle nonnas para o contto1e e a 
erradicação do monno.Programa Nacional de Sanidade de Aves (Federal); defesa, lnspeçlo e ftsc:alizaçao 
sanit6rla vegetal, animal e de produtos e subprodutos, inclusive artesanais comestlve!s, de origem animal e 
vegetal, lnapeçêo Industrial e Sanitária de Produtos e Subproc:lutoa de Origem Animal e Vegetal - SIE, no 
âmbito do Eltldo do Amapé e dá outras providências. 
SUGESTOES BIBLIOOGRAFICAS 
PLANTAS FORRAGEIRAS: GRAMINEAS&LEGUMINOSASIPAULO BARDAUIL ALCANTARA.GILBERTO 
BUFARAH . .. • ED.REV.E AMPLIADA-SÃO PAULO: NOBEL, 1988 
ALIMENTOS E NURIÇÂO DOS SUINOSIALCIDES DI PARAVICINI TORRES-4• ED-SAO PAULO: 
NOBEL,1985 
ALIMENTOS E NUTRIÇÁO DAS AVES DOMi!STtCASIAP.TORRES,~ ED.sAo PAULO: NOBEL, 1979. 
ALIMENTOS E NUTRIÇÁO DE GADO BOVINOIWAL TER RAMOSJARDIM.SÂO 
PAULO,ED.AGRONOMICA CERES,1976 
PECUARIA INTENSIVA : COM INTRODUÇÃO SOBRE FORRAGEIRAS E PAsTOSIARTHUR 
OBERLAENDER TIBAU-5AO PAULO: NOBEL, 1984 
NUTRIÇÂOANIMALILEONARDA MAYNANARO,JOHN KLOOSLI,HAROLOF. HINTZ.RICHARD 
G.WORNES(ANIMAL NUTRITION) TRADUÇÃO ANTONIO B.NEIVA FIGUEREDO P ,3• ED, RIO DE 
JANEIRO: FREITAS BASTOS, 1984 
MANEJO ECOLOGICO DE PASTAGENS /ANA PROMAVESI-sÂO PAULO: NOBEL 1999. 
NUTRIÇÃO ANIMAUJOS~IL TON ANDRIGUETTO ... (ET AI..).VOL I. AS BASES E OS FUNOAMBNTOS 
DA NUTRIÇ}.O ANIMAL. OS ALIMENTOS E VOL 2,ALIMENTAÇÂO ANIMAL- SÃO PAULO :ED NOBEL 
.1983 . 
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REPRODUÇÃO ANIMAL /E.S.HAFEZ-TRAD.RENATO CAMPARANUT BARNABE-4" ED.-SAO 
PAUL0,1988 . 
Instrução Normativa SOA n• 3~. de 13 de maio de 2002. 
lnstrucao Normativa SOA n• 17, de 7 de abril de 2006. 
Instrução Normativa n• 45. de 15 de J~n.t!Q_Q_e 2004. 
Instrução Normativa ri• 24 de 5 de abril de 2004. 
Instrução de Serviço n• 17, de 16 de novemb~o de 2001 . 
lnstrucão Normativa n• 5. de 1° de marco de 2002. 
Portaria n• 108. de 17 de marco de~ · 
Portaria n• 162. de 18 de outubro de 1994. 
Lei N" 10.519. de 17 de iulho d~ 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 47. DE 18 DE JUNHO DE 2004. 
Aprova o Regulamento Técnico de Programa Nacional de Sanidade Suídea - PNSS. na forma do anexo a 
esta Instrução Normativa. 
Legislação de Defesa Sanitaria do Amapá 
LEI N° 0869, DE 31 E>E DEZEMBRO DE 2004. 
Dispõe sobre a 
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos. não excluindo. 
em hipótese alguma. outros livros al•ernativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

. . 
C_ARGO DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- ÁREA DE HABILITACÃO'EM CI~NCIAS 
SOCIAIS, t-.._ 

1.Cidadania e Direitos Sociais; 2. Sociedàde e Meio Ambi(lnte; 3. Pollticas Públicas e Meio f,>.mbiente; 4. 
Movimentos Sociais ; 5.Estado; Poder e Governo; 6.Desllnvolvimento Sustentavel e Capitalismo; ?.Trabalho 
e _Desigualdades So~iais; a.Cultura e Ideologia; 9. Classes Sociais e Representação Social;10. Democracia 
e Participação Polltica. 

COUVRE, Maria de L~urdes M. O que é Cidadania. 3 ed. sao Paulo:Brasiliense.2001 . 
BONETI, Lindomar Wessler. O Silêncio das águas: políticas públicas; meio ambiente e exclusão social. 2. 
ed .. ljul : Ed. Unijul. 2003. 
CHAUI, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Brasiliense. 2006 (Coleção Primeiros Passos; 13). 
BOBBIO. Norberto. O futuro da Democracia; uma defesa das lligras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986 . 
ANTUNES. Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 
trabalho. São Paulo: Cortez, 1995. · . . 
GOHN. Maria da Glória."Feoria dos Movimentos Sociais: Paradigmas. clássicos e contemporâneos. São 
Paulo, Edições Loyola, 1997. 

CARGO PE ANALISTA.PE DESENVOLVIMJ;NTO RURAL- ÁREA DE HABILITACÃO EM TECNÓLOGQ 
EM ADMINISTRACÃQ RURAL. 

1.Custo de Produçao na Propriedade Rural -classificação dos custos; 2. Medidas de Resultado Econômico; 
3. Renda bruta e renda Liquida; 4. Teoria da Produção- Insumos fixos e variáveis; S. Fatores que afetam os 
Resultados i:conOmicos; 6. Clac;sificação das empresas quanto ao Mercado;?. Comercialização e 
Mercado;8. Elaboração de Projetos;9. Instrumental de Planejamento.10. Organizaçao Rural(a5sociativismo 
e cooperativismo).11.Agronegocio. -

Sugestões bibliogr~flcas 
RODOLFO HOFFMAM -Administração da Empresa Agrlcola São Paulo, ed. Pioneira, 1978. 
CADERNOS FGV PROJETOS - Agroneg6cios, Fundação Getulio Vargas-2007. 
JOSE ANTONIO PERES GEDIEL Os caminhos do Cooperativismo-- ed. da UFPR,2001. 
BRASIL. Ministério da Agricultura- Extensão Rurai,.Desenvolvimento e Democtacia Brasllia. julho de 1986. 
Terceiro Setor- Desenvolvimento Social Sustentavel - ed.Terrá S.A, Sao Paulo 
CHIAVENATO,I. lntroduçao a Teoria Geral da Administração, 3 ed. São Paulo, Mc.Graw Hill. 1983. 
GUIMARAES, S. Administração e Controle- principies de organização e administração empresarial, ed. 
Ática S.A- Sao Páulo. 1991 . . . 

CARGO DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- ÁREA DE HABIL!TACÂO EM 
ENGENHARIA AGRICOLA · . 
1. Técnicas de irrigação; 2. Secagem de produtos agrlcolas; 3. Construções rurais: 4. Armazenamento de 
produtos agrícolas; 5. Manejo e conservação do so'9; 6. Drenagem de solos agrlcolas; 7. Pedologia; 8. 
Topografia; 9. Características e propriedades do solo; 10. Hidráulica geral. 11.Técnicas de Irrigação: 
Conceitos Básicos da Relaçao Solo-Água-Planta. Métodos de Manejo da Irrigação: Princlpios e Prática. 
Qualidade da Água para Irrigação. Hidráulica de Linhas de Irrigação Pressurizadas. Métodos de Irrigação 
Pressurizado (Aspersao e localizada). Irrigação por Superflcie: (Inundação e Sulcos). 12. Secagem de 
Produtos Agrlcolas: Psicrometria. Principies de Secagem: Grãos, Sementes, Pereclveis. Teoria de 
Mo'vimentaçao de ar. Tipos de Secadores. Alteração da Qualidade na secagem: Grãos, Sementes. 
Pereclveis; 13. Construções rurais: Instalações ruraiS para produçao animal;14. 4. Armazenamento de 
Produtos Açrlcolas: Introdução à armazenagem de produtos agrlcolas. Rede Armazenadora. Classificação 
segundo a operação: Armazéns e Silos. Aspectos do produto relacionados com o dimensionamento de Silos . 
e Armazéns: Características dos graos armazenadOs. Fatores de afetam na deterioração de grãC'S 
armazenados: teor de umidade, temperatura, umidade relativa, agentes biológicos. Pragas dos Grãos 
Armazenados: Fungos, Insetos, Roedores. Conservação da Qualidade do Grao Armazenado: Expurgo, 
Ter'mometria. Aeração. Equipamentos para Manuseio de Graos. Controle de Pó. Sistemas de 
armàzenamento. Fatores de pré e de colheita que Interferem na conservação pOs~lheita de produtos 
hortlcolas. Definições: Maturidade, Amadurecimento, Senescência. Etileno. Manutenção da Oualidade. 
Armazenagem - Tecnologia: Refrigeração, Controle Atmosférico. Distúrbios Fisiológicos. Tipos de 
Armazenagem. Embalagem.15.' 5. Manejo e Conservação do Solo: Sustentábilidade e uso sustentável em 
agricultura: Conservação do solo e da água. Erosao do Solo e seu Controle. Aspectos ffsicos,. qui micos e 
biológicos do manejo de solos agrlcolas. OpeFaçOes agrfcolas e sistemas de preparo do solo. Mecanização· 
conservacionista. Legislaçao em· conservação do solo e da égua.16. Drenagem de solos Agrfcolas: 
Caracterizaçao básica de solos de terras baixas, várzeas e matas ciliares. Drenagem superficial e 
subterrânea. Dimensionamento de drenas. 17. PedoiQAia: lntemperismo. O solo como recurso natural.. 

Fatores e processos de formação do solo. O perfil de solo. Definição e notação de horizontes e camadas. 
Principais atributos morfológicos. Introdução à classificação de SQios. Evolução da Classificação de solos no 
Brasil. O sistema brasileiro de classificação de Solos. Levantamento de solos. Bases para leitura de mapas 
de solos. Aplicações da Pedologia em Engenharia Agrfcola. 18. Topografia: Planlmetria. Altimetria. 
Planialtimetria. Levantamentos topográficos de propriedades agrlcolas. Aplicações da topografia n.o meio 
rural. 19. Caracterlsticas e Propriedades do Solo: Conceitos fundamentais: caracterlstica e propriedade do 
solo, natureza e comportamento do solo. O solo como um sistema sólido, poroso. heterogêneo e 
anisotrópico. Caracte~ação e métodos de determinação de atributos físicos, qulmicos e biológicos do solo. 
Composiçao volumétrica do solo. Granulometria e textura do solo. Estrutura e agregação do solo. Cor do 
solo. Poro~idade do solo. Ar do solo. Regime térmico do solo. Densidade do solo. Compactação do solo. 
Consistênc.la do solo. Água do solo. Reação do so~. ~Qel!l e ti~ de Céirgas nos solos: Adsorção e troca 
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iOnica. Matéria orgânica do solo. Organismos do solo 20 Hidráulica geral Condutos forçados Perdas de 
carga Problemas de do1s e três reservatórios Instalações de recalque Noções sobre Golpe de anele 
Condutos livres Cal'\élis fechados e abertos Energia especifica Remanso Ressalto hidráulíco. Medidores 
de velocidade e vazao. 

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS 
1 DAKER A lrrigaçao e Drenagem a água na agricultura. 3" vol 7• Ed rev e ampl. RIO de Ja11eiro· 
Livrana Fre1tas Bastos, 1988. 543 p . 
1 GOMES, H P. Engenhana de •mgação hidráulica dos sistemas pressunzados, aspersao e goteJamento. 
Joao Pessoa Ed U111vers1tária. 1994. 344 p. 
I OLITTA, A F L Os métodos de irrigação Sáo Paulo· Lrvrana Nobel SA, 1978 (no Bibl..: 631 7/0L4m- 3 
cóptas) 

MIRANDA, J H de e PIRES, R C de M -Irrigação. PiraciCélba FUNEP, 2003. 703 p. 
SALASSIER, B , SOARES, AA., MANTOVANI. E C -Manual de 1rngaçao 7 ed. -VIÇosa. Ed. UFV, 2005. 

611 p 
I CARVALHO.N M. A secagem de sementes. FUNEP/FCAUJIUNESP/ Jabot1cabal 1994 
1 LASSERAN J C Aeração de Graos Centro Nac1onal de Tremamento e Armazenagem. UFV, VIÇOsa -
MG. 1981 
1 PUUI, O Abastecimento e Armazenagem de Graos 1986 Instituto Campineiro de Ens.no Agrlcola, 
Campinas-SP 603p • 
• ROSSI. S.J e ROA, B Secagem e Armazenamento de Produtos Agropecuários com uso de Energia 
Solar e Ar Natural- Secretana da lndlistna, Comércio CiênCia e Tecnologia de Sáo Paulo. 1980. 
1 WEBER, E.A Armazenagem Agrlcola Porto Alegre- Kepler Weber Industrial 1995 400p 
1 Re111sta Brasiletra de Ar'llazenamento. Centretnar - VIÇOSa/MG 
I CARNEIRO. O.- Construções Rurais. 12" Ed. S.lo Paulo, Nobel, 1986 719 p. 
I CURSO DE AVICULTURA- s• ed. Camptnas. lnst. Camp1neiro de Ens1no Agrlcola 1985 331 p 
• EMBRATER - Manual Técmco Suinocultura - Sul Série Manuais. n• 12. Brasllta, Empresa Bras1'eira de 
Ass1stência TécniCél e Extensão Rural 1981 196 p 
1 ENGLERT, S -AviCultura. 2• Ed., Rev1sta e Ampbada Porto Alegre, RS, Livraria e Editora Agropecuána 
Ltda 1978. 288 p 
1 GALLI. L F. & TORLONI. C.E.C - Cnação de peixes Sáo Paulo. Nobel 1984 119 p 
1 KUPSCH, W - Construção e uso prático de av1ár10s e gaiolas para pintos. frangos e poedeiras São 
Paulo, Nobel. 1986. 231 p. 

MALAVAlll. G -Avicultura: Manual Prático 5" ed. Sáo Paulo. Nobel 1986. 156 p. 
1 MEDINA. J.G - Cunicultura· a arte de cnar coelhos Ed rev e ampl. Campinas. lnst. Camp1netro de 
Ensino Agrlcola 1975. 183 p. 

PEREIRA, MF -Construções Rurats vol. 1 São Paulo, SP, Livraria Nobel SA, 1978. 231 p 
1 PEREIRA. M F - ConstruçOes RuraJs vol. 2. Sao Paulo, SP, Ltvraria Nobel S.A, 1983 104 p. 
1 SOUZA, E.C.P M. e TEIXEIRA FILHO. A~ -Piscicultura Fundamental Campinas NobeLICAIC 1985. 88 
p. 
1 TORRES, AD.P - Cnação Prábca de Sulnos 4" ed. Sáo Paulo SP, Edições Melhoramentos (Cnaçao e 
Lavoura, n• 20). s/d, 128 p 
1 VIANNA, AT.- Os Suincs. criaçao prática e econOmiCa. 15" ed São Paulo. Nobel, 1986 384 p. 
1 YANCEY. O R e MENEZES, J.RR - Manual de criação de peiXes. Campinas, lnst. Campmetro de 
Ensino Agncola. 1986 117 p. 
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZt:NS (CESAIRS). Grãos, Beneficiamento e Armazenagem. 
1974 Uvrana Sulina Editora, Porto Alegre-RS 148p. 
CORDEIRO, J.AB.; FUJII A.K. & QUEIROZ, M.R. Curso de Armazenagem de Graos. 1987 Convênio da 
Faculdade de Engenhària Agrlcola/UNICAMP e Stlo Granel Campinas-SP, 134p.MACHAOO E.C. 

e
PRATES, H.S. -\ FRATTINI, J.A Manual de Arm&zenarr:ento de Graos 1977. Coordenadona de Ass1stênia 
Técnica Integral- CATI, Camp1nas-SP 118p. (BAE) 
PUZZI. O Abastecimento e Armazenagem de Graos 1986. Instituto Camplneiro de Ensino Agrlcola, 
Campinas-SP 603p 
ROA, G.M & VILLA. L.G Secagem e armazenagem de soja lndustl'\31 e sementes a granel Fundação 
Carg~t. 1979. 
ROSSI, S J & ROA, M.G. Secagem e armazenamento de produtos agropecuários com uso de energia sotar 
e ar 1'\éltural ACIESP no 22. 1980. 
WEBER. E.A Armazenagem Agrlcola Porto Alegre- Kepler Weber Industrial. 1995. 400p 

BLEINROTH, E.W et ai. Tecnologia de Pós-Colheita de Frutas Tropicais Manual Técnico no 09. Instituto de 
Tecnologta de A11mentos 1992. 

CHITARRA, M I. F e CHITARRA A.B Pós-Colheita de Frutos e Hortaliças. Fisiologia e manuseio. ESAL
FAEPE, Lavras-MG. 1990. 
BALASTREIRE LA· Máqutnas Agrioolas. Editora Manole Uda Sao Paulo 1987 
1' BERTONI.; Lombardi Neto, f. Conservaçao do Solo São Paulo: lcone, 1990. (Coleção Bras1i Agrlcola). 

DIAS, L. E., MELLO, J. W. V. DE (ed.} Recuperação de âreas degradadas VIÇOSB-MG: UFV, 
Departamento de Solos; Sociedade Brasileira de Recuperação de Areas Degradadas, 1998. 251 p il. 
I GUERRA, A J T.; SILVA, A S. DA; BOTELHO, R G. M. (organizadores}. Erosáo e Conservaçao dos 
Solos. Conceitos, temas e aplicações. Rio de Jane1ro: Bertrand Brasil, 1999 339 p. il. 
1 LEPSCH, 1. F. (Coord.) Manual para levantamento u1ilitário do meio flsico e classificação de terras no 
sistema de capacidade de uso. Campinas, SP, Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1983. 175 p. 
1 UMA. R.R.; TOURINHO, M.M.; COSTA, J.P.C. da Várzeas nOviCHTlarinhas da AmazOnia Brasileira: 
caracterrsticas e possibilidades agropecuárias. Belém: FCAP, Serviço de Documentação e Informação, 
2001 . 342 p. 

RAMALHO FILHO, A & BEEK, K . .!. Sistema de avaliação da aptidáo agrfcola das terras. Rio de Janeiro, 
EMBRAPAI CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE SOLOS, 1995 (3" ed. rev.; il.}. 65 p. 

1 CRUCIANI, O. E. 1989. Drenagem na Agricultura. Livraria Nobel. 337 p. 
1 MILLAR, A.A. 1978. Drenagem de Terras Agricolas Editora Mc.Graw-Híll do Brasil. 276 p. 
• LIBARDI, P.L. 1995. Dinâmica da Água no Solo. Piracicaba. 497 p . 
. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Sistema Brasileiro de Classificação de solos. 
Centro Nacional de Pesquisa de Solos, 1999, 412p. 
1 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solo. Critérios para distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento; 
normas em uso pelo SNLCS. Rio de Janeiro, EMBRAPA. SNLCS, 1988. (Documentos SNLCS, 11). 
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA Serviço Nacional de Levantamento e 
Conservação de Solo. Definiçao e notaçao de horizonlas e camadas do solo. 2"' Ed. Revista e Atualizada. 
R:O de Janeiro. EMBRAPA, SNLCS. 1988. (Documentos SNLCS, 3). 
I EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Serviço Nacional de Levantamento e 
ConservaçAo de Solo. Bases para léitura de mapas de solos. Rio de Janeiro, EMBRAPA, SNLCS, 1981. 
(SNLCS, Série Míscelanea, <4). 
I LEPSCH, I. F. Formaçao e conservaçlo dos solos. Ed. Oficina de Textos,~ 178p. 

_ I_ .. ~NIZ, A. C . (Coofd.). Elementos de pedologia. Slo Paulo: Pol~. 1972. <459 o. 
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LEMOS. R. DA C., SANTOS, R. O. DOS Manual de Descrição e C~leta de Solo no Campo. Campinas: 
SBCS, 2•. Ed . 1982 46p. . 
I OLIVEIRA, J. B. DE. Pedologia Aplicada. Jaboticabai-SP: FUNEP, 2000. 414 p. il. 
I OLIVEIRA, J. B. DE: JACOMINE. P. K T.; CAMARGO, M. N Classes Gerais de Solos do Brasil Guia 
auxiliar para seu reconhecimento. Jaboticabai-SP: FUNEP. 1'992. 102 p. il. 
. PRADO. H. DO Solos do Brasil '3ênese, Morfologia. Classificação e Levantamento. Piracicaba-SP: H. do 

Prado, 2001. 220p. il. Com CD-ROM. 
VIEIRA. L. S. Manual da ciência do solo. São Paulo. Ed. Agronômica Ceres, 1975.' 464 p. 

1 VIEI~A. L.S. e VIEIRA, M.N.F. Manual de Morfologia e Classificação de Solos. Belém, Faculdade de 
Ciênc1as Agrárias do Pará. 1981. 580 p . . 
I BORGES, A.C.- Topografia. vot.t. Ed. Edgard Blucher Ltda., 1977, 187 p. 
1 BORGES, A.C. - Topografia aplicada à engenharia civil, vol. II ,Ed. Edgard Blucher Ltda .. 1992, 232 p. 

ESPARTEL, L. Curso de topografia, 7" ed., Ed. Globo S.A .. Porto alegre, 1980, 655 p. 
· GARCIA, G.J. e PIEDADE, G.C.R. -Topografia aplicada às ciências agrárias, 5• ed., Ed. Nobel. 1984, 
256 p. 
I GODOY, R.- Topografia básica. FEALQ-USP, 1988, 349 p. 

1 BUCKMAN. H. O : BRADY. N.C. Natureza e propriedades dos solos. Rio de Janeiro. 1968. 594 p 
DAKER, A A água na agricultura. Livraria Freitas Bastos: R1o de Janeiro. V oi. 3 5a Ed., 1976. 453 p. 

, DIAS JR., M DE. Compactação do Solo In. NOVAIS. R. F. DE; ALVAREZ V ; 
EMBRAPA Manual de análise de solo. R1o de Janeiro, 1979. 87 p. 

212 p 
1 KIEHL, E.J. Manual de edafologia. São Paulo Ed. Geres, 1979. 262 p. · 
1 KLAR. A. E. A água no sistema solo-planta-atmosfera. São Paulo: Ed.Nobel, 1984. 408 p. 
1 LEMOS. R C .• SANTOS,R.D. Manual de descriçAo e coleta de solo no campo. 2a Edição. Campinas: Ed. 
S B.C.S e SNLCS. 1984. . 
1 LIBARDI. P.L. Dinãmica da Agua no Solo. 1•. Ed. Editado pelo Autor. Piracicaba, 1995. 
1 MONIZ. A.C. Elementos de pedologia. Ed. Polígono: São Paulo. 1972. 
1 PRIMAVESI. A. Manejo ecológico do solo. São Paulo: Ed Nobel, 1980. 
' VAN RAIJ, B. Avaliação da fertilidade do solo. Instituto da Potassa & Fosfato. Instituto Internacional da 
Potassa, 1981. 

AZEVEDO NETO. J.M .. ALVAREZ, G.A. Manual de hidráulica. São Pauto· Ed Edgard Blucher. 1973. 

Volumes 1 e 2 . 
1 DAKER, A. Hidráulica Aplicada agricultura: a água na agricultura. 12 vol. 6" ed rev. e ampl. R1o de 
Janeiro· Livraria Freitas Bastos, 1983. 316 p. . 
1 LENCASTRE. A. Manual de hidráulica geral. São Paulo: Ed. Edgard Blucher. 1972. 
1 MACINTYRE, A.J. Bombas e instalações de bombeamento. Ed Guanabara Dois. 1980. 
1 NEVES, E T. Curso de hidráulica. Porto Alegre: Ed. Globo. 1968. 

PIMENTA, C.F. Curso de hidráulica geral. Ed. Guanabara Dois. 1982. 
1 PORTO, R.M. - Escoamento em superflcie livre- Regime permanente, Publicação 059/94, E.E.S.C .• USP, 
1987 

Vários Autores. Bombas e sistemas de recalque. São Paulo: CETESB. 1974. 

"'""'-A,. r r rr~ ,, 2009. 

WELINGTON' ~E ~~RVA=rn'd-cAMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

ANEXO IV · EDITAL n•. 001/2009- SETOR ECONÔMICO 

MODELO DE RECURSO 

Recurso Admlnlstr.iÜil!.Q 

E Protocolo Geral 1 
___ ! __ _ Hora: _ _ 

I . I Ass. -· 

Cargo de· ____ ----"-- _ área de Habilitação _ _ _ 
___ Sala: _ __ _ Local de Prova. _____ _ _ _ 

Area de lotação: _ _ _ 

Indeferimento da inscrição como pessoa com deficiência. 
Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição. 
Prova Objetiva. · 
Programa de Formação 
Exame Pré-admissional. 

Nome•: ___ _____ _____ _______ _ _ 

N" de inscrição': _ ____ _ C.PP: ______ Classificação: _ _____ _ 

Endereçá•: __ 

Fone' fixo: ____ ___ Telefone celular: __ Outro Contato:____ _ 

Questionamento Fundamentado•: _ __ _ 

_..,..--- -- --- ---- - -,- --- --- -- ---- - --- - -- --
• Preenchimento obrigatório 

Macapâ, _ _ _ de _ _______ .de 2009 

Assinatura: 

Macapà-A~, i~f~ de 2009. 

W ELINGTON D~\A.Rl~ CAMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 
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EDITAL n•. 001/2009 -GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL 

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atnbuiçOes e na 
qualidade de Presidente da Comtssào Organizadora do Concurso Público Estadual, cbnforme disposto no 
Decreto n• 2513, de 13 de julho de 2009, publicado no Otário Oficial do Estado do Amapá n• 4536, datado 
de 13 de julho de 2009, toma público a abertura das tnscnções e estabelece normas relativas à realização 
do Concurso Público destinado ao provimento de cargos efettvos de: ~-de Tecno~ da lnform~Q 
pertencentes ao Grupo de Gestào Governamental, instituldo pela Lei n• 1' 296, de 06 de jane1ro de 2009. 
pertencentes ao Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá, observadas as dtspostções conshtuoona1s 
pertinentes, a Let n• 0066, de 03 de maio de 1993 e suas aHerações e demais dtsposiçOes regulamentares 
contidas no presente ed1tal e seus anexos. 

1. 
1.1 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

DAS DISPOSICOES PR!it.JMINA.B_l:S 
O Concurso Público será regido por este Edttal, pelos diplomas Jegats e regulamentares e seus 
Anexos 
O Concurso Público visa á seleção de candidatos ao cargo de Analista de Tecnologia da 
lntormaçao, nas áreas de atuaçao especificadas no Anexo I 
A seleçao de que trata este edital será realizada em 1 (uma) única Etapa • Prova ObJetrva, de 
caráter eliminatório e classlficatório. 
Os candidatos aprovados serao submetidos à avaliaçao médica e exame documental de 
caréter pré-admiss1onal, presencial e o~rigatório, sob pena do seu não cumprimento ocasionar 
eliminação do candidato. 
A Prova Objetiva terá como executora técn1co-acadêmica a Fundaçao Untverstdade Federal do 
Amapá- UNIFAP e como executora administrativo-operacional a Fundaçao Marco Zero- FMZ. 
Para efettos de entendimento deste Edital considera·se· Candidatos Classificados todos os 
que alcançarem o lndice de classificaçao estabelecido no subitem 7.1 e Candidatos 
Aprovados todos os que alcançarem o lndice de classiflcaçao e estiverem poSICionados entre 
o quantitativo de vagas ofertadas neste edital. 

2. OQS REQUISITQS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA, 
2 1. O candidato Aprovado no concurso público de que trata este edital sera investido no cargo. se 

atendidas ás exigências a segUir. 
2.1.1. Ter sido aprovado no concurso público; 
2.1 2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, se nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 

estatuto de . igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos 
direitos politicos, nos termos do artigo 12, § 1°, da Constituição Federal; 

2.1.3. · Gozar dos Direitos políticos; 
2.1.4. Estar em dia com as obrigaçoes eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também 

com as militares: 
2.1.5. Possuir a escolaridade exigida para o cargo e area de atuaçao, conforme Anexo 1: 
2.1.6. Possutr 1dade mlnima de dezoito anos completos na data da posse; 
2.1.7. Possuir aptidao física e mental para o exercício das atribuiçOes do cargo, comprovada por 

atestado médico ofiCial. expedido pela Junta Médica do Estado. 
2.2. Além dos requisitos básicos para investidura no cargo o candidato deverá cumprir todas as 

determinações deste Edital. inclusive as decorrentes de legislaçao superveniente. 
2.3. O regime de trabalho é o estatutário e a jornada de trabalho é de 40 (quarenta) horas 

semanais. 

3. 
3.1 

3.1.1. 

3 1.2. 

3.2. 

3.3. 
3.3.1. 
33.2. 

3.3 2.1. 

3.3.2.2. 

34. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3 7.1. 

• DAS VAGAS DESTINADAS AS PESSQAS COM DEFICieNC!A 
O concurso regido por este edital reservará vagas aos candidatos na condiçao de pessoa com 
deficiência, conforme estabelecido na Lei Estadual n•. 0066, de 03 de maio de 1993. 
Para cada 5 (cinco) vagas ofertadas ao cargo de Analista de Tecnologia da lnformaçao, por 
área de atuaçao, 1 (uma) será reservada às pessoas com defiCiência. 
O candidato que se declarar pessoa com deficiência, concorrerá em igualdade de condições 
com os demais candidatos./ _ • 

(.../''--7"' 
Os candtdatos na condiçao de pessoas com deficiência terao sua inscrição gratuita na forma 
do Artigo 5", § 2°, I, da Lei Estadual n•. 094812005. 
Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 
No ato da inscriçao, declarar-se pessoa com defiCiência; 
Encamtnhar cópia autenticada do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido 
nos últimos 12 (doze) meses da data de publtcaçao deste edital, atestando a espécie e o grau 
ou nlvel da defiCiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificaçao 
Internacional de Doenças (CID-10), bem como sua provável causa. 
o candidato que se ~edarar na condiçao de pessoa com deficiência deverá encaminhar laudo 
médico (original ou Cópia autenticada), e a cópia autenticada do CPF referidos no subitem 
3.3.2, v1a SEDEX, postado impreteriVelmente até o dia 31 de julho de 2009, endereçado a 
Presidente da Comissao de Operacionalizaçao de Processos Seletivos e Concursos -
COPSC/DESPEC, Universidade Federal do Amapá/UNIFAP, rodovta Jusceltno Kubitschek, km 
02, CEP 68.906-970, Caixa Postal 261. Macapá-Ap. 
O cand1dato que se declarar na condição de pessoa com deftetência poderá, ainda, entregar no 
per!odo de 27 a 31 de julho de ~009, c!as 08h30mln às 12h0Clmin e das 14h00min ás 
17h30min, pessoalmente ou através de terceiro, o laudo méd1co e a cópia do CPF referidos no 
subitem 3.3.2, no Departamento de Processos Seletivos e Concursos - DEPSECIUNI~=AP. 
localizado na rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, CEP 68.906-970, Macapá-Ap. 
O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada), e da cópia do CPF, por 
qualquer via, é de responsabitidade exclusiva do candidato. A UNIFAP nao se responsabiliza 
por qualquer tipo de extravio que tmpeça a chegada da documentação a seu destino. ~ 
O candidato que se declarar na condição de pessoa com deficiência poderá requerer na forma 
do sub item 4. 1 0.8 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de 
realização das provas, indicando as condições de que necessita pâra a realização desta, 
conforme previsto no artigo 40. §§ 1• e 2", do Decreto n• 3 298/99 e suas alterações. 
A cópia do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada), terao validade somente para 
este concurso público e nao serao devolvidos, assim como nao serao fornecidas cópias desses 
documentos. 
A retaçao dos candidatos que tiveram a inscriçao deferida para concorrer na condição de 
pessoas com defiCiência será divulgada na Internet, no endereço eletrónico 
!illP:/twww.unifap . brldeps~. a partir do dia 11 de agosto de 2009. 
Os candidatos terao prazo de 2 (dois) dias úteis para recorrer a partir da pubticaçao da relaçao 
citada no subitem anterior, para contestar o indeferimento da insc~ao como pessoas com 
defteiência.O recurso deverá ser apresentado conforme modelo refefunte ao Anexo rv deste 
Edital. 
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3.7.1.1. 

3.7.1.2. 

3.8. 

3.9. 

3.9.1. 

3.9.2. 

3.9.3. 

3. 10. 

4. 
4.1. 

4.1.1. 

4.2. 

4.3. 

..f.3.1. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 

4.10. 
4.10.1. 

4.10.2. 

4.10.3. 

4.10.4. 

4.10.5. 

4.10.6. 

4.10.7. 

4.10.8. 

4.10.9. 

4.10.!!L_ 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados com exposição detalhada 
das razões que o motivaram, desde que dirigidos ~ Comissão de Operacionalização de 
Processos Seletivos e Concurso - COPSC/DEPSEC, entregue sob protocolo geral do Campus 
Marco Zero do Equador, prédio da reitoria - UNIFAP, localizada na rodovia Juscelino 
Kubitschek, km 02, CEP 68.906-970, Caixa Postal 261, Macapá-Ap, pessoalmente ou via 
SEDEX. 
O candidato que solicitar sua inscrição na condição de pessoa com deficiência, e esta for 
indeferida, deverá imprimir o boleto bancário disponibilizado no · endereço eletrOnico 
www.unifap.br/depsec, e efetuar o pagamento da taxa de inscriçao até o dia 18 de agosto de 
2009. 
A inobservância do disposto no subitem 3.3, acarretará a perda do direito ao pleito das vagas 
reservadas aos candidatos em tal condição e o não atendimento ás condições especiais 
necessárias. 
Os candidatos aprovados que se declararem pessoas com deficiência, serão convocados para 
se submeter á perfcia médica promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da 
Secretaria de Estado da Administração - SEAD, que verificará sobre a sua qualificação como 
pessoa com deficiência ou não, bem como, no estágio probatório, sobre a incompatibilidade 
entre as atribuições do cargo/área do atuaç-ão e a deficiência apresentada nos temnos do artigo 
43, do Decreto n.0 3.298/39 e suas alterações. 
Os candidatos deverão comparecer a perfcia médica munidos de laudo médico original ou 
cópia autenticada, emitida nos últimos 12 (doze) meses, contados da data de publicação deste 
Edital, para os exames pré-admissionais, que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 
(CI0-10). conforme especificado no Decreto n.0 3.298/99 e suas alterações, bem como á 
provável causa da deficiência . 

.ro . 
O candidato na condiçao de pessoa com deficiência, reprovado na perícia médica no decorrer 
do estágio probatório, em virtude de incompatibilidade da deficiência com as atribuições do 
cargo e área de atuação será exonerado mediante processo administrativo disciplinar. 
Os candidatos que, no ato da inscrição. declararem-se pessoas com deficiência, se 
classificados e considerados de fato, pessoas com deficiência, terão seus nomes publicados 
em lista â parte, e figurarao também na lista de classificação geral por carg.o/área de atuação, 
respeitando-se o estabelecidp no subitem 3.1.1. 
As vagas reservadas as pessoas com deficiência, definidas no subitem 3.1.1, que não forem 
providas serão preenchidas pelos demais candidatos. observada a ordem geral de 
classificação por cargo e área de atua~o. · 

DAS INSCRICÕES 
A inscrição deverá ser efetuada somente· via Internet, confomne procedimentos especificados a 
seguir. 
O candidato ao cargo de Analista de Tecnologia da Informação deverá pagar a taxa de R$ 
115,00 (cento e quinze reais). 
Antes de efetuar a inscrição, o candidato devera certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigido·s neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo 
advindo de sua inobservância. 
Será admitida a inscrição exclusivamente via iniernet, no · endereço eletrônico 
~i@O.pr/~, no período correspondente as 1 OhOOmin do dia 24 de julho de 2009, b 
20h59m do dia 17 de agosto de 2009, considerando-se o horário ofiCial de Macapá-Ap. 
O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição. exclusivamente através de 
boleto bancário, impresso pelo próprio candidato por ocasião da solicitação de inscrição, 
pagável em toda a rede bancária, inclusive via internet. O pagament9 da taxa de inscrição 
deverá ser efetuado até o dia 18 de agosto de 2009, não sendo considerada a inscrição que 
não observar esta orientação. 
Nao serão aceitos como forma de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega 
de envelope através de terminais de auto-atendimento. 
O simples recolhimento da taxa de inscrição não servirá de confirmação à inscrição do 
candidato no concurso. 
O candidato será responsável por todas as informações prestadas no formulário de 
Inscrições, bem como por qualquer erro ou omisslo existente neste, dispondo a UNIFAP 
do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de 
forma completa e correta. 
Efetivada a inscrição, nao serão aceitos pedidos para alteraçao da área de atuaçao do cargo 
pleiteado, bem como não haverá devolução da importância paga, salvo em caso de 
cancelamento do concurso por conveniência da Administração Pública. 
A .qualquer tempo poder-se-à anular a inscrição, prova ou ·nomeaçao do Candidato, caso seja 
verificada falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos. 
A UNIFAP nao se responsabilizará por solicitaçao de inscrição não recebida por motivo de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 
comunicação ou quaisquer outros fatores que prejudiquem a transferência dos dados. 
f!:ocedlmento.ll Ge@js sobre as IIJsc~ 
O pagamento do boletll bancário, identificado com número do CPF do candidato, deve ser 
efetuado de acordo com a taxa de inscrição no valor de R$ 115,00 (cento e quinze reais) para 
o cargo de Analista de Tecnologia da Informação; 
O candidato deverá realizar inscrição para apenas um dos cargos previstos neste edital, 
especificando a respectiva àrea de atuação, conforme discriminado no Anexo I; 
Não será permitida a transf~rência do valor pago como taxa de inscrição para terceiros ou para 
outros concursos: 
O comprovante de inscrição estarà disponlvel ao candidato no endereço eletrOnico 
www.unifap.br/depsec, a partir do dia 01 de setembro de 2009, e deverá ser apresentado no 
local de realização da prova, a ser indicado no mesmo: 
Caso o Comprovante de Inscrição impresso pelo candidato não indique o local onde fará a 
prova este deverá comparecer ao DEPSEC/UNIFAP, no perlodo de 02 a 04 de agosto de 
2009, das 08h30mln às 12h00min, munido de cópia do comprovante de inscrição e documento 
de Identidade para solicitar as devidas alterações. 
É de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção do Comprovante de Inscrição, bem 
como a verifiCação da exatldao de seus dados em tempo hábil. 
A inscrição somente serà acatada após o pagamento do boleto bancário no valor da taxa em 
espécie ou após a compensação do cheque confimnado pelo Banco. 

/"'..-.. 
O candidato que necessitar de atendimento especial para realização da prova, deverà indicar 
na solicitação da inscriçao, as condições que necessita para a sua realizaçao, conforme 
previsto no artigo 40, §§ 1' e 2', do Decreto n·. 3.298/1999. 
O laudo médico justificando o atendimento especial deverà ser encaminhado ao 
DEPSEC/UNIFAP, na rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, sln, bairro Universidade, CEP 
68.906-970. até as 18h00min do dia 15 de setembro de 2009. 
~ çandidata que tiver necessidade de amamentar_ dura~ realização das provas, além de_ 

, . 
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solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar ao DEPSECIUNIFAP, cópia da 
certidão de nascimento da criança até o dia 15 de setembro de 2009, e levar um 
acompanhante que ficará em sala reservada e será resP.Onsável pela guarda da cnança. A 
candidata que não levar o acompanhante no dia de realização da prova não poderá 
permanecer com a criança no local de realização da prova. 
A UNIFAP não disponibilizará acompanhantes para a guarda de crianças. 
As condições especiais solicitadas serão atendidas pelos critérios de viabilidade e de 
razoabilidade. 
Da Isenção da Taxa de lnscriçjio 
Poderá requerer isenção da taxa de inscrição, em conformidade com o Decreto n.• 6.593. de 
02 de outubro de 2008, o candidato que estiver inscrito no Cadúnico {Cadastro único para 
Programas Sociais do Governo Federal) ou for membro de famflia de baixa renda, nos termos 
do Decreto n• 6.135, de 26 dejunho de 2007, ou seja, cvja renda familiar mensal percapita for 
de até meio salário mlnimo ou cuja renda familiar mensal seja de até três salários mfnimos. 
A isenção supramencionada, deverá ser solicitada mediante o preenchimento e a posterior 
entrega do formulário de requerimento de Isenção de taxa, Anexo 11 deste Edital, disponível 
no site www.unif<!p.br/d~p~. no perlodo de 27 a 31 de julho de 2009, das 8h30min às 
12hOOmln e das 14h00min às 17h30min, com a prestação das seguintes informações: 
Indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuldo pelo Cadúnico; 
Declaração que atenda à condição estabelecida no subitem 4.11.1; 
As informações prestadas nos pedidos de inscrição, bem como a documentaçao apresentada, 
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a qualquer momento, ser 
eliminado do concurso e responder por crime contra a fé pública, sem prejulzo de outras 
sanções legais; • 
Serao desconsiderados os pedidos de :nscri~o com isenção de candidatos que: 
Omitirem informações e/ou prestarem informações inverfdicas; 
Fraudarem e/ou falsifiCarem documentação: 
Pleitearem a isenção sem apresentar cópia dos documentos indicados neste Edital. 
Não serao admitidos pedidos de isenção de insc;rição, para candidatos que já se encontràrem 
inscritos e com a taxa de inscrição paga, ou ainda, para aqueles que não estejam amparados 
pela decisão em causa. seja qual for o motivo alegado. 
No ato da ínscriçao, o(s) documento{s) comprobatório(s) da hipossufiCiência econOmica do 
candidato ou de quem ele dependa, conforme estabelecido no subitem 4.11.1, bem como o 
requerimento de isenção da taxa de inscrição, devidamente preenchido, a ficha de inscrição, 
CPF. documento de identidade e comprovante de residência, deverá(ão) ser(em) entregue(s) 
ao servidor representante da Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e 
Concursos- COPSC/UNIFAP, responsável pelo recebimento, em duas vias, cópia e original, 
no perlodo de 27 a 31 de julho, das 8h30mln às 12h00min e das 14h00min b 17h30mln, no 
Auditório Multiuso da UNIFAP, Campus Marco Zero, rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, S/N, 
CEP 68.906-970, Macapá-Ap. Aos candidatos que residem fora do Estado, os documentos 
deverão ser remetidos ao endereço supramencionado, via SEDEX, postada até o dia 31 de 
julho de 2009. · 
A UNIFAP não se responsabilizará pelos documentos extraviados e por documentos remetidos 
via SEDEX postados fora do prazo estipulado. 
O deferimento de isenções da taxa de inscrição será divulgado mediante uma lista no endereço 
eletrônico da UNIFAP, www,unifap,br/depsec, a partir do dia 11 de agosto de 2009. 
Não serão aceitas as solicitações de inscrição, bem como os pedidos de isenção, que nao 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste edital. 
É vedada a inscrição condicional, a ex1emporanea, a via postal, a via fax ou a via correio 
eletrOnico ou todas aquelas feitas por meio diferente do estabelecido neste Edital. 
Os <;andidatos que tiverem sua solicitação de isenção indeferida poderão, no prazo de 02 (dois) 
dias uteis, interpor recurso administrativo, conforme o modelo especificado no Anexo IV deste 
Edital, que deverá ser encaminhado à Comissao de Operacionalização de Processos Seletivos 
e Concurso - COPSC/UNIFAP, sob Protocolo Geral, no Campus Marco Zero do Equador
UNIFAP, rodovia Juscelino Kubitschek, km 02, S/N, CEP 68.906-970, Macapá-Ap. 

DA ETAPA DO CONCURSO 

A seleção de que trata este Edital será realizada em 1 (uma) única etap~ - ~rova Objetiva, de 
caráter eliminatório e classif10at6rio. 

Todas os eventos do concurso serão realizadas na cidade de Macapá. 

Informações relativas à Prova Objetiva do concurso serao divulgada~ através dos sftios 
www.unifap,br/d~ e http://new,portalsead.com,brlhomelconcursos. 

As informaçOés relacionadas ao exame pré-admissional e nomeação. serão divulgadas através 
do Diário Oficial do Estado e no site hnP://new.oortalsead.com. br/home/concursQ~. 

DA PROVA OBJETI'íA 
A prova objetiva será · aplicada para todas as áreas de atuação do cargo de Analista de 
Tecnologia da lnformaçao no dia 20 de setembro de 2009, com inicio às 08h00min e término 
às 13hOOmin (horário local) e duração de 5 (cinco) horas, no local constante no comprovante 
de inscrição do candidato, sendo vedada à realização em outro local, ressalvados as situações 
previstas em Lei. . 
Ao candidato só será permitido a realização da prova objetiva na respectiva data, horário e 
local previamente determinado. · 

Não haverá segunda chamada ou repetiçao .:la prova objetiva. 
Para fins de simples conferência e instruções gerais, a UNIFAP publicará o gabarito. provisório 
no sitio Yf:!!W unjfap.br/depsec, no dia 20 de setembro de 2009, até 2 (duas) horas após o 
término da prova. 
o gabarito oficial da prova objetiva de conhecimentos gerais e especlfiCOs será divulgado at~ o 
dia 30 de setembro de 2009, após a análise dos recursos administrativos interposto por 
candidatos. O gabarito oficial será divulgado no mesmo endereço eletrOnico 
'!f!;(W.unifap.br/depsec. 
A UNIFAP e a SEAD se reservam ao direito de alterar, no interesse da administração pública, o 
cronograma do concurso. 
O candidato só poderá retirar-se do local de realização da prova, depols de decorrida 
01h30min do seu inicio. ou seja, a partir das 09h30min. 
o candidato não poderá alegar desconhecimento das informações deste edital como 
justificativa de sua ausência a qualquer dos eventos deste concurso. 

Somente será admitido nos locais de aplicação da prova objetiva, o candidato que apresentar 
comprovante de inscriçao e dOCumento que bem o identifiQue como: €arteiras e/ou Cédulas de 
Identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Policia 
M~itar. Corpo de Bombeiros Mi~tar, Ministério das RelaçOes Exteriores, Cédulas de Identidade 
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fornecidas por Ordens ou Conselhos d'e 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 - CTPS, bem como a Carteira Nacional de Habilitação - CNH (com 
fotografia), na form~ da Lei n• 9.053/97. · 

Os documentos deverao estar em perfeitas condições de forma a permitir com clareza a 
identificaçao do_ candidato 

Sera excluldo do Concurso o candidato que: 

Apresentar-se após o horário de inicio estabelecido; 

Nao apresentar o documento de identidade que bem o identifique; 

Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes de decorrida 
01 h30min do inicio da Prova Objetiva; 

For surpreendido em com(lnicaçãó com outras pessoas ou utilizando-se de livros, notas, 
impressos nao permitidos ou calculadora; . 

Estiver portando ou fazendo uso de quaisquer tipos de equipamentos eletrônicos ou similares. 
inclusive telefones celulares; 

Estiver portando armas; 

Lançar mão de meios ilicitos para a execução do Exame de Conhecimento; 

Na o devolver o material recebido, observado o disposto no sub item 6.13.1 O; 

Perturbar de qualquer modo a ordem e o bom andamento do processo; 

Nao atender às determinações legais da Comissão de Operacionaliz_ação do Concur~o Público. 

Por medida de segurança, os três últimos candidatos deverão permanecer em éàda sala ou 
local de Exame de Conhecimentos, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído, 
tendo seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização, 

O candidato que não obserotar o disposto no subitem 6.6. insistindo em sair do local de 
aplicação de Exame de Conhecimentos deverà assinar Termo desistindo do Concurso, lavrado 
no local pelo responsável pela aplicar-ão das provas. · , 

Nao serão aceitos protocvlos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do 
candidato, bem como a verifiCaçao de sua assinatura. 

O Exame de Conhecimentos (prova objetiva), constará de uma prova de múltipla escolha ~ 
caráter eliminatório e classificatório composta de 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla 
escolha com uma única resposta correta dentre as 5 (cinco) alternativas. valendo cada uma 1,0 
(um) ponto, distribuldas conforme o quadro abaixo: 

r-

I- Area do conhecimento Qu~ntidade de questões Quantidade de oo'ntos 

__!:!ngua Portuguesa 10 10 

6.13.1. 

6.13.2. 

6.13.3. 

6.13.4. 

6.13.5. 

6.13.6. 

6.13.7. 

6.13.8. 

6.13.9. 

6.13.10. 

6.13.11 . 

6.13.12. 

6·_13.13. 

7. 
7.1. 

LinQua lnQiesa 10 10 ·-
Raciocfnio iooico 10 10 - -
Conhecimentos específicos ~o 30 -

' Legislação 20 20 

Total 80 80 

O Exame de Conhecimentos versará sobre assuntos apresentados no conteúdo programático 
discriminado no Anexo 111 deste edital. 

As legislações citãdas no conteúdo programático serão as vigentes até a data da publicaçao 
deste edital. 

A distribuição dos candidatos no local <:la prova será feita a critério da Comissão de 
Operacionalização de Processos Seletivos e Concurso - COPSC/UNIFAP, conforme a 
disponibilidade e capacidade dos locais, sendo de responsabilidade exclusiva do candid~to a 
identificação correta de seu local de realização da prova objetiva e o comparecimento no 
horário determinado. 

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mlnima de 1 (uma) hora do horário fixado para seu inicio, munido de caneta 
esferográfica na cor azul ou preta, documento de identidade original, de acordo com o subitem 
6.8, e comprovante de inscrição. . . 
O candidato, ao realizar o exame de conhecimentos, receberá o Boletim de Questões e o 
Cartão de Respostas. sendQ vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra 
finalidade. 

Cada questão ttlrá uma única resposta correta, dentre as 5 (cinco) alternativas. O candidato 
deverá assinalar a resposta que julgar correta no Cartão de Respostas, que será o único 
documento válido para a correção do Exame de Conhecimentos. 

O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que 
deverá proceder em conformidade com as instruções especificas contidas no Boletim de 
Questões e/ou forf\ecidas através dos responsáveis pela aplicação. 

Em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas por erro do candidato. seja 
qual for o motivo aleg~do. 

Não serão computadas como corretas, questões não assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta ou emenda/rasu_ra, ainda que leglvel. 

O candidato que entregar sua prova antes de 12h00min deverá, obrigatoriamente. devolver ao 
fi'>cal o Cartão de Respostas e seu Boletim de Questões. A partir desse horário o candidato 
poderá levar o Boletim d~ Questões. 

Os Cartões de Respostas utilizados pelos candidatos serão conservados pela 
UNIFAP/Fundação Marco Zero - F~Z, pelo prazo de 01 (um) ano contado da data de 
homologação do Concurso. Após este prazo, serão incinerados. 

Por medida de segurança dos candidatos e do Concurso Público, a UNIFAP poderá, a seu 
critério, coletar a impressão digital de todos os candidatos durante a realizaçêo da Prova. 

Não haverá aplicação de prova fora do.s locais previamente divulgados. 

DA CLASSIFICAÇÃO E DA APROVACÃ.Q . 

Considerar-se-á CLASSIFICADO o candidato que obtiver na prova objetiva índice de 
classificação igual ou superior a 40 (quarenta) pontos, correspondente a 50% de acertos do 
total d~uestões, e. no mlnimo, 1 (um) ponto em cada áre~ do -conhecimento. ~erâ 
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considerado APROVADO o candidato que alcançar o fndice de classificação e estiver 
posicionado entre o quantitativo de vagas ofertadas por área de atuação do cargo. 

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

1"- Maior nota nas questões de Conhecimentos Específicos; 

2" - Maior nota nas questões de Legislação; 
3" - Maior nota nas questões de Ungua Portuguesa: 

4° - O candidato mais idoso. 

A APROVAÇÃO no Concurso Público garante ao candidato o direito à nomeação dentro do 
seu prazo de validade. Nesse prazo as nomeações serão realizadas de acordo com a 
dispvnibilidade orçamentária do Estado. 

DA NOMEACAO E LOTA.CÃO. 
Somente será investido em cargo público, o candidato aprovado que for julgado habilitado após 
submeter-se ao exame pré-admissional, de caràter eliminatório. 
llirpes pré-admissionais 

Em conformidade com os subitens 1.6 e 7.2, os candidatos aprovados no concurso público 
serão convocados pela Secretaria de Estado da Administraçao - SEAO, para a realização dos 
exames pré-admissionais, presenciais e obrigatórios. O candidato sujeito ao exame pré
admissional será considerado habilitado ou nao ·habilitado no exame documental e apto ou 
inapto na avaliaçãO médica. 

Os candidatos convocados deverão apresentar na Secretaria de Estado da Administraçao -
SEAO, localizada na Avenida FAB. n• 87, Centro Clvico, entre as ruas Jovino OinOâ e Leopoldo 
Machado, os originais dos seguintes documentos, conforme estabelecido no Anexo 1: 
Diploma ou documento equivalente de graduaçao em nlvel superior reconhecido pelo Ministério 
da Educação e certificado OIJ documento equivalente de pós-graduação em nível de 
especializaçao na respectiva área de atuaçao, de no mlnimo 360 {trezentas e sessenta) horas, 
devidamente reconhecido pela Coordenação de AperfeiçOamento de Pessoal de Nlvel 
Superior. e autenticados pelos órgaos competentes; 
Registro Geral- RG.; 

Titulo de Eleitor e comprovante(s) da última eleiçaO e/oo certidão de quitaçao eleitoral expedida 
pela Justiça Eleitoral; 

Documento militar se do sexo masculino: 

CPF e comprovante de inl'criçao e de situação cadastral no CPF; 

01 (uma) fotógrafla recente, coloóda 3X4, fundo Azul; 

Comprovante de residência atualizado (exemplo: âgua, luz, telefone, etc.); 

Certidões Negativa Civil e Criminal da Justiça Federal do Amapá, Justiça Estadual do Amapá e 
POLITEC/AP ou do Estado ond~ residir o candidato. relativas aos úlinos cinco anos; 

Declaração fwmada pelo candidato da existência ou nao de vinculo funcional com a Uniao, 
Estados e Municípios; 
Pis/ Pasep; 

Registro no Conselho de C!asse respectivo. 

Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

O candidato possuidor de vinculo com a Adminislraçlo Pública (UniAo, Estados oo Municlpios), 
deverá apresentar Declaração do empregador lnforTnarl®: carga horária exercida 
semanalmente e hcririo de inicio e t6fmino do exped~ de trabalho. 

~lllaclo M6dlq 

Os Candidatos dewrlo se submeter t Junta Médica do Estado, localizada na Rua Leopoldo 
Machado, n•1 094, Bairro Jesus dé Nazaré, munid!)f <19' seguintH exames: 
Exame parasitológico de fezes; 
Exame de urina- tipo I; 
Exame de sangue: Hemograma, VDRL, HIV, Colesterol total e fraçOes, Triglictrides, Glicemia 
de Jejum; 

Raios-X T~ PA com laado; 
Eletrocatdiograma com laudo; 
PSA (para candidatos do sexo masculino); 

PCCU (para candidatas do sexo feminino); 

EEG com Laudo; 
Tipo sangutiM,o e fator RH. _ 
Se ~. a Jun..; ~ IOiicitan!l exames ~ ·para dirimir eventuais 
dúvidas. ,. .,_., ' . " . 

Em todo. os exames alem ~ nome do candidato ~ c;on~tat, obrigatoriamente. a 
assinlbri do ·........_~-,. "o ~ no 9tv10 • - -cWae ......,.,_ do proflulonal ... ,.,.WJ-!..._. o:; ... f y- ~ ~'tL ~,,_. 

~-
~a_.,._~~~~~~·~-~ habiltadol e apiOS, 
~~~ 

· au ~ ·os lft.admilllonail ~eliminados 01 c:andicSatos l8llJ8! ~~i~~ ~r- F -< ~ • · 
A aUI6nda do c.ndidato oo a iílo ..,. .. II&Çio '*-~ no ~ ~ convocaçAo, 
lmplk:ar6 ~ ~- ' .. l'!l' - IR{ .. . 

I t , ~ 

Da~ 

Oa-~ ~~no exame~ e.,_ na;:: médica, 
.erto ~ confoiiftê'·a · de vágis F • ~ • • - - reservadas 
ti~oomdellc:ill~:'' t4 " • ~ d e.,.,.. c·· ' 

~· ""' ti !-:7 

~~~~r:~~,MI~~~= pc~ por mais "V • . 
, I 

~osclireitol~~ .. ~~· ~~recurso, 9~toque: 
Rec:usar !,. nomeaçeo, . ~·- ~~!..B~lf"' ~ ~ entrar em 
exercido prazos~~~~~ . 
Nlo aceitar as~~~ o exen:l.clo1fR ~ ~~~,~~lff'· 
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E ?~rigatória a apresentação do Diploma de Graduação e do CertifiCado de Especialização 
ex1g1dos no momento da posse, caso não tenham sido entregues, por ocasião do exame 
documental. 

É facultada a Secretaria de Estado da Administração- SEAD. exigir dos candidatos nomeados, 
além da documentação prevista no subitem 8.1.2 deste edital, outros documentos que julgar 
necessáno. 

O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exerclcio no cargo ·às suas expensas. 

E vedada a movimentação por disposição ou cedência fora das hipóteses previstas na Lei n• 
1.296. de 07 de janeiro de 2009. 

DOS RECURSQ~ 

Os recursos referentes à prova objetiva serão dirigidos à Presidência da Comlssao de 
Operacionallzaçao de Processos Seletivos e Concursos - COPSC/UNIFAP, mediante 
PROTOCOLO GERAL, do Campus Marco Zero do Equador/UNIFAP, localizado no prédio da 
Reitoria. no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias úteis, 
sito rodovia Juscelino Kubitscheck, km 02, Bairro Universidade. . . 

Serão aceitos recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis, após a publicação do gabarito 
provisório das provas objetivas. 

Admitir-se-á um único ~ecurso para cada candidato, relativo à divulgação do gabarito provisório 
da prova objetiva. ,.-
Somente serao apreciados os recursos devidamente fundamentados. com exposição detalhada 
das razOes que o motivaram, deSde que dirigidos à Comlssao de Operaclonallzaçio de 
Processos Seletivos e Concurso - COPSC/DEPSEC, entregue sob protocolo, no Campus 
Marco Zero do Equador/UNIFAP. em Macapà-Ap (subitem 9.1). no prazo de 2 (dois) dias 
úteis. observado o disposto no subitem 9.1.1. 
No requerimento do recurso referente ao gabarito provisório da prova objetiva, cada questão 
deverá ser indicada, individualmente, por área de conhecimento e devenc~o ter fundamentação 
lógica e consistente. 

O formulário de recurso deverá ter os campos preenchidos pelo candidato conforme as 
indicações nele contidas. bem como assinadO pelo mesmo ou por seu representante legal no 
local indicado para tal. 

A identificação do candidato deve ser feita somente no formulário de recurso constante no 
Anexo IV deste Edital, disponibilizado no sita www.unifap .br/dec~. e no protocolo geral da 
UNIFAP, no Campus Marco Zero do Equador. 

Só serão admitidos os recursos interpostos através do formulário constante no Anexo IV deste 
edital. sendo liminarmente indeferidos aqueles que não obedecerem a essa determinação. 

Não serão aceitos, em nenhuma hipótese. pedidos de revisão do julgamento dos recursos ou 
apreciação de recurso interposto fora do prazo determinado. 
Não serão aceitos recursos interpostos por e-maü, fac-slmile. telegrama ou outro meio que não 
seja o especifiCo neste Edital. 

Recursos não fundamentados e extemporâneos serão indeferidos liminarmente. 
A Comlsslo de Operaclonallzaçlo de Processos Seletivos e Concursos -
COPSC/DEPSEC, constitui única instancia para os recursos, sendo soberana em suas 
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 

O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questao(Oes) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuldo(s) a 
todos os candidatos. 

Não serao aceitos recursos administrativos sobre o gabarito definitivo da prova objetiva. 

Serão liminarmente indeferidos os recursos interpostos em desobediência a qualquer 
determinação contida neste edital. 

Serâ admitido, ainda, recurso administrativo referente ao resultado do exame pré-admisslonal. 
Caso o recurso se refira ao resultado da avaliação médica, será objeto de julgamento por Junta 
Médica distinta, designada pelo Presidente da Comissão do Concurso. Caso se refira ao 
resultado do exame documental, será examinado pela Comissao Organizadora do Concurso. 
Esse recurso deverá ser interposto, conforme modelo do Anexo IV, no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da divulgação do(s) resultado(s) do exame pré-admissional no site 
l!nQ:l.ln_ew,portalsead,com.brlbomelconcursos. 

Os recursos relativos aos exames pré-admissional ~arAo dirigidos ao Presidente da Comissao 
do Concurso Público. entregues na Secretaria de Estado da Administração - SEAD, localizada 
na Avenida FAB, n• 87, Centro Clvico, entre as ruas Jovino Dinoá e Leopoldo Machado, CEP 
68.900-000, protocolados no horário das 8h00min àS 18h00min. 

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do 
prazo com indicação do nome do candidato, endereço, número de inscrição, questionamento e 
assinatura, conforme modelo no Anexo IV, que também estará disponlvel nos sites 
bn.o:/lnew.cortalsead com.br/hor.'le/GQ!J!:~. 

Os recursos serão admitidos uma única vez, não cabendo pedidos de reconsideração. 

Serllo rejeitados liminarmente os recursos: entregues fora do prazo: os que não cvntiverem 
dados necessários á identificação do candidato: e os que não utilizarem o formato do 
formulário contido no Anexo IV. 

Havendo alteração de resultado do Concurso Público, em razão do julgamento de recursos 
apresentados á Comissão do Concurso, este resultado deverá ser republicado com as 
alterações que se fizerem necessárias. 
O recurso interposto sem o fornecimento de quaisquer dos dados constantes dos subitens 
9.1.5 e 9.2.2 e/ou fora do respectivo prazo, não serâ aceito. 

DAS DISPOSICOES FINAIS 

. A falta de comprovação dos requisitos de escolaridade para investidura até á data da posse, 
acarretará a eliminação do candidato no concurso e anulação de todos os atos a ele referentes, 
ainda que já tenha sido homologado o concurso pi.Jblico, sem prejulzo da sanção legal cablvel. 
O candidato ficarâ obrigado a manter atualizado seu endereço junto Secretaria de Estado da 
Administração - SEAD. localizada na Avenida FAB, n• 87, Centro Cívico, entre as Ruas Jovino 
Dinoá e Leopoldo Machado, CEP 68.900-000. 

A inscrição do candidato no Concurso implicará a aceitação das normas do certame contidas 
neste Edital e em outros a serem publicados. 

É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos. Edílais 
e comunicados referentes a este Concurso Público, no DitJrio Ofteial do Estado - DOE e sltios 
de internet informados neste edital. 
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Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de 
rea:ização dos eventos do concurso. 

Os candidatos classif~eados e não aprovados bem como os candidatos desclassificados 
poderão con:;ultar, de forma individual, o seu posicionamento, de acordo com as. instruções 
previstas no site www.unjfap,CQm.QC ou. ainda, após a publicação 'do resultado ftnal, consultar 
as referidas listagens na sede da Secretaria de Estado da Administração - SEAD. localizada 
na Avenida FAB, n• 87. Centro Clvico, entre as ruas Jovino Dinoa e Leopoldo Machado. 
O Concurso terá validade de 01 (um) ano. a contar da data de homologação do resultado final. 
podendo ser prorrogado, por ato do Presidente da Comissão, uma única vez, por igual perlodo. 

Excepcionalmente, dentro do prazo de validade do concurso, candidatos classificados, mas 
não aprovados, poderão ser convocados para o exame pré-admissional para suprir vagas 
remanescentes dentro dos limites estabelecidos no Anexo I. 

A relação dos candidatos aprovados será divulgada oficialmente. 

A inscrição do candidato implicará conhecimento das normas deste Edital e o compromisso de 
aceitar as condições do Concurso, tais como se acham postas nos dispositivos supracitados. 

Os casos omissos serao resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso, no que 
concerne á aplicação e julgamento da presente seleção. 

O prazo para impugnação do Edital será de 05 (cinco) dias (lleis, contados a partir da data da 
sua publicação. 

A impugnação será apreciada em 10 (dez) dias úteis, a contar do término do prazo acima. 

Macapá-AP\ :7 ~e rr de 2009. 

WELINGTON D~~J~ CAMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

ANEXO I- EDITAL n• 001/2009- GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL 

1. CARGOS. ÁREA DE~'[UACÃO • REQUISITOS. VENCIMENTO E VAGAS. 
1.1. Os cargos em sua área de atuação. requisitos, vencimentos e vagas sao os descritos no quadro 

abaixo, os servidores serão lotados preferencialmente no Processamento de Dados do Amapá -
PRODAP. 

r-
Cód 

A-1 

A-2 

-

A-3 

A-4 

r---

CARGO A; ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Área de Atuação 

Desenvolvimento e 
Implantação de 

Sistemas 
lnfomnatizados 

Redes de 
Computadores 

Internet 
(Webdesign e 

Multimfdia) 

Suporte Técnico 
(Banco de 
dados/SO) 

VENCIMENTO· R$ 2 21~.20=----

Req uisito 

Diploma de conclusão de nlve f superior em q 
concluldo em i 

pelo Ministério 

ualquer área e 
conhecimento. reconhecido e nstituição de 
Ensino superior credenciada da Educação 
(MEC) e curso de pósijrad e 

rmaçaoe especialização na área de Te 
uaçao em nlvel d 

cnologia da lnfo 
ária m lnima de 
por instituição C!' 

~municação. com carga hor 360 (trezentas 
e sessenta) horas, fornecido edenciada pelo 
Ministério da Educa~ {MEC ). 

ualquer érea Diploma de conclusão de nlve I superior em q 
o e concluldo e 
pelo Ministério d 

de conhecimento, reconhecid m instituiçao de 
ensino superior credenciada a Educação 
(ME C) e de curso de p6sijr Ide 

!adores. com especialização na área de R 
aduação em nlve 
edes de Compu 

trezentas e sesse 
enciada pelo Mi 

carga horária mlnima de 360 ( nta) horas, 
fornecido por instituição cred nistério da 
Educacao (MEC). 

ualquer érea Diploma de conclusão de nlve I superior em q 
o e conciuldo e 
pelo Ministério d 
ação em nlvel d 

de conhecimento. reconhecid m instituição de 
ensino superior credenciada a Educação 
(MEC) e curso de pós·gradu e 

ultimldia, com especialização na área de we bdesign e/ou m 
trezentas e sess 
nciada pelo Ml 

carga horária mlnima de 360 ( enta) horas, 
fornecido por instituição crede nistério da 
Educa~o {MEC). 

I superior em q Diploma de conclusão de nfve ualquer área 
m instituição de de conhecimento. reconhecid o e conclu Ido e 

pelo Ministério d 
ção em nlvel de 
nco de dados, com 
tas e sessenta 

ensino superior credenciada a Educação 
(MEC) e curso de pós-gradua 

carga 
) horas, 

especialização na érea de ba 
horária mlnima de 360 (trezen 
fornecido por instituição crede nciada pelo Min istério da 
Educa~o {MEC). 

TOTAL GERAL 
. 

2. !2M.A1RIBUIC0ES POS C.AM.Ql 
2.1. As atribuições s umárias descritas na lei n.1 .296/2009 llo: 

-
Vagas 

10 

05 

-

03 

02 

20 
·-

2. 1.1. Exercer as atividades de desenvolvimento e implantaçao de sistemas informatizados, redes de 
computadores. banco de dados. internet e suporte compreendendo: 

2.1.1.1. Desenvolvimento de sistemas infomnatizados a partir do conhecimento das regras de negócio, 
requisitos e funcionalidades; 

2.1.1 .2. Definição de alternativas físicas de implantação e de arquitetura de sistemas, seleção de 
ferramentas de desenvolvimento e mOdelagem de dados; 

2.1.1.3. EspecifiCação de programas e codiflcaçao de aplicativos; 
2.1.1.4. Definição de infra-estrutura de hardware, software e rede; 
2.1.1 .5. Administração de ambientes informatizados; 
2.1.1.6. Prestaçao de suporte técnico e treinamento ao usuário;elaboração de documentação para 

ambientes infomnatizados; 1 
2. 1. 1. 7. Estabelecimento de padrOes para ambientes lnfomnatizados; 
2.1.1.8. Pesquisa de tecnologias em informática e oferecimento de soluções para ambientes 

informatizados; 
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2. 1.1.9. Coordenaçao de projetos em ambientes infonnalizados; 
2.1.1.1 O. Desempenho de outras atividades correlatas. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2A. 

As atribuições especifteas do Analista de Tecnologia da lnfonnaçao conforme as Areas de Atuaçao 
sao: 
Área de Atuaçlo em Desenvolvimento e implantaÇio de alatem11a Informatizados: Anatisar e 
diagnosticar as necessidades de informaçAo dos clientes e propor alternativas de soluçao técnica e 
estratégia de desenvolvimento; elicitar requisitos e criar modelos de uso· e de testes de sistemas; 
elaborar projeto lógico e flsico de dados e de sistemas; definir a arquitetura de softwares e de 
sistemas: especificar unidades de :mplen>entação de software; homologar o sistema junto ao 
cliente; Implantar sistemos; elaborar documentação relativa às etapas de desenvolvimento de 
sistemas; planejar, elaborar e ministrar treinamentos relativos a sistemas de informação, 
ferramentas de acesso e manipulaçAo de dados; selecionar, implementar e intemalizar novas 
tecnologias de desenvolvimento; prestar assessoramento técnico no que se refere a prazos. 
recursos e alternativas de desenvolvimento de sistemas; especificar a manutençao de softwares e 
de sistemas; acompanhar e avaliar o desempenho dos sistemas implantados e definir medidas 
corretivas; planejar e administrar componentes reusáveis e repositórios; certificar e inspecionar 
modelos e códigos de sistemas; e elaborar e gerenciar projetos de siStemas e software. 
Área de Atuaçlo em Redes de Computado,..: projetar e definir tecnologia, topologia e 
configuraçêo de rede de computadores e sistemas de comunicação; avaliar, especificar. 
dimensionar e valorar recursos e serviços de comunicação de dados; elaborar procedimentos para 
instalaçao, customizaÇao e manutençAo dos recursos de rede; analisar problemas no ambiente 
operacional de rede e definir procedimentos para correçao; analisar a utilizaçao e o desempenho 
das redes de computadores e sistemas de comunicaçAo, implementar ações de melhoria e planejar 
a evoluçlo da rede: prestar suporte técnico e consultoria quanto 6 aquisiçlo, à implantaçAo e ao 
uso adequado dos recursos de rede; prospectar, analisar e implementar novas ferramentas e 
recursos de rede; viabilizar a instalaçao de novos serviços e aplicaç6es em ambiente operacional de 
rede; desenvolver e customizar soluçOes para administraçao, gerenciamento e disponibilização de 
serviços de rede; definir e implementar os procedimentos de segurança do ambiente de rede; e 
prestar suporte técnico e consultoria, relativos 11 segurança dos serviços de rede, Elaborar 
documentaçao, manuais operacionais e procedimentos concernentes a ârea de atuaçao. Elaborar 
relatórios técnlcolanallticos. 
Área de Atuaçlo Internet (Webd .. lgn e Multimklla): Desenvolver e administrar projetos em sltios 
web (web sites), codificar aplicativos de conteúdo multimldia, programar serviços web (web service), 
criar animações para ambiente web e multimldia, utilizar ferramentas de tratamento de imagens, 
projetar e criar interfacfts visuais para múltiplos dispositivos, utilizar métodos e padr6es web 
(table/ess e web standan:is). Preparar o escopo e dimensionar os recursos necessérios para o 
desenvolvimento de projetos web e multlmld!a. Elaborar documentaçAo técnica e d11 testes de 
sistemas. Elaborar o projeto detalhado da estrutura funcional, est6tica e do conteúdo das péginas 
web e multimldia, editoração e autoraçAo de OVO. Elaborar e realizar procedimentos de testes e 
correçOes em sistemas web e multimldia. Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, 
esteja inserida no Ambito de suas atribuic;Oes. Compr"nder e Implantar padrOes e normas de 
qualidade, govennança de tecnologia da informaçlo e segurança da infonnaçlo. 
Area de Atuaçlo em Suporta T6cnlco (Bancos de clado.ISO): Administrar ambientes 
informatizados, prestar suporte técnico, interagir com os principais sistemas de gerençiamento de 
banco de dados relaciona!. Organizar os sistemas de maneira a obter o mebor desempenho. 
Garantir o fluxo de informaçOes com segurança, conf~abilidade, qualidade e efici6ncia. Propor a 
polltica de uso dos ambientes de banco de dados, em conjunto com Administrador do Sistema. 
Estabelecer regras para nomenclatura dos dados armazenados, a fim de garantir seu 
ccmpartilhamento e consistência; estabelecer regras para o ciclo de vida dos dados annazenados. 
a fim de evitar o gigantismo do banco de dados. Apoiar as equipes de desenvolvimento na 
montagem de dados; estabelecer as pollticas para assegurar a disponibilidade do banco e evitar a 
perda de informaçOes e as normas para os procedimentos de "backup" (total ou seletivo) e paradas 
do banco para manutençAo preventiva; garantir a segurança lógica do bando de dados e 
acompanhar o emprego de "triggers". os procedimentos armazenados ("stored procedures"), viSOes 
("views"), bem como uso de redundância controlada de dados; assessorar as equipeS de 
desenvolvimentos e vedar praticas que possam por em riscos a consistências do banco ou provocar 
o seu crescimento desmesurado. Desempenhar outras ativídadea compatlveia com sua formaçAo, 
inclusive relativas à capacitação de colaboradores e clientes internos. Compreender e Implantar 
padrOes e normas de qualidade, govemança de tecnologia da informaçlo e seg001nça da 
in!ormaçao. 

ANEXO 11 • EDITAL n•. 00112001- GRUPO GESTAO GOVERNAMENTAL 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA 

REQUE;:RIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAY.A DE INSCRIÇÃO 

~o candidato: 
~~nacr!çlo: - ---

____ .CPF: 

Solicito a concessão de lsenc;Ao do pagamento da taxa de lnacriçao dO concurso 

ptiblico supracitado e DECLARO, sob as penas da lei, que sou hipossuficiente economicamente e 

que preencho os requisitos e condiçtles eatabelecidas no Edital 00112009- GESTÃO 

GOVERNAUENT AL. de 17 de julho de 2009, regulador do concurso. 

Para os efeitos da oonceaaAo requerida, DECLARO, ababco, a composiçlo dos 

familiares dos ·quais dependo economicamente, bem como a renda menul de cada um: 

N Parentesco ·1 Atividade I saJ.arioiRen~ I 
---l==--=o=me =--==='~- ~"-· _,.,=------.===='·· ~ <~LL. 
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~---t -+--_I ~ I ====J 
DECLARO. por fim, estar ciente de que meu pedido de isençao será indeferido caso 

nao esteja anexada a este requerimento cópia autenticada da documentaçao que comprove a 

hipossuficiência econOmlca, minha e/ou dos familiares acima qualificados, dos quais dependo 

economicamente, conforme estabelecido no item 4.10 do Edital regulador do certame. 

LocaUdata 

Assinatura 

Macapá-4 ~ 7 ~etto de 2009. 

WELINGTON D~ ~CAMPOS 
Secretário de Estado da Administraçao 

Presidente da Comissao 

ANEXO 111- EDITAL n• 001/2009- GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

LINGUA PORTUGUESA- PARA TODOS OS CABG.QJ.. 

A prova de Llngua Portuguesa visa avaliar o candidato, aos cargos oferecidos no Concurso promovido pelo 
Governo do Estado do Amapá, no que tange a sua competência comunicativa, através da capacidade de: 
interpretar/compreender os variados gêneros textuais que circulam na sociedade, através das diversas 
esferas de comunicaçao socíal (artigqs cientrficos, artigos de opiniao. artigos de divulgaçlo reportagens, 
cartas de leitor, cartas ao leitor, carta de rec•amaçao, histórias ei'T) quadrinhos, charges, editorial, edital, 
contos e memórias) e suas diferen~es tipologlas (narraçao, descrição, argumentaçAo, exposlçao. injunçao, 
diálogo); reconhecer os recursos responsáveis pela textuafidade (inerentes á coesao e coerência textuais); 
reconhecer os elementos llngulstico-gramaticais contextualizados nos textos a serem lidos. 
SUGESTÓES BIBLIOGRÁFICAS 
DIONISIO, Ângela Paiva Dionísio, MACHADO, Ana Rachei & BEZERRA. Maria Auxíliadora. (2002) (orgs.) 
~s T~xtuais e Ensino. Rio de Janeiro: Lucema. 

VAL, Maria da Graça Costa. 2"ed. Redaçao e Textualidade. Sao Paulo: Martins Fontes, 1999. 
KOCH I. ( 2005) Desvendandoto. segredos do texto. Silo Paulo. Cortez. 

Gramáticas diversas da Ungua PortugtJesa (onde serao encontrados os conteüdos referentes aos 
conhecimentos lingufstico-gramalicais). 

Livros didáticos diversos de Ungua Portuguesa. voltado~ ao Ensino Médio ( Atuais). 

Obs: A indicaçao da bibliogra~ tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

BAÇJQÇI.ONIO LÓGICO- MATEMÁTICO- PARA IODOS OS CAR~ 
1 Lógica sentencia! e de primeira ordem. 2 Contagem: principio aditivo e multiplicativo. 3 Arranjo. 4 
Permutaçao. 5 CombinaçAo simples e com repetiçllo. 

SUGEST0ES BIBLIOGRÁFICA 

BENIGNO, Barreto Filho; XAYJER da Silva Cláudio. Matemática Aula por Aula Volumes 1, 2 e 3, 2' ediçao 
renovada Editora FTD. 2007. 

BONJORNO, J. R., GIOVANNi Jc.sé Ruy. Matemática Completa. Volumes 1, 2 e 3, 2• ediçao renovada 
Editora FTD. 2007. 

PAIVA, Manoel. (2001 ). Matemática. volume 1, 2, 3- Editora moderna. 

Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alg~ma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletiVo. 

INGL~S - LINGUÁ EST.RANGEIRA MODERNA PARA TODOS OS CARGOS 

A prova de llngua estrangeira tem por objetivo aferir a capacidade de compreensao de"textos em llngua 
inglesa. extraídos de livros, jornais. revistas, internet e outras publicações recentes. versando sobre 
assuntos gerais da atualidade. As questOes sao de multipla escolha e pressupõem o domlnio da habilidade 
de leitura, como. por exemplo, a utilizaçao da capacidade de inferir signifiCados, estabelecer referências e 
promover relaçOes entre texto e contexto, orações e frases. Serao prioritariamente tratados os aspectos 
gerais pertinentes ao tema, estrutura e prioridade dos textos. Poderao. ainda, ser avaliados os elementos 
lingOistlcos· relevantes à compreensao global e/ou parcial dos textos. Nesse sentido, poderao ser 
formuladas questOes a partir de expressões e frases que sejam relevantes para a compreensao do texto. 
Na medida de sua importância para a compreensão dos textos, poderá ser exigido também do Cjlndidato o 
recorhecimento e a funçao do vocabulário e de elementos gramaticais. 

SUGESTÓES BILIOGRÁFICAS ~ f'l. ,, I y 

MACAMBIRA, Sheila & Araújo, Marcos. Reading skills, Manual de lnglh lnsfrumental, Apostila 1199. 
TORRES.l'lêt~n. Gramática Prática da Llngua iitglesa: O inglês descomplicado. Saraiva: Sao Paulo, 2002. 
W8TKING~, Michael. POR TER, l imothy. Gramatica da'LingiJa Inglesa. Ática: sao Paulo, 2002. 

. - . -· 
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SWAN, Michael. Practical english usage. Oxford University Press, 1995 (2nd ed). 

GRELLET, F. Developing reading skills, Cambridge (U.K.): Cambridge University Press, 1981. 

LEGISLACÃQ- PARA TODOS OS CAR~ 

I- CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ: Capitulo 11- DA POLITICA URBANA (do desenvolvimento 
urbano; da Habitaçao; do Saneamento); Capitulo 111 - DA POLITICA AGRÁRIA, FUNDIÁRIA. AGRICOLA, 
EXTRATIVISTA VEGETAL (artigos 205-218); Capitulo IV- DA POLITICA PESQUEIRA (Arts. 219-221); 
Capitulo VI - DOS RECURSOS NATURAIS (Disposições Gerais; dos Recursos Hldricos; dos Recursos 
Minerais); Capitulo IX- DO MEIO AMBIENTE (Arts. 31 0-328). 

11- CONHECIMENTOS BÁSICOS DO CÓDIGO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ: Das disposições 
preliminares; da Política Estadual de Meio Ambiente; dos instrumentos da Política Estadual do Meio 
Ambiente; do uso e conservaçao dos recursos do meio ambiente; do gerenciamento costeiro; da poluiçao 
ambiental; das infrações e penalidades; e, das definiçOes. 

111- LEI N" 0165/94: DO SISTEMA ESTADUAL DO AMBIENTE; DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE; E, DO FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE. 

IV - RESOLUÇÃO COEMA N" 0001/99: DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL: EMPREENDIMENTOS 
SUJEITOS Á VALIAÇÁO AMBIENTAL; REGISTROS, CADASTROS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS DE 
EMPRESAS LICENCIADAS. 

V - LEI N" 0388/97 (DISPÕE SOBRE OS IN$TRUMENTOS DE CONTROLE DO ACESSO Á 
BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAPÁ). 

VI- LEI N" 0431/98 (DISPÕES SOBRE A CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO 
CURIAÚ, NO MUNICIPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ). 

VI - LEI N• 0441/98: (CRIA, NO ÂMBITO DO ESTADO 00 AMAPÁ, O PROGRAMA DA AGENDA 21 , COM 
A FINALIDADE DE NORMATIZAR, FACILITAR E INTEGRAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO 
PLANEJAMENTO SÓCIO-ECONÓMICO-AMBIENTAL PARTICIPATIVO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS). 
VIl - INSTRUÇÃO NORMATIVA N" 001/99: ESTABELECE NORMAS PARA A REALIZAÇÃO DE 
AUDI~NCIA PÚBLICA NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS OBRIGADOS A 
ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRtVIO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO DO MEIO 
AMBIENTE (ElA/RIMA). 

VIII- LEI N" 0455/99 (DISPÕE SOBRE DELIMITAÇÓES E TOMABAMENTO DAS ÁREAS DE RESSACA, 
LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAPÁ). 

XIX- lEI N" 070212002: (DISPÕE SOBRE A POLITICA ESTADUAL DE FLORESTA E DEMAIS FORMAS 
DE VEGETAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ); E, LEI N" 1028/2006 (DIPOES SOBRE A CRIAÇÃO E 
GESTÃO DA FLORESTA ESTADUAL DO AMAPÁ). 

X- LEI N" 068612002 (POLITICA DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DO 
AMAPÁ). 

XI - LEI N° 0835/2004 (DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO URBANA E PERIURBANA, REORDANAMENTO 
TERRITORIAL, USO ECONOMICO E GESTÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS DE RESSACA E VÁRZEA 
LOCALIZADAS NO ESTADO DO AMAPÁ). 

XII - LEI N° 0873/2004 (DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA 
FAZENDINHA, DO MUNICIPIO DE MACAPÁ, ESTADO DO AMAPÁ). 

XIII- LEI N° 0919/2005: (DISPÕE COBRE O ORDENAMENTO TERRITORIAL DO ESTADO DO AMAPÁ). 
XIV-LEI N 0811, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2004 -MODELO DE GESTAO. 
XWI-LEI N. 1296, DE 06 DE JANEIRO DE 2009- Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 
Grupo de Gestao Governamental 

/'~ 
~GO ANALISTA DE TECNOLOGIA OA INFOBMACÃO - ÁREA DE ATUACÃO -
~NYOLVIMENTO E I.MPLANTACÂO DE SISTEMAA 

Conceitos Básicos de Sistemas Computacionais: 1.1. Arquitetura de computadores. 1.2. Organizaçao de 
Memórias. 1.3. Arquitetura de processadores RISC, CISC, EPIC. 1.4. Dispositivos periféricos e de 
interligação. 1.5. Compiladores e interpretadores. 2. Sistemas Operacionais: 2.1. Conceitos básicos. 2.2. 
Estrutura de um Sistema Operacional. 2.3. Gerência de Processamento. 2.4. Gerência de Memória. 
2.5.Sistemas de Arquivos. 2.6. Entrada e salda de dados. 3. Conceitos de Lógica de Programação e 
Algoritmos. 3.1. Racioclnio lógico. 3.2. Estrutura de dados. 3.3. Programação Estruturada. 3.4. 
Programaçao Orientada a Objeto. 3.5. Ambiente Java e JSP. 3.6. Desenvolvimento de sistemas. 3.7. 
Noç~s de UML. 4. Redes de Computadores. 4.1. Conceitos padrOes, protocolos e arquiteturas de rede. 
4.2. Topologías de rede. 4.3. Comunicaçao de dados. 4.4. Elementos e gerenciadores de redes. 4.5. 
Noções de segurança de redes. 4.6. Segurança de sistemas. 5. Banco de Dados. 5.1 . Conceitos Básicos. 
5.2. Sistemas gerenciadores de banco de dados. 5.3. Independência de dados. 5.4. Abordagem relaciona!. 
5.5. Modelagem entidade/relacionamento. 5.6. Segurança e controle de concorrência de um banco de 
dados. 6. Ambiente de Aplicações Web. 6.1. Conceitos e tecnologias relacionadas à internet. 6.2. 
Protocolos relevantes para aplicaçOes internet. 6.3. Principies e arquitetura da intemet. 6.4. Noções de 
intranet. 6.5. Desenvolvimento de sistemas para Web. 

~STÃO BIBLIOGRÁFIC::A'-'---r--

Titulo/Periódico Autor -
ALGORITMOS: Lógica para Manzano, José Augusto, desenvolvimento de Oliveira J. F. 

programaçao de computadores 

1----· 
Sistemas Operacionais Modernos TANEMBAUM, Andrew S 

Estrutura de Dados VELOSO, P.; Santos, C.; 
Azeredó, P.: Furtaclo, A 

Javascriot, a Blblia DANNY,..."""""·A 

Sistema de Banco de Dados 
A. Silberschatz. H.F. 
Korth, S. Suclarshan 

PHP e MySQL: Desenvolvimento W. Luke, T. Laura 
'--

Web 

------r-- · .--------
Ediçao Local 

19 SP 

2 RJ 
.. 

2 RJ 

1 RJ 

5 RJ 

4 RJ 

Ano Editora 
- --1------l 

trlca 2006 

Prentice-Hall 2004 
-

Campus 1983 
-

Campus 290..1_ 

Campus 2006 

Campus 2005 

Obs: A indicaçao da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que ~ntenham a matéria do processo sel~tivo . 
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CARGO ANALISTA DE TECNOLOGIA DA JNFORMACÃO - ÁREA DE ATUACÃO REDES DE; 
COMPUTADOREs. 

Conceitos básicos de computação. Noções de arquitetura e organização de computadores. Noções de 
r~des de computad?res (est_rutur~. da internet ou a~~melhada). ldentiftcar os elementos que compõem um 
stste~a de comuntcação; tdenbftcar as caractensticas básicas dos nfeios de transmissao; calcular a 
~pa?tdade de ~m .ca~al em_ relação à sua largura de banda e número de níveis empregados na modulação; 
identificar os pnnctpats equtpamentos pr~ssadores de comunicação; descrever as funções do nível de 
enlace de dados; descrever as p:incipais técnicas de controle de erro; comparar as técnicas de controle de 
fluxo; identifiCar as características dos protocolos orientados a bit e a caracter; comparar as técnicas de 
comutaçao por circuito, mensagem e pacote; descrever as funções dos protocolos de Rede e a Arquitetura 
para tnterco~exao de Redes. Modelos e Camadas OSI, WANs e dispositivos. Arquitetura TCP/IP: protocolos 
da camada mter-rede, protocolos da camada de transporte, protocolos da camada aplicação. lnterconexao e 
segmentação de redes, endereçamento, máscaras de sub-rede. Algoritmos de roteamento. Protocolos e 
programas para solução de problemas: telnet, ping, traceroute, ipconfig, arp, netstal, entre outros. 
Qualidade de serviço em redes TCPIIP. Propriedades de uma rede Ethernet Práticas em laboratórios de 
Instalação e configuração de Servidores com Sistemas Operacionais proprietários e com Sistemas 
Operacionais de Software Livres. Sistemas de captaçao de imagem e som, tratamento de sinais. Técnicas 
disponlveis para tráfego em rede de sinais multimldia. Fundamentos de Tecnologia Wireless. Sistemas de 
comunicação Wireless. Sistemas de PDAs para rede remota e móvel. Auditoria de computadores e 
ambientes computacionais, Gestao da lnformaçao. Utilizaçao de aplicativos e estudos de casos. Conceitos 
fundamentais de segurança. principias de criptografia, autenticação, chaves e certificação. sistemas de 
defesa. ataques e contra medidas, políticas de segurança da rede. Administração de Sistemas Operacionais 
de Redes, Estratégias. Implementação e Configuraçao de Serviços e Tarefas, Configuração de Protocolos 
de Redes. Administração de redes em plataformas de softwares livres. Configuração de contas de usuários 
e grupos, permissões de acesso a arquivos e impressoras, cotas de utilização de discos. Sistemas de bacl<
up. Conceitos de projetos, metodologia de desenvolvimento, identificação de necessidades, 
desenvolvimento. testes e documentação dos projetos. Conceitos avançados na construção de cluster como 
plataforma de computação de alto desempenho, com objetivo de conseguir processar grandes volumes de 
dados para atingir uma alta demanda computacional. Proporcionando conhecimentos sobre Redes 
Convergentes. descrevendo as principais tecnologias de rede para a unificaçao de serviços de dados e voz. 
Arquitetura de gerência de redes de computadores. grupos funcionais, gerência SNMP, protocolos, MIB. 
RMON, padronização, arquitetura física e arquitetura informacional, gerência OSI -principias. gerência TMN 
- principiCJs. 

~TOES BIBLIOGRÁFICAS ---- ----, - - --r- ---.- -------r -
T ftulo/PeriOdico Autor 

~ ----4--- -------

VOIP: voz sobre IP 
COLCHER. Sergio; Soares. 

Luiz; Silva, Anderson; GOMES, 
Antonio T. ; FILHO, Guido. 

~ - ---- - -+----
Projeto de lnterconexao Birkner, Matthew H. 

1---·=d . .-e Redes 
Linux: Guia do 

Administrador do 
Sistema 

Segurança de Redes 

Auditoria de 

FERREIRA, Rubem E. 
-+- -

CARVALHO, Luciano G. 

1-- Computado-'re'-"s----+-
GIL, Antonio de Loureiro 

Segurança em Redes 
sem Fio 

r--
Redes de Computadores 

Rufino, Nelson 

Murilo. 

T ANEMBAUM, Andrew. S 

Edição Local Editora Ano 

RJ Campus 2005 

-
SP Cisco 2003 

System 
-

SP Novatec 2003 

-
RJ 

Ciência 
2005 Moderna -

5 RJ Atlas 2003 
-- -

2 SP Novatec 2005 

-
4 RJ Campus 1997 

-

Obs.: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, nao 
excluindo, em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo 

CARGO ANALISTA DE TECNOLOGIA DA )NFORMACÃO - ÁREA DE ATUACÃQ. INTERNET 
~E~ULTIMIPIAI 

Lógica de programação. HTML. ferramenta de desenvolvimento web relacionados à : aspectos bàsicos de 
edição de textos e de conteúdos de sites, formataçao de estilos, listas, tabelas. vinculas entre páginas, 
recursos gráficos, trames; design e layout para web; Gerenciamento de web sites: publicação e atualizaçao 
de web sites; recursos de DHTML; elementos multimldia; e fluxo de trabalho. Introdução a recursos de 
diagramação e composição imagens gráficas e de telas; importação e exportáção em vários formatos; 
conversao de formatos; modificação de imagens; criaçao de banners estáticos e animados. Conceitos de 
aplicaçao cliente em ambiente WEB. Linguagens scripts. Conceitos e· aplicações para a elaboração de 
scripts. Conceito de banco de dados e Sistema de Gerência de Banco de Dados {SGBO), Fundamentos de 
servidor WEB e Internet, lnstalaçao e configuraçao de servidores Web. recursos e desempenho. Linguagem 
PHP e suas aplicabilidades na área de suporte, bem como usar o ambiente 
MysqVPHP/APACHEIDREAMWEAVER. Conceitos fundamentais de segurança, principias de criptografia, 
autenticaçao, chaves e certificação, sistemas de defesa. ataques e contra medidas, políticas de segurança 
da rede e serviços web. Sistema Gerenciador de banco de Dados, Mysql / PostgreeSQL e Ferramentas de 
Projetos de BO. Conceitos de sistema; principies gerais dos sistemas; técnicas para administração de 
complexidade; Ciclo de Vida de um Sistema; projeto lógico de um sistema; Introdução à concepção 
estruturada orientada a processos: Processo e Fluxo de Dados. Concepção estruturada orientada a Dados 
ferramentas de modelagem de Dados: Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER), Normalizaçao. 
Concepção Orientada a Objetos de sistemas: Objetos, Classes. Método, Atributo, Abstração; UML: 
Oiagrar:1a de Classes, Agregaçâo/Gen~ralizaçao. Principais mOdulas componentes de um sistema de 
comércio eletrOnico; ferramentas de segurança; B2B e B2C; conceito de Rational Unified Process (RUP): 

Processos. metades e linguagem (UML); análise orientada a objetos. Modelagem de dados-e de de:>enho 
onentado a objetos. 

SUGESTOES BIBLIOGRÁFICAS 

Titulo/Periódico Autor Ediçao Local 
1 Editora Ano - -

Comércio eletrOnico ALBERTIN Alberto Luiz 5 SP Atlas 2004 
Desenvolvendo E- . 

BROGDEN, Bill; MINNICK, Commerce com Java, SP Person 2002 
~MLeJSP 

Chris. 
-'----
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Análise Estruturada YOROON, Edward - I 3 RJ Campus 1990 Moderna -
Principias de Análise 
e Projeto de Sistemas BEZERRA, Eduardo 1 RJ Campus 2002 

1-----
com UML 

Análise e projeto de O. Alan. W. Bárbara Harley 2 RJ LTC 2005 
Sistemas -

Engenharia de Pressman, Reger. 6 SP MCGrawHill 2006 
.__ Software -

Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma. outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

CARGO ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFO..BMACÃO- ÁREA DE ATUACAO SUPORTE TÉCNICO 
a!_ANCO DE DADO$/S.Ql 

Uso de correio eletrOnico. preparo de mensagens (anexação de arquivos, cópias). Microsoft Word 
2003/2007: estrutura básica dos documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos. 
fontes. colunas, marcadores simbólicos e numéricos. e tabelas, impressão. ortografia e gramática, controle 
de quebras, numeração de páginas. legendas, lndices. inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de 
texto. Microsoft Excel 2003/2007: estrutura básica das planilhas. conceitos de células. linhas, colunas, 
pastas e gráficos, elaboração d~ tabelas e gráfiCO!!. uso de fórmulas. funções e macros, impressão, 
inserção de objetos, campos predefinidos, controle de quebras, numeração de páginas, obtenção de dados 
externos. classificação. Microsoft Windows XPNista: conceito de pastas. diretórios, arquivos e atalhos, área 

· de trabalho, área de transferência. manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e 
aplicativos, interação com o conjunto de aplicativos Microsoft Office. Navegação Internet, conceitos de URL, 
links. sites, impressão de páginas. Vírus em computador. Aplicativos e dispósitivos para armazenamento de 
dados e para realização de cópia de segurança (backup). Procedimentos básicos de segurança da 
informação. Noção básica em hardware para manutenção e troca de peças · em equipamentos de 
informática e suporte a usuários em softwares e sistemas. Sistema operacional Linux: Principais comandos. 
partições, instalação, open Office. compartilhamento de arquivos com sistema operacional Windows. 
Noções de Redes de Computadores. 

~UGESTOES BIBLIOGRÁFI.C=:.:A..:.::So..-,---

TIIulo/Peri6dico Autor Local Editora Ano 

Introdução á Informática 
H.L. Capron 

8 São Paulo Person 2006 
J.A. Johnson 

---~------- ----
Obs: A indicação da bibliografia tem apenas o propósito de orientar o estudo dos candidatos, não excluindo, 
em hipótese alguma, outros livros alternativos que contenham a matéria do processo seletivo. 

M"·~·T~"'[t" 2009. 

\'VELINGTON DE CARV~AMPOS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissão 

ANEXO IV. EDITAL n°, 001/2009 ..:. GRUPO GESTÃO GOVERNAMENTAL 

MODELO DE RECURSO 

Recurso Administrativo E Protocolo Ge~al j 
____ !__ _ _Hora: _ ____ _ 

I Ass. - . .. - . ~ 

Cargo de:__ ________ ______ _ ______ .Área de Atuação _ _ _ 
Local de Prova: _______ -'----- _ ___ ______ Sala: ____ _ 

Especificar a Fase: D lndeferim~nto da inscrição como pessoa com deficiência. 

§ Indeferimento do pedido de Isenção da taxa de inscrição. 
Prova Objetiva. 
Exame Prê-admissional. 

Nome•: - ----------
N0 de inscrição•: _ _ _ _ _ _ CPP: _ _ _ _ ____ C-lassificação: _ _ _ 

Endereço•: _ _ 

Fone fixo: _ _ _ _ ____ Telefone celular: _ _ . _ ____ Outro Contato: __ 

Questionamento Fundamentado*: _ 

- - --- --- ---

- ·-

- ----..:::.._-_--. -. _--- .. - -=========:::._-==:-===:;::::=......::::::---:_:-::_:-:: .. --:==. -· --
• Preenchimento obrigatório 

Macapá, ___ de _ _ _ _ _ _ de 2009. 

Assinatura: - -----------

Macapá-AP 

1
1: de juio de 2009. 

WELINGTON O~ ~POS 
Secretário de Estado da Administração 

Presidente da Comissao 
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P~RTARIA N' CJ502009 - SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 
do Governo do Estaoo do Amapii. no uso da 
competência que lhe foi delegada pelos Decretos n•s 
1.497, de 16it0/92 e 0 148, de 23/01198, resolve, 

REM O V E R: 

Servidor : Mário Artur Nunes Vitor 
Engenheiro Florestal 

Quadro · Estadual 
Do Instituto ée Des~n•olvtmento Rural do 

Ama pé - RURAP 
Para : lnslrluto Estadual de Florestas do Amapé 

IEF 
Processo : Protocolo G ral n• 16 65/ 2009. 

Macapa-AP, ,nJ' 

T 
PORTARIA N' OJ51/200i - SEAO. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AOMINISTRAÇAO 
do Governo do Estado do Amapa, no uso da 
competência que lhe for delegada pelos Decretos n•s 
1.497, de 16110/92 e 0 148. de 23/0 1198, resolve, 

REM O V E R: 

Servidor : An~ Trlcla Monteiro Lobato 
Datilógrafo 

Quadro : Estadual 
Oo Secretaria de Estado da Admlnistraçlo -

SEAD 
Para : Instituto Estadual de FlOrestas do Amapá -

IEF 

Macapá·AP, em .! ~~ de 2009. 

Processo : Protocolo ~ai ri• 16 5/2009. 

WELINGTON DE CAR ~AMPOS 
Secretário de Estado d .. Admlnistraçlo 

PORTARIA N•Qj'JZ,2009 - SEAD. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AOMINISTRAÇAO 
do Governo do Estado do Amapá. no uso da 
compot6ncia que lhe foi delegada pelos Decretos n•s 
1.497, de 16/10/ 92 e 0148. de 23101/98, resolve, 

REM O V E R: 

Servidor : M;rlo Roberto Marinho dt Oliveira 
Engenheiro Florestal 

Quadro : Estadual 
Do : Instituto de Desenvolvimento Rural do 

Amapá - RURAP • 
Para : Instituto Estadual de Aorestas do Amapá -

IEF 
Processo : Protocolo Geral o• 16665/2009. 

Macapá-AP, em~1de ~A,Q de 200G. 

WELINGTON vulR!...~~CAitii'OS 
Secretlir lo de Estado da Administreçto 

I 
~ . ·=--===~ 

~elamento, Orçamento e T~soui!J 
Haroldo VItor de Azevedo Santos 

EXTRATO DO CONVblo N. 0 043f2IIOt. SEPLAN. 

lNSTRUIIEHTOIPARTES: COOY6nlo que celebnm o Govemo 
do Eslado do Amapi, como CONCEDENTE, llrMt dl 
Secretaril de fitado do Planejamento. ~o e T~
SEPlAH e FEOERAÇlO AMAPAEMSE DE FUTEBOL OE 
SALAO - FAFS, como CONCEDIDA. 

OBJETO: 0 presente oon-..tnlo tem rxW Objeto I transtertnaa 
de ~ hnceiros • OOOC*Iidl pata CUIIe8r • l8llizaçio 
dos ~ Estaduail SUB- OG, SUB- 11 , SUB- 13, 
sua - 11, SUB- 20, Adullo Masculino, SUB-17 Ferillno, 
Adulo Feminino, ~. MMter e com 1 Pllticipeçlo dl 
Seieçtlo Amaplense 

DOTAÇAO ORÇAIIENTÃRIA: As despesa oom a exe<:uçlo 
deste CorMnlo estio Olçadls no valor glcal de R$ 
250.000,00 (duzel*ls • Cinquentl mi reail), que OOOffallo • 
oon1a do Plogqma: Gtstlo Elic:ilnW t T~, Açlo: 
Gesllo Delc:enlralizada e FOIIaleàmento lnllü:ionlll, Código: 
G4.121.3006.2838, no Elemer*l de delpeu 3350-41 -
Tr~ 1 llwlilulçOel PrMdla Sem FN 
~. FoNe 01711010710101, Noel • 
CIIJI*Iho n' NEOG41312009 nilidl em 11)10712009. 

DATA DA ASSINATURA; 10107/2008. 

DATA DA VIGéHCIA. 0 ~ ConoAnlo tlr6 a 1118 
~ ... 30 de Nov.mbftl de 2008 I CO!Úf da dita de 
.....,., podelldo ~ ~~. 111 rann. dllegiWçio de 

(DIÁRIO OFICIAL) 

regência. se 8Ssin convir às partes sig~rias .. 

StGNA TÁRIOS: HAROLDO VITOR DE AZEVEDO SANTOS, 
Secretário de Estado do Planejamento Orçamento e Tesouro, 
GILSON CARLOS ROORIGUES, le/FAFS. 

· EXTRATO 00 COHV~NIO N. • 04412oot- SEPLAN. 
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Endereço l:'letnlnico bttpt·/Jwww licilllCO<S=<: m m br. wgatOcs 
cpl:&!l!!dc •n 29\:.br ou !!!JI!!TO-CUtrreif9_~QUZI@hOIOH!I com 

Mocap3-AP, 17 de j•iho de 2009, 

:u .. l/~}3,.. Sono 
_____ F~-SESA 

~0NICO N"f5SD~.:.CfUSE.Sá 

MODALIDADE: PREGÃO- NA FORMA ELETRÓNICA 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO; Aquisiçlo dt 'EqJoipalltltos tltlrhieos Diversos para atcnciCT 
a Cooldcnadoria de Vi!illncia em S.U.WCVS e o Cintro de F.$J!C: ialidades 
Odontol01icasiCOO·SESA 
Aul~i•calo du Propojtu: no endereço detrOnioo 
http#/www lieilacocs-e.orun.l!r. 
ô.btrtwn da Snlo Para Lutq: " ! .. ;ot,.lo do dra OJ dt Ag01to dt 

INSTRUMENTO/PARTES: Convanio que celebram o Gowmo 2009, horirio de BIMDia. 
do Estado do Amapa, como CONCEDENTE. atnl"" de la(lrucon: ao telefone (96) 332t-IS16, CPLISESA, nos seaurates 
~ria de Estado do Planejamento. Orçamento e Tesouro_ bcririos Nh à 12b e da.s ~Sh *' llb dt sepoda a >exta·reira ou pelo 
SEPLAN e a Federaçio dos o.úsicos, Composiotes, OJ'S, Endtt<ÇO . Eletr&arco. hl!p$'1/www I!CttacQCS-< wn..br, 
Bailarinos, Aparelhagens de Som, ~túdioa, Técnicos de Som, suJCSillcsfcsc:lorecimentos: dADn• ruosq;a@o011il com 
Produtores Culurai5 do Amapá - FEWUSICA, como 
CONCEDIDA. 

OBJETO: O presente convênio 18m por objeto o repa519 de 
reanos financeiros i COIICI8d~. para CUÁNf despesa txm a 
partJc:ipaçto de eatudanles ~s no 51' Congresso da 
Unilo Nacional dos Estudantes - UNE - e o 29' Encontro 
Nacional dos Eatudlntet de Pedegog;., fónlm eatea onde ;,I 
disc:Wr-se-~ temas reialn.os a melhoril na qualidade dl 
educaçlo brasileira em seus divetsol nlveis. 

DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA: As despesa~ com a uecuçlo 
deste Convtnio estio orçadas no valor global de RS 25.300,00 
(vinte e cinoo mil e ttezerms teais ), que OCOfl'&lto ê oonta do 
Progri/lla: GostAo Elciente e Transpamnte. Açlo: Gestlo 
Descentraizada e Fortalecimento lnslituc:ional, Código: 
G4.121.3006.2639, no Elemento de despesa 3350-41 -
Translet6nclas a illltlulç6es Plivadls Sem Fins 
lucra1Mls/Contribuiç6e& na Fonte Ot0111711101, Notas de 
empenho n' 2009NE0000414 emWa em 1410712009. 

DATA DA ASSINATURA: HI0712()()g.' 

Macapt-Af, 17 de julhu de: 2009. 

[lzlri~~ 
P"'ooíra-SESA 

AVISO DE CANCELAMENTO DE UCfTAÇAO=:=J 

PREGAO PRESENC1Al 0131200~ 
O Sectwtulo de Elt.ado de Eltado da SaOde do Amapi, 
l1rav6s da Comisslo Petmanenle dl Uciaçjo-CPL, no uso de 
suas atributç6ts que lle do confefidu resolve, REVOGAR o 
~ 013/2009, pubtada no Oiârio Oficial do Estado que 
circulou ·no día 1210612009. fls. 06, por oonvenl6nda 
ldmi1istrativa 

Macapi (AP), 17107 /2009. 

Pedro Paulo Dias de Clrvllho 
~de Eltldo da Saúde em e.tclcio. 

DATA DA VIG~CIA. O pmenll Conll6nlo lefã a 1118 .ncia at6 31 de AQolto de 2008, • oont. dl dltl di. 
assinllura, podendo -prorrogado, na 1otr111 dllegillaçlo de 
reg6nc:ia. se assin convir ts palies s4gnaljtia. 

L -----="~VISO=c.:::D~ REVOGAÇAO 

PREGAO PRESENCIAl 04CII200i 
O s.cm.rto de e.tado de Eslado d.l Sl6cle do Amapi, 
IQIItl dl Corníulo PennlfMinle de licitaçio-CPL, no uao de 
suas atribui90H que lle alo conferidas resolve. REVOGAR o 
PteOIO 0401200t, polblicada no Oí6rio Oficial do Estado, que 
cirwlou no dia 1810512009, fts. 011, por ccnYOOi6ncia 
ldminii!Jativa 

Macapi (AP), 171 a7 12009. 

Pedro Paulo Dias de CIIVIIho 
Secret6rio de Ellldo da Saúde em Exertlcio. 

----- _AVISO DE REVOGAÇAO 

PREGAOS ELETRONICO 042/ZOOt 

~aúde ) 
Pedro Paulo Dias de Carvalho 

PUGÃO PRI:SENCJAi:Doaou.crL!Sf.M 

O Govcreo de Ettaelo elo A .. pi, por ~io da SccRwia de Ellaclo! 
... Sllldc - SESA, IDCdilalc ptqociro -a que • liciloçlo ... 
epipa(c, OMjo lYÍJO fOI publicado DO [)Wio Ofit:ial elo Eirado COII! 

O s.cr.ta11o de l!stado de Eltado dl Saúde do Amlll)i. 
lltav61 dl Corníulo Perm~~~enll de Uc:itaçio - CPL, no uso 
de tu11llriluiç6es que lle 110 conferidas resolve, REVOGAR 
o PteOio G421200t, publicada no Wlio otcial do Estado. que 
ci1:uloU no dia 1~ • .._ 011 , por c:onvenlência 
administrativa 

Macapi (AP), 17/07/2009. 

Pedro Paulo Dias de CIIValho 
Sec:Nt*io dt &lado dl Slllde em e-ciclo. 

JIRYÍIIO de lbtrtun pat1 o dóa U'06IZIIt iH ADIADA pat1 o ii!I.J.I ·~ ....------ - -
Jaao 11c 2019 • .h...lt.~ Coa~r~aa~ de Eapna P.apedolluda •• L AVISO~ CANCEÜ.IIE'!_TO DE UCJTAçAO 
FNM<iecate dt l.uclln c ~rd<ta ,.,a alaldtr 1 CVSISISA, 
eolf-t I apodllusJG de F.dilal. lof~ u SI'.SA. PREGAo ELETRONICO 04112009 

M1<1p6·AP. 17 de jlllho de 2009. 

~ 
Prcpdn-SI:SA 

ru;cAo 1:1-QB.ONICO N' 152/Wt.CPIJSI::M 

0 Got<trM de lallde de A ...... por i'*nll6dio aScclelltil de F.slldo 

O s.cr.tarlo de e.t.lo de Eltado de SaOde do Amapi, 
ldm6s dl Cornilllo !'etmanente ·de Uçilaçlo • CPL, no uso 
de suu llltluiçOM que lhe 110 oonl'eridla reaolvoe, RE\t'OGAR 
o Prtglo 0W200t, JIUblc*ll no Oiârio Ollcill do Eatado, que 
c:ilculou no dill 0110712009. fls. OG. por conven~nda 
lldrnirtiltnlliwl 

Mlcap6 (AP), 17/07/2009. 
da Wdo - SESA, noaliutc prqoeiro _.. qooe I licilaçlo Clll -

cpipdo. c.;o tvilo l'ói publicado eo Di6rio Ollcill elo E....so com 

prnis1o de 111atwa Pllll o diaiW'7/lle foi ADIADA Pllll o AJ1.* t;.=====:-:-::===~=:::==::::==::::;\ 
liiM*wt"•t:llhs-...deRqisbodtl'loços,... ~ ~Comunica. do ) 
dt tqa ... ~ apocmc.. _,__ a~· de IAIIIIL l'~=======~=======;;:;;;:;;;:;;;;;:-~ 
la(NW~eta 11 SESA. ' 

Marcelo Ignácio da Roza ....... AP. 17clejallode2009. 

w..!~Pnc;r;-p- - COMISSAO PERMANENTE DE UCITAÇÃO-SéCOM 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
eonvte. N"00310f.(:PUSECOM 

MOOAUDADE: JUG.ÀO · NA FORMAELET'RONCA RNlizaCIO: 0710712009 
TU'O DE UCfTAÇÃO: MENOR PUC0 .. _, 18:00 "-
OJIETO:~*Molorilllo .......... ~ .............. ,_., · ,,. 
,.,. ..... o SAWU/SESA. 
AuN·=IO w l!n •r ao 11111onço dc:nlico OBJETO: aqulllclo de matertll de conaumo 

C1xpedlente divlrlol), em ltlndlmento 1 SECOM. 
bJIIIrl/www *""*"' ,.,., 
,ürrtwra M fisde bra .._ 61 ........... elo dia U * .._.. de E .....__,.,_.,__, 
200911oúrio*Bnllla. mpnua--. Ja&áue-= 80 .,.._ (96) 332!-1516. C'USESA. 101 .... ~A.R.OOII-IIE (11J Dllllllllltlnnenc:ldo. · 
hcririos liA a. 12a • 4;!1 t.!la " •• « ~ 1 -an oor pelo . R$ 1.111.00 (Hwn mil, 111K1nto1 1 DIDSHII Rllll) 



Maca á 17.07.2009 

ARTEGRAPH L TOA (26) VInte e seis itens vencidos 
R$ 23.465,50 (Vin~e e Três Mil, Quatrocentos o 
Sessenta e Cinco Reais e Cinqüenta Centavos). 

L.C. SILVA-ME ( 23)Vinte c Três Itens vencidos 
R$ 3.385,00 (Três Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco 
Reais). 

Macapá-AP, 14 de Julho de 2009. 

~) 
TELMA M.BORGES VASCONCELOS 

Presidenle da CPUSECOM 

(Setrap 

Rodolfo Fernandes da Silva Torres 
'--

EXTRATO DE RESULTADO PE LICITACÃO 

J 

REFE~NCIA 
CPUSETRAP 

OBJETQ 

: TOMADA DE PREÇOS n.• 009/ 2009-

: Fome<:imento de Pneus, C~maras de Ar 

e Protetores, os quais aerio utilizados nas máquinas e 

equipamentos pesados, velculos pesados, médios e leves, 

pertencentes ao GEA sob responsabilidade da SETRAP. 

TIPQ : "a de menor preço• 

PROCESSO n• : 6.0000501/2008 

VALOR ~JMQ: RS 488.734,33 (quatrocentos e o~enta o~o 

mil, setecentos e trinta e quatro reais e trinta e trts centavos). 

ADQUIRIU O EDITAL: 

SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA L TOA COMPARECEU 

EMPRESA ADJUDICADA: SALOMÃO ALCOLUMBRE & CIA 
L TOA, com proposta no valor de RS 464.990,00 (quatrocentos 
e sessenta e quatro mil e novecentos e noventa reais), a 
proposta de preços atendeu as exigências editallcia.s e foi 
considerada vantajosa para a Administração Pública. 

REFERêNCIA 

CPUSETRAP 

OBJ.EIQ 

: TOMADA DE PREÇOS n.• 007/ 2009-

: Contrataçlo de Empresa para Prestação 

de Serviços EspeçlalizadO$ de Manutençao Preventiva e 

CorreUva nas Em barcaçbes do Govemo d o Estado do 

Amapá, sob • responsabilidade da SETAAP. 

: "a de menor proço" 

PR~O n~ : 6.0000783/2009 

VALOR ESTIMADQ: RS 600.000,00 (selscencos mil reais) 

8QQUIRIU EDITAl,: 

F.NOGUEIRA DA SILVA - ME COMPARECEU 

RESULTADO: LICJTACÂO INFRUTIEERA 
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EXTRATO DE RESULTADO DE LIÇJJ~ 

REFERêNCIA : CONVITE n.• 0081 200i- CPUSETRAP 

Q!!,1EIQ : Contratação de Empres. para Execução 

dos Sorviços de Comissária, com fornecimento de 

Alimentaçio e Bebld;t&. 

!!fQ : ";~ de menor preço" 

PROCE~ : 6.0000178/2009 

VAL~11MA!2Q: R$ 59.450,00 (cinqüenta e nove mil e 
quairocentos & clnqü&nta reais). 

RETIRARAM O EDITAL 

REUNIÃO 00 DIA 24.06.2009 

J . C PEOROSO DE CASTRO NÃO COMPARCEU 

REUNIÃO 00 DIA 16.07.2009 

NÃO HCUVE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSADAS 

RESULTADO: LICITAÇÃO 00 DIA 24.06.2009 RESULTOU 

EM "FRACASSADA" E LICITAÇÃO DO DIA 16.07.2009 

RESULTOU EM LICITAÇÃO "DESERTA". 

(Infra-Estrutura 

Atcir Figueira Matos 

Ex1rGto dé Tumo Aditivo 
Instrumento 
Pari~: 

3" (tuc~iro) Turno Aditivo ao Convi.nia n• 032/08-SEINF, 
que entre si celebram o G.E.A. como CONCEDENTE, ~ a 
Prefeitura Municipal de f<rTeirG Gomes como CONVENENTE. 
at ravés do Secr~tario de Estado do Infra-Estrut l.N como 
INTERVENIENTE /CONCEDENTE, que tem como obj~tivo o 
Reforrna do úntro Cult..-ol Antônia de Sauzo Moreco, no 
Municlpio de Ferre ire Gomes; paro os fins rcle declarados. 

Q..\USULA TERCEIRA • DA ~A,: Fica prcn-ogado por 
mais 100 (Cu.) dias consuutivos o prezo para conclus3o dos 
serviços, objeto do convênio n° 032/08-SEINF, Com previsõo 
do t érmino do vigência pC1$S<>ndo poro 16/10/09. 

Macapá, 07/07/09 

Akiif.~~ 
Secretário de Est~e~~~~-ufrutura 

In>~nier.tt./Canced~nte 
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I 25 de JUlho de 2009, e<>m O ObjeiiYO de parTICiparem do 4J' 
Congresso Nacional da As.srn:1ação Ora.~il cir.t de lnslitu1çôc!. de 
Prevrdlncca ~staduacs e Muncctpats- AI31PEM 

Ma<apâ-1\P, 14 de JUlho de 2009 

AltTt iR ~r(.,:~~~~ SOTÃO 
Oiretor Presid~,f.~~PREV 

ERRATA 

NA JUSTIFICATIVA N" 01312009- PROJURIAMPREV, de 24 de 
junho de 2009, publicada no Oi:lrio Oficcal n' 4S24 de lS/0612009, 
com eicculaçGo em OII07n009. 
Onde se lê· VALORES: RS I 80,00 (ct11to e oittnlll reais) 

Leia-se: VALORES: RS 900,00 (novecentos reais). 

Macapá, IGdeJulhode 2009. 

I'? tcc;\Lól_, 
Rosely do Socono Pndo Caldas 
PrQÇJ!la.!!2!• Jurldi_ea/ AMPREV 

ERRATA 

NA JUSTIFICATIVA N' 01 112009 - PROJURJMIPREV, de 12 de 
junho de 2009, public:oda no Oi:lrio Oficial n• 4SI7 de 1610612009. 

Onde se~: FAVORECIDA. VIVO EMPRESA 

Onde se 11: OBJETO: ContrataçGo de Prtstaçao de Serviços de 
ponabilidade numerica de linhas móveis. 

Onde se 11· VALOR: Valor total de RS 483,00 (quatrottntos c oil<:nta 
e uês n:ais). 

Leia - se: FAVORECIDA: VIVO S/ A 

Leia - se: OBJETO: Contrataçto de serviço de telefonia móvel, 
contemplando o total de~ (seis) linhas, al!avts do plano c:orpor.uivo. 

Leia· se: VALOR: Valur mmsol estimado de RS Sl2,94 (quinhcnlos 
c doze reais e noventa e qua:ro centavos). 

Macapd, I S de julho de 2009. 

!'·:>~ 10<\.Lt& V"l 

ROSEL Y DO SOCORRO PRADO CALDAS 
Procuradora Jurídica/ 1\MPREV 

~~~PE~M~~~--~==-~~--~- ) 
Alclr Mary Sampaio ~ 

Portada n".026/2009/GAB 

O DIRETOR GERAL DO mSTITUTO DE 
PESOS E IIEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso da 
compelblcia que lhe outorga o artigo 3' da Lei 0048/92 
e tendo em vista as atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo Decreto n"4239/2003 - GEA e Portaria 
n•. 080/2003 - INMETRO; 

RESOLVE: 

Art. 1 - Conceder adiantamento em nome do 
servidor Dan.llo Carvalho C&rrelta - Digitador - NM, 
matricula n•. 920681, paro atender as despesas de 
pronto pagamento e pequeno vulto do Instituto de 
Pesos e Medidas do Estado do AmapáfrPEM/II.P, 
conforme dlsaiminação abaixo: 

Prop-ama de Tnba1ho 
1222.0214.122000120010001 - mar:utenção de 
serviços administrativos. 

Fonte - 0203 - Tr&Da!erõocla ele ConviDloo -
TC 

Valor R$ 1.000,00 (Um mil reais) - Ele.Dlento 
de Dcopua: 3390-30 (Material de Consumo). 

(Autarquias Estaduais~ 
Valor R$ 500,00 (Quinhentos reais) -

Elemento 11e Dcopcaa: 3390-39 (Serviços de Terceiro 
Pessoajuridlce). 

Art. 2 - O suprimento conoedido deverã ser 
aplicado em até 90 dias e o suprido terã um prazo de 
até 10 dias após o término do perlodo de aplicaçAo 
para apresentar prealaçilo de Contas. 

( Amprev ) 
~ 'W'h•--OC..~ •• "· 
Artur de Jesus Barbosa Sotão ..._ . . 

PORTA RIA N•. IOtn009 - AMPREV 

O Diretor Pcesidente da Amapá Previdtncia, no uso das 
atrihucçOes que lhe sno conferidas pelo Decreto n• 411S, de 10 de 
dezembro de 2008, e cnn.1iderando o memorando n• 9112009 -
GAB/AMPREV. 

RESOLVE: 

Designar .,. conselheiros AJ\'TONIO MARCIO DE 
sotrZA PELAES c DAMILTOI'\ BARBOSA SALOMÃO, 
Membros Titulares do Conselho Estadual de Previdtncia - CEP, da 
Amapi Prcvidtncia - AMPREV, para vi~jnrem da sede de suas 
arrihuiçlle.< Moc~IIP, art a cidade de Bras llia'OF, nn pcrldn de 22 

Dê cifncia, regiatre-se e cumpro-se. 

Maca~ (AP)~l5 de julb_o de 2009. 

A,le ~Sampaio 
Diiêto do IPEM-AP 

De 4239/03 

(!'DOER JUDICIÁRIO) 

(Tribunal de Justiça do Estadª 

Oes. Oôgtas Evangelista Ramos 
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ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP 
VIII CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO 

• DA JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ 

EDITAL DE RESUL TACO DA SEGUNDA ETAPA- PROVAS DISCURSIVA E PRÁTICAS 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. tendo em vista o Concurso Público destinado 110 provimento de cargos 

vagos de Juiz de Direito Substituto para ingresso na carreira do Poder Judiciário do Estado. observado os termos contratuais celebrados com a 

Fundaçã·o Cartas Chagas e de acordo com o Edital de Abertura de. Inscrições N° 001/2008, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, edição de 04 

de dezembro de 2008, e retificação posterior, RESOLVE: 

I. Tornar pública· a lista de candidatos habilitados na Se(lunda Etapa- Provas Discursiva e Práticas, realizada nos dias 1°, 2 e 3 de maio de 2009, que 
se encontra na seguinte ordem: número de inscrição: nome do candidato em ordem alfabética; número do documento. nota da prova discursiva, nota 
da prova prática - sentença criminal, nota da prova prática - sentença civil e média aritmética das três provas (uma discursiva e duas práticas), 
conforme estabelecido no Capitulo VIII, Item 17 do Edital de Abertura de Inscrições N° 001/2008. 

li. Comunicar que o resultado das Provas Discursiva e Práticas estarão disponlveis no site ~~Ç.ur!lQsfcc.com.]lr da Fundação Carlos Chagas a 
partir da publicação deste Edital, de acordo com o Capitulo VIII, itens 17 e 18 do Edital de Abertura de Inscrições N° 001/2008. 

111. Informar que os recursos decorrentes desta etapa deverão ser interpostos no prazo de 2 (dois) dias úteis subsequentes a esta publicação, em 
conformidade com as disposições dos itens 5 e 6 do Capítulo XV do Edital de Abertura de Inscrições N° 001/2008. 

IV. Informar que será concedida vista da Segunda Etapa - Provas Discursiva e Práticas aos candidatos que a requererem, conforme estabelecido no 

item 7 do Capitulo XV do Edital de Abertura de Inscrições N° 001/2008. 
a) O requerimento deverá conter a identificação do candidato, a fundamentação e a argumentação lógica que motivou o pedido de vista, a data e a 

assinatura do candidato. O requerimento deverá ser remetido via Sedex, à Fundação Carlos Chagas (Serviço de Atendimento ao Candidato -
SAC- Rei.: Vista de Prova 2' Etapa- Juiz, Av. Professor Francisco Morato, 1565- Jardim Guedala, Sêo Paulo- SP, CEP 05513-900). 

b) O pedido de vista de prova interposto fora do respectivo prazo não será aceito, sendo considerada, para tanto, a data da postagem. 

c) A Vista da Segunda Etapa -Provas Discursiva e Práticas será realizada por meio do slte www.conçursosfcc.coro..br Fundação Carlos Chagas, 
em data e horário a serem oportunamente divulgados no Diário Oficial do Estado do Amapá, em Edital especifico. 

d) Os candidatos que a tiverem requisitado, receberão senha e meio de acesso individualizado fornecido pela Fundação Carlos Chagas. 

e) As instruções para a vista de prova serão disponibilizadas no site zonc sfcc.com.br da Fundação Carlos Chagas. 

Macapá (AP), 17 JU o 2009. 

Desemb~-.-z RMO ANTONIO DE SOUZA rror do Concurso 

~Tui z de Oix~ilo Su.lJatitutn 
DA.Tll DE unssl\o, 17/07/200~ 
1!1\.Bil·lTl\OOS EM ORDEM ALFADil:riCll (RESULTAVO DA 2' ETAPA • fROVAS DISCURSIVA E PRÁTICIIS) 
Cargoo J\Ql. • J UIZ OE DTREITO SUBSTITUTO 
LEGENDI\.o DISC • NOTA PROVI\ DISCURSIVA, PSCR • NOTA PROVI\ PRÁTICA MÃTfRIA PENAL, 

i"SCl • NO'l'll PROVA PRÁTICA MATfRill CIVIL, M2BT • MMliA DAS I'ROVAS DA 2' ETI\PA 

lNSCR.IÇÃO" NOMI' 

000002e AVhUTO CARDOSO DINIZ 

0000l3j AI ,I<SSANDRA LIMA SI LVA 

00007.6h ALINE CRISTINA DA SILVA PBIO 

00002"/ j AJ,INE DB OLIVJIIRA KACHIUlO 

00002Ra 1\LINE JANUSA TELBS MARTINS 

000033e AUURO DO SOCORRO AVEI.AI< DENIUR 

000039f AHANDJ\ PRADO CALDAS 

0000491 ANA EHILIA FBRRBIRA TORRES HOMBH 

000050P. ANA LIVIA SANTOS GURGBL 

0000661 ANDRB LAV~DA FONSBCA 

000067k 1\NDRE LUlS SILVA FETAL 

0000831 l\N'TÇNIO J OSE -DE MBNRZES 

O O 0090 f AI!IIJ\NDO GURGBL HAIA 

OOOlOSd CARLOS ALBERTO LAY!4E JUNIOR 

000117)1: CAROLr:HE DOS SANTOS CI!IIGI\S 

000l19d CAROLINNA NUNES DE LIMA 

000l26a CKARLES GOMES DE SOUZA JoiiRAlfDA 

000140f CLAYTON RODRIGUES DB MOURA SILVA 

000150i CRISTIANB MATIAS DB SIQUEIRA 

OOOl.S5h DANIEL 1\llGUSTO LOBO DB MELO 

000158c DANIBL GONCALVES GONDIH 

000171f DAVI SCIIWAB l(l)HLS 

OOOlHd OBLIA SILVA RAMOS 

00018~k DIEOO MOURA :::>8 ARAUJO 

000208c ELTON RIBEIRO SlLVA 

000210a DIAIIUEL MEifi!ZES DE ARAUVO 

0002139 BRJCX COSTA FIGUEIRA 

0002141 ERICX SIBBEL OONTI 

000215k BSCLEPlADBS DB OLIVEIRA NETO ' · 

llOCUMBNTO DISC 

000000028773786X 6.25 

0000000005991493 S.90 

0000000003716131 6.35 

0000000282~1 6451 5.65 

0000000000217748 5.t5 

00000000 002t8721 6.15 

00000000002799?6 5.45 

0000000797007130 ?.20 

0000098002t28l22 6.75 

0000000014570068 7 .20 

0000000857786130 7.30 

0000000000376169 s .so 

0000000015605,69 6.90 

0000000902218980 7.00 

0000000601999,60 6.00 

0000000006322t25 5.80 

0000000000012328 5.80 

0000000001479194 6.35 

0000000000289681 6.10 

0000000003515489 7 .65 

0000098002295742 ? .40 

0000000000215199 6 . 70 

0000000001261237 5.50 

0000000002092644 7.05 

ooooooopABPA&20t 5 . 70 

oooo·oooooo~774lO . 5 . 80 

000~000000251Di;t. .. S. 00 

OOOOOOOÇ011122?3 · ·.6 . 80 

. ·'~ . 

PSCR 

9.00 

6.00 

8 . 00 

8.00 

6. 00 

8.00 

8.oo 

8.00 

5 . 00 

8 . 00 

9 . 00 

7.00 

e.oo 
8.00 

6.00 

5.00 

7.00 

9.00 

7.00 

9 . 00 

10.00 

8.oo 
9 .00 

8.00 

8 .00 

6 .00 

8 .00 

li . oo· 
a:oo ·· 

PSCI 

7.00 

5.50 

6.00 

6 . 00 

5 . 50 

5.00 

5 . 00 

6.50 

s .oo 
5 . 00 

7 . 00 

6.00 

5 . 00 

5.00 

7.00 

5 . 50 

10 . 00 

1 0 . 00 

6.00 

8.00 

6 .00 

6.00 

9.00 

9. 50 

7.50 

5 .o o 
9.00 

9.00 

6 . 00 

M2BT 

7.42 

5 .80 

6. 78 

6.55 

5.65 

6. 38 

6.15 

7.23 

5.58 

6.73 

7.77 

6.17 

6.63 

6.67 

6 . 33 

5.43 

7.60 

8.45 

6.37 

1.22 

7.80 

6 . 90 

7. 83 

8. 18 

7.07 

5.60 

7.33 

7. 93 

7' .08 

to.oo · · ? . óo s . 11 

I 
I 

000216b ESPI\GN!l'R :•11\l.LYSEN VAZ LEITE 

000217d b"'l'ELVJNO (,'IJERRII DA SILVA FILHO 

000218( EI/GI!NIO CARVALIIO RIBBrRO 

. ÓOOOOOOOH87QOS56' T . 40 

ooooooooooo67358 5 . o~ 

· OOOÓOÕ03t6165799 7 . 10 

0002000031036970 · . 8 •. 00 

OOÓ000000067714t t.20 

0000000003678024 6 . 85 t 
000000000,36712t 7 . 90 

l . OO · 8 .00 - ~ - ~~ . 

000222h 

000223j 

000~279' 

0002181 

EVIINIO P.BRJ!IRA DB IIATOS FILHO 

EVIILrN CAMPOS CERQUBIRA 

FABlANA DA SILVA 

PABIAHO JOSE DlNIZ LOPES JUNIOR 

6.0~ · . 7c 50 . 6.8, 

·· e ."oo ·. > · -s . ~>o · ·. • 1.oQ.· 

' 8 • 00 . : · . . : t . ~Q ' . . 6 :'7_3 

· 7 . 0!1 . ·: 1 : i!o·. ·' (.9~ 
7.00 5.50. · : . _, 6.89 

· . . ; · .. · 

Pãg. 90 
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0002Ha FABIO SILVEIJU\ GORGEL DO lU4AAAL 0000095004008487 7,00 

0002Hg FELIPll DE MOURA PALHA B SILVA 0000000003813017 7' 75 

00021Bd FRANCELINO m.EUTERIO DA S IINA 0000000000452284 ~ .' 85 

00025Sa. PRANCISCO PANIBL BRANDAO JILCANTARA 0000098001221443 6 . 8,0 

000258g FRk~CISCO DAS CHAGAS VILELA JUNIOR OOOOnOOll7SSPPI 7 , 1S 

000270h GEORGE DA SILVA SANTOS 0000097009011776 6. 25 

000271j GEORGE WANORE ASSUNCAO SALVADOR ooooooooooo7HBO 5. ~o 
00028Sj GLBUCIVAL ZEED ESTEVAO 0000000000535866 5. 20 

OOOltOe ILANA I<ABACZNII< WONGO 0000000003926650 7. os 

0003He JANE TELVIA DOS S/IIITOS AMORIM· 0000000003 722860 6. 30 

000332d JEANE 1\LESSAHDRA TRLES MARTINS 000000000021'1747 7 '3 5 

OOOH7f JOSE CASTELLDES MENEZES N1ITO OOO OOOOMG8230260 6, 75 

000l48b JOSE OB RlBAMAR MENDONCA AMARAL JDNIOR 00000009_50792985 7' 70 

000370a JULLE hNOBRSON OR SOUZA MOTA 0000000000529485 6 '20 

000380d KRISI!NA I'VKDSIHA SILVA OS MIRANDA CORRBA 0000000001873820 5. 60 

000382~ LARISSA PINHO OB ALENCAR LIMA 0000000012112895 6 .1.0 

000383j LADRA CELIA OB HORAIS COSTEIRA OOOOQ000002l7788 6. 35 

000399c LORENA DE MODJU\ BARBOSA 0000000003537222 7.JS 

000403a LUANNA I<ARISSA ARADJO LDPBS 0000000001523 23 5 6.10 

000417a LUCIMAR CANCUSSU DE SOUZA 0000000000709162 5-25 

000436e MARCEL VITOR DE MACALHAES E GUERRA 000000001 3262)4 3 6 . 9S 

00013/9 MARCBLLA PEIXOTO SMinl 0000000000400244 8. os 

000440g MARCELO BLISED ROSTIROLLA 0000000000811072 7.10 

000448a MARCJ< WILLIAH HADUREIRA DA COSTA 0000000000209819 6 '45 

000451a MARCOS VINICIUS HORAIS DE ANDRADB 0000000010614435 5.85 

000456k MARIA Dll LOURDES ARAUJO C MDNDIM 0000000000014424 7 .10 

000457b MARIA 00 ROSARIO 1\AAUDA DE OLIVEIRA 0000000002308667 5. 8S 

000464j MARIA ROSINETB DOS REIS SlLVl\ 0000000002594736 6' 1.5 

o004fi9i HARIIIA LORF.N~ L\JSTOSA V!PAL 0000000000414529 6.~5 

OC04'11q MARIO JOSF. !:'c ASSIS PF,CADO 00000001072235ll R. 40 

0004 73k MATDZALEM CARNI>lRO BERNARDO 0000000002160066 6 . 85 

000474b MAURICIO CR1S~INO COMES 0000000002570837 6.40 

000495j NARII RUB!1o. SILVA VASCONCB!.OS GUERRA 0000000003030091 5. 55 

OOOS04g NILDA MhRA MIRANDA DE PRBITAS JAOOHS 00000000014 90306 G. 10 

000~07b OFIRNEY DA CONCETCAO S1o.DhtA OC000000000?1430 6 . 35 

000516c PJWLO DE ~OliZA MBJ,O 0000000003783239 S. 70 

OOOS].Jg Pl\DLA MICHELJ,Y MELO DE BRITO 0000000006200676 5,55 

000522i PAULO ALEXANDRE VERBOS~! 0000000069778100 5 . 85 

000544h RACJIEL HERBSTF.R LucAS 0000096002185126 7 .lO 

00054 9g RAIMDNOO BESSA JDNTOR 0000000002985311 5 . 85 

000557f IU\UL !.ARA LB!TE 0000000010990925 7. os 

000561h REJANE DE SOU~A C.oNCALVBS FRACCARO 0000000000676516 5' 45 

C00572b RITA DE CASSIA VIEIRII BARBOSA 0000000000015989 7,00 

000576j ROBERTA DE OLIVEIRA C1o.VALCANTE SANTIAGO 0000000000002072 5. 65 

00057Bc ROBERTO EURICO SCHMIDT JUNIOR 0000000000596904 5. 40 

000588 { ROOER NASCIMENTO OOS SANTOS 0000000098935893 5 , 30 

0005~0<1 ROGERIO HENRIQUE REZENDB OLIVEIR/1 00000000014 90521 5. 75 

000591 { ROGERIO MAYER 0000000000 175973 G. 25 

0005981 ROS1o.NE BERNARDES PINTO 0000000003950131 5 . 00 

000615e SARA AUGUSTA PBREIRl\ DB OLIVEIRA ,0000000001899878 6 . 40 

00063 Jg SIMOt-IE MORAES DOS S1o.NTOS 0003445325662091 6.35 

000637d SOlU\YA VIEIRA THRONICKB 0000000000542771 6. 50 

000619k nu>JS SILVA SOUSl\ 0000000159397936 S. 50 

000654d TIAGO CARDOSO MARTINS OOOOOOOOOU03352 5. OS 

000662c VALTAIR CAKILO DE PAlVA 0000000004827015 5. 05 

000675a VIVI1o.I'.'E LAGBS PEREIRA 0000007105678101 7. 05 

0006789 WALBERT ?ANTOJA DE BRITO 0000000000010788 6. 30 

000682i WALMIRIA GHRALDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA OOOOOOOOM4915032 5.10 

000692B ZEEBER LOPES FERREIRA OOOOOOOMC5954950 8. 35 

95 Cl\NDIOATOS HA!liLITl\DOS NESTA F1o.SE 

Oficios Judiciais 
Varas c Secretarias da Capital 

'v.. crvei: e FAZENDA PU&:KiA , -~~DE cài.Wtei. ÔE.I' : 
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Iael Pelaes dos Reis 



., 

Maca á 17.07.2009 

ERRATA 

Portaria n.• 591-CG/PGJ, 22 de junho de 2009. 
OI". JVANA LÚCIA FRANCO CEI 

ONDE SE L~ : 
• ... pelo exerclcio de plantao no recesso forense de 

dezembro/2006, Portaria n•. 861/2006-CG/PGJ .. .' 

LEIA.SE: 
• ... pelo exerclcio de plantão no recesso forense de 

dezembro/2008. PO<tarias nos. 1 .07~ e 1.150/2008-CG/PGJ .. .' 

Publique-se. d~se ~ncia e cum~·se 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em M pá-AP, 08 de julh~ 2009. 

IACI PELAES DO REJ~] 
Procurador--Gera/ ds Jusliçs 

Portaria n' 64B.CG/PGJ, do 1' de julho do 2009. 

O CHEFE DE GABINETE, EM EXERCÍCIO, DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso de suas atribulçOes legaos que lhe confere a 
Portaria n• 5341200J.GabJPGJ. de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE: 

DESIGNAR o Dr. ANDR~ LUIZ DE SOUZA BARRETO, 
PromOCO< de Justiça de entr~cia final, para responder 
cunulativamente pela Coordenadoria da Promotoria de Justiça 
da Comarca de Santana, no perlodo de 04 a 2~7-2009, em 
razao da aU$ência da titular. 

CHEFIA DE GABINETE, DA 
PROCURADORIA-GERAL S 
de julho de 2009. 

ROB 

Portaria n• 651-CG/PGJ, de 06 de julho de 2009. 

O CHEFE DE GABINETE, EM EXERCICIO, DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
AMAPÁ. no uso de suas alribuiçOes legais que lhe conlero a 
Portaria n• 53412003-GabJPGJ, de 20 de agoslo de 2003, 

RESOLVE: 

CONCEDER i Ora. NEUZA RODRIGUES BARBOSA, 
Promotor• de Justiça Slbstilula, no perlodo de 1 O a 29-8-2009. 
férias regul-latH referentes ao 1' pe<íodo aquislliw de 
2009. 

Publique-se, d6·se ~ncia e cump<a-se. 

Portaria n• 653-CG/PGJ, de 07 de julho de 2001. 

O CHEFE DE GABINETE, EM EXERCÍCIO, DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 00 ESTADO DO 
AMAPÁ, no uso de suas mt>uiçOes legail qoe lhe confere • 
Portaria n• 534/200~JPGJ. de 20 de agosto de 2003, 

RESOLVE; 

HÓMOLOGAR a dea~o dl Ora. FABIA NJLCI 
SANTANA DE SOUZA, Promotora de Justiça Suba~. panr, 
sem prejulzo das 1ribuiçlles constantes nu Portatlas nos. 597 
e 62912009-CGIPGJ, at- como Cwadora de Incapazes nas 
Varas de Famllia, Ortaos e Sucen6es da ComlfCI de Macapá, 
no peóodo de 02 a 31-7-2009. .·· 

Publiqu&-se. <16-se cllincla a cumpr.ae 

CHEFIA DE GABINETE, E EXERciciO DA 
PROCURADORIA-GERAL DE JUS ~ em ~AP. 07 
de julho de 2009. 

ROB AÁLVARES 

~;;d~~J~ Cite, de d . - .~. 
Portaria n' 154-CG/PGJ, de 117 de Julho de 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
oo AMAPÁ. no 1110 ela ~ legais, e lendo em wlata o 
disposiO 1101 artigoa 2", inciso 11, e 58, inciso I, lelnl "f', da Lei 
Complementar Elllidull n.• 009, de 28 de dezembro de 18e4, 

RESOLVE: 
DESIGNAR o Or. ROBERTO DA SILVA ÁLV/1/U!S, 

Pn>rnotor de Julliça de endncia finll. peta se delklcar a 
Be16m-PA. nos diu 08 e 0&-7-2009, a fim de ntar de usmto1 
inslitucionals. 

l'ublíqi»-Se. dt-M ciencia e ampr-. 

-~~-~· 
Procllldor-Gn de .Nstiça; 

(DIÁRIO OFICIAL) 

Portaria n•. 546-CGIPGJ, de 1' de julho de 2001. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AJAAPÁ, no uso das atribu:yões legais, e tendo em vista o 
disposto nos artigos 2', inciso 11, e 58, inciso I, letra "1", da Lei 
Complementar Esladual n.• 009, de 28 de dezembro de 1994, • 

CONSIDERANDO a neceuidade de ser estabelecido 
escala de plantAo dos Promotores de Justiça que aluam na 
Comarca da Cap~al, nos dias em que nAo houver expediente 
forense e. diariamente. após o encerramento deste; 

RESOLVE: 

I • DESIGNAR os Promotores de Jusliça com alribuiç6es 
na Comarca de Macap~-AP. constanles no anexo I desta 
pO<taria, para cumprirem os planl6es em epigrale, no periodo 
de 02·7 a 19-12·2009 

11 • RECOMENDAR aos Promolore.s de Justiç;l ora 
designados, que pennaneçam na Comarca durante os 
plant6es, e comuniquem és Secretarias das Promotorias de 
Justiça e do Fórum, para conhecimento prévio, e por escrito és 
autoridades judiciârias e policiais, seus endereços residenciais 
e nos. de telefones 

Publique-se, dê-se ciência e cum~·se. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. 
u de 2009. l._-J 

IAC LAES DOS RE~ ) J 
Procurador--Geral de Justiça. 

PORTARIA H'. 64612009-CGIPGJ, de1' de julho de 2009. 
Anexo f 

ESCALA DE PLANTÃO· PROMOTORES D.E JUSTIÇA DA 

COMARCA DE MACAPÁ 
Período: 02-7 a 19-12-2001. 

TELEFONE CELULAR DO (A) PLANTONISTA: 8117..aG32 

• ::~9..!l0f011t(A) ~~À '. '*'~oe9.-· 
Dr. A1btno E\i Piobelro de Oliveira 02. 0~-7-2009 

Dr. Ricardo Criopino ~~ 05 a o"f-1:2009 
Dr. Muc:o VaJiri~ Valo doo Santoo 08. 10-7-2009 
~u~bor Ouan... l'<nafort li a Íl -7·2009 · -
Or. Latrcio Nunea M~ndee 14. 16-7-2009 
Dr. Jander Vílhooa Nur:irncniD - - 17 a1~~ 
Ora. VAbia Nilci Sanl&na de SoiWI 20 a 22-7-2009 
Or. Alcino Dlivcino de loloraea 23. 25·7·2009 
Oro. R-mary Cardooo de And~ad• .. ih 28-7·2oe;g--
Dr. Eralclo MoMO Zampa 29. 31-7-2009 
Or. tu..ardo Jooé '•rroira , • • 03·8·2009 . 
~a. Eliana Mena Cavalcante 04 • 06-8-2009 
Or. Aldeoi& elo Sotaa Oini& 07 a 09·8·2009 
Or. Pedro Rodrtcu<o Oonçalfto ~iu 10 a 12·8-2009 
Dr. Vbirajua Valénte tphina · · 13 a I S.8·2009 
Or. lolaN%1o l\lcnira doa Santos 16 ã li-8-2009 
Dr. Lu!& Mucoa da SiJVa .. 19 .. 21-8·2009 
Dr. Lu!& Roberto Podr- de Caatro 22 • 21·8·2009 
~· Adaut'!_ Lula do Valle Barboaa 25 a 27 :a:2009 
Dr. Tinia Aparocirta !'<.eira 28. 30-8-2009 
Dr. Hatotrlo JoK de Arruda l'ranco 31·8& 02·9·2oo9 
~· Alonoo Henrique OliwirÕ Jltreira - 03 • 05·9·2009 
Dr. ~Aaamb\Qa 06 a 08-9·2009 
~ico.rdo Criopino Oom .. 

- ;.--=-09 a l 1·9·2009 
Or. Warw Valirio Vale doa Saatoo 12 a 14-9-2009 
Dra. fibia Nllci Santana de Sotaa IS a I 7·9·2009 
nr. Wutber ouane P<rwort · 18 a 20-9·2009 
Or. LMrcio NW>H lllmdeo 21 a 23-9·2009 
Or. Jandcr Vilhm.àNaacimenio 24 • 26"'1·2009 

Dr .. Tl&p> '~-Dinlo 27. 29·9-2009 
or. Albono Eli PiDIMJro cio Oliftira 3().9 a 02·10·2009_ 

Ora. Neua llodrt&uea --
03 a 05· 10·2009 

Dr. li&rcelc Jut da Ouim&riÚ • Woran 06 a 08·10-2009 
~. AlciDo OKveira de Wona 09&1.!:~ 
Dr. J~l:ula Canain 12 a 14-10-2009 
~R-mary C&nloÍo do Andrado 15. 17-10-2009 
Or. Wouro OullltenM da SliYa ~ 11.& 20·10·2009 
Ora. Blrlde Silva AaulAt 21. 23·10-2009 
Ora. Oliuda l'orpiDo Nunoo Cr_iapiDO - 24. 26-10·~-
Dr. Erülp-Zampa 'n. 29-10-2009 
~· i,;.,.. Lúcia Pro.nco Cei 30-10. 1"·11·2009 
Or. Edor Goraldo Alftu 02. 04· 11·2009 
~- W&nuel fÕiipe lt. da Siln Júnior 05. 07·11·2009 
Dr. Marc:o An1Golo Vicente Dia 10·11·2009 
Ora. Abdn& Ouedea de w.c~e;n;; · · u. 13·11·2009 

'!ir. Nõi.ôa RivaÍrlo P<relra • 14 . 16· 11·2009 .. 
Or. 111 Pinheiro de Ou.eira 11 a 19-11-2009 
Dr. Ricardo Jooé f ernira 20. 22·11·2009 
Ora. Elia.na Mona Cavaloan~ __ - 23 a 2HI-2ÕÕ9 
Or. AldeniJ ... So\118 Dàúa 26 . 26-11·2009 
Or. Podro RoclriL- Oonçalvu ~ite 29·11. t•-12.'2009 
Dr. vbinllara v~ fphina · 02-. 114-12·2009 
Dr. WarceiD Wonira doa Santoo 0$ a 07-12·2009 -
Or. Lull.ltarc .. da SiiYa 08 • 10-12·2009 
Or. J.uio JIDbeno PodTOM de CUbo 11 e 13-12·2CÍÕ9 
nr. ArtaWD Lula do va!k &;..~ · 14 a 16-12-2009 
Dr. TAnia Al>erecirla l'erelra 17 a 19-12·2009 --

Pág. 92 

· Publiqueo4e, dê-se dência e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, 
em Macap~-AP ~ J~o de 2009. , 

P~blicações Diversas~ 

Os dírel.or'es e associados do ai...Ue.ato das 
lad6atrtu do Beaofidamaato • Tn.uformaçlo de 
Vldroa e Criatala P1aaoe ao Zootado do Aaoap' -
SDIBEVIDR08, abaixo assiMdos, no UliO de suas 
ol.ribuiçOes legais e estatutllriBs, em f:IOC de não ler 
ooonido o conYOalÇão pnra elciçdo da nova diretoria 
do SJNBEVIDROS, cujo mandato encerra-se em 
15.08.2009, infringindo as dercnnlrulÇOes 
constantes na <'LT, e ainda para obedecer ao 
det.ermlnodo no § Único, do J.ttlgo 14, do Estatuto 
Sodal, COIWOCAIII todas as lndúsUias lillnda• oo 
mesmo, e que estejam oom ~us din:itos estatutários 
r.m dlas, para participar da AMembtila Ge....J da 
EklçU da no•a Diretoria. para o quadriênio 
2009/2013, que I'COITerá no dia 23.07.2009 As 
15:00 horas, na Rua Deodoro do Fonseca, n•. 882, 
P..ltlliso, Santana, Amopó, momento em que scrào 
abertas a.1 i nscriçóes para oe representantes das 
empresas que quiserem se candldatar a Preaid&lcla 
e diretoria da entid!Ode slndlcel. Ao final da cleiçilo, 
ooom:rà a poeac Imediata d 1:01<, iniciando seus 
mmxlatoe a pBrtir do dia t 009. • 

MacapA.~6 Julho d /// , {/ 

~ ~//. , 
ClQ' .. ::13 .071.491/0001~7 

Aatoalo L6olo da 8U.a llaehado 

!'L A~ 11t.lu 
illW/1~~,{~~ ... 
ClQ'.J .. 08.394.61610001-04 

Maria de •-• lbobelo Bert>-

/.~-~;"r ;t{ t/_(p~. 
A 11 DI: OuvaaA -10: . 

ClfP.J .. OG.010.T00/0001-SS 
AAdr6 llelo de Ollftlra 

~~~~óo~ 
CKP.J r 03.sn.600tooot.ot 
Culoa~eno~doVele 

11tulu 

EDITAL DE CONVOCAÇAo DE ALTERAÇÃO 

ESTATIJtWuA DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NO COMtROO LOJISTA DE 

MACAPI., de acordo com o Estatuto Social do 

SlndiCJto, e dos termos do art. 10, Inciso 11 

convoca seus nsoclados para reunrJo da 

Assembléia Geral Extraordinária, a ser re)lizada 

no dia 24 de julho de 2009, nJ sede do Sindicato 

dos llilrdrios elo Esudo do Ama~, sito â Rua 

SSo .lo~ nt 2169 - Cenqp, em. primeira 

corwocaçJo h 19h, com maioria absoiLia, em 

secund~ chamada ás 20h, com 1.'3 ou qualquer 

número de associados, tudo tm conformidade 

com o art. 101 §11 letra •a• e "b", do Estatuto 

elo Sindicato, para dbcutlrem e deliberarem 

sobre as squlnles ordem do dia: 

1· DlscussJo e Aprovaç3o de Reformas 

Estatutjflas; 

2· O qut ocorrer. 

M•capá-AP, 21 de julho de 2009. 

JoJo Corre~ Alves 
Presidente 

GRANITOS DA AMAZONIA L TOA ME 

Toma publico que requereu ao IMAP a licença 
de operaçao para Aparelhamento de placas e 
execução de trabalhos em mánnore, granito, 
ardósia e outras pedras, nesta cidade de 
Macap6/Ap. Fol detenninado Estudo de impacto 
ambiental. 


	

