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Estado do Amapá

PODER EXECUTIVO
DECRETOS DECRETO N° 0636 DE 25 DE MARÇO DE 2010

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
• que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do. Amapá,DECRETON0 0635 DE 25 DE MARÇO DE 2010

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, usando das atribuições
que lhe sào conferidas pelo art. 119, inciso XXV, da Constituição do Estado do
Amapá , R E S O L V E :

R E S O L V E :

Autorizar Haroldo Vitor de Azevedo Santos, Secretário de Estado
do Planejamento, Orçamento c Tesouro, para viajar da sede de suas
atribuições, Macopá-AP, até a cidade de Brasília-DF, a fim de tratar de
assuntos de interesse da administração estadual , no período de 26 .a 29 de
março de 2010. *

Designar Joel Nogueira Rodrigues, Secretário Especial deDesenvolvimento da Oestôo, para exercer, acumulativamcnte e
• substituição, o cargo de Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento eTesouro, durante o impedimento do titular, no período de 26 a 29 de março dc2010. .
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Macapá, 25 de março de 2010 Macapá , 25 de março de 2010
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atribuições até a Cidade de Brasilia, para participar II Salão
Nacional dos Territórios Rurais- Território da Cidadania em
Foco - SDT/ MDA, no período de 22 a 25 de Março de 2010.[ Secretarias Especiais
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P O R T A K I A
N®. 037/2010-DDRH

O Comandante Gtral do Corpo de Bombeiros Militar dotístado do Amapá, no uso dc suas atribuições conferidas pdos
Decretos Governamentais n#. 0789, de 17 de março de 2006 e n°.
2856, dc 08 dc maio dc 1997.

Dê-se Ciência. Publique-se e Cumpra-se

GABINETE DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, em Macapá-AP; 12 de
Março de 2010.[(Desenvolvimento Económico ]

[Antonio Carlos da Silva Farias
R E S O L V E:

ANT0ÍÍIO CA^TSILVÁ TR13
SecretáncxEsoeclal de Desenvolvimento Ec^nômico-AP

Homologar o deslocamento do militar: TEN CEL BM
MIGUEL ROSÁRIO DO NASCIMENTO, maíncula n° 1489047,
pertencente ao Quadro do Estado, remunerado pda UniSo.da sede dc
suas atribuições - Macapá/AP, até o município de Laraajal do
JarVAP. no período dc 28 dc dezembro de 2009 a 05 de janeiro de
2010, com a finalidade de auxiliar as operações de combate u
incêndio em sinistro ocorrido, naquele município

1.
PORTARIA N° 001/10 -SEDE/AP

Órgãos Estratégicos de ExecuçãoO Secretário Especial de Desenvolvimento
Económico do Estado do Amapá, no uso das atribuições que
lhe sâo conferidas pelo Decreto n° 1441 de 02 de junho de
2004 e tendo em vista o teor do Decreto n° 3090 de 26 de Julho
de 2007,

De acordo com o prescrito na letra V do inciso 1 do an
2o c inciso IX do art 3* da Lei n°. 10.486 de 04 jul. 02; Decreto
Governamental n®. 1472, dc 04 abr. 02 e Convêiuo n°. 01 MP. dc 15
abr08, autorizar o saque dc 8 'A foito e meia) diárias, em favor do
militar supra, conforme documentação constante no processo n®.
13.000.150/10- DP/DDRH/CBMAP

A Diretória dc Finanças do CBMAP. faça o saqut das

2

[(Corpo de Bombeiros )
[Cel, BM Giovanni Tavares Maciel Filho

RESOLVE:

Autorizar o deslocamento do Técnico ARNALDO
B1ANCHETTI . Assessor, Código CDS-3, da sede de suas_ 3.
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diárias em favor do militar acima mencionado.
^

Fontc de Rccurso FPh 101 — Programa dc Trabalho36101.06.182.0061.2641 — Operacionalizaçfio do CBMAP.
AP, 17 de março dc 2010.

4.PODER EXECUTIVO

Governador: Antônio Waldez Góes da Silva
vice Governador: Pedro Paulo Dias de Carvalho

ito
Secretarias Especiais de Desenvolvimento Setorial o-Ccl BM

do CBMAPCom

Govcmadoria Coord. Política e Institucional do Amapá: Alberto Pereira Góes
Desenvolvimento da Gestão do Est. do Amapá: Joel Nogueira Rodrigues
Desenvol Económico do Est. do Amapá: Antônio Carlos da Silva Farias
Desenvol. Social do Est. do Amapá: Maria de Nazaré F. do Nascimento
Desenvolvimento da Defesa Social do Est . do Amapá: Aldo Alves Ferreira
Desenvol. da Infraestrutura do Est. do Amapá: Alberto Pereira Góes (interino)

P O R T A R I A
N\ 038/2010-DDRH

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar dobstado do Amapá, no uso dc suas atribuições conferidas pelosDecretos Governamentais n°. 0789, de 17 de março dc 2006 c n°.2856, dc 08 dc maio dc 1997.
R E S O L V E:Secretarias Extraordinárias

1. Homologar o deslocamento dos militares: 2o SGT BM 068AJLDQ JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO, matrícula n°. 305731CB BM Fera 434 JLPSFJUAJ&E SILVA DA COSI A, matrícula418048, SD BM 1116 MOISÉS UCHÔA MUNIZ, matr ícula n°847810. SD BM 1227 JACSON S1LYA DA SILVA, matricula n°.848190, SD BM Fem 1273 RAYSSA ALLYNNE PEREIRAMACilI©, matricula n°. 943886, SD BM Fem 1318 JAKEUNEMQMASS GOMES NASCIMENTO, matrícula n°. 943967 e SDBM Fem 1377 MLMA DA ASSUNÇÀO ANTUNES COELHO,matrícula n°. 944785, pertencentes ao quadro do Estado, remuneradospelo Estado, da sede dc suas atribuições - Macapá/AP, até o municípiodc MazagAo/AP, no dia 23 de janeiro de 2010, com a finalidade dcrealizarem serviços de guarda-vidas c observadores dc risco duranteevento, naquele município.
2. De acordo com o que está prescrito no art. 25 do I >ecrctoGovernamental n°. 0205, dc 22 out. 91; Decreto Governamental n°.1472, <?c 04 abr. 02 c n°. 2644, de 18 jun. 07, autorizar o saque de Vx(meia) diá ria, em íavor dos militares supra, conforme documentaçãoconstante no processo n°. 13.000.152/10-DP/DDR H/CBMAP.3. A Diretória de Finanças do CBMAP, faça o saque dasdiárias cm favor dos militares acima mencionados.

Recurso FPE 101 - Programa de Trabalho
^BMAP

Secretaria Extraordinária em Brasilia: Francisco Orlando Costa Muniz
Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas: João Neves Silva
Secretaria Extraord. de Pol. para a Juven.: Marco Johnny de O. Nascimento
Secretaria Extraord. de Políticas para Mulheres: Ester de Paula de Ara ú jo
Secretaria Extraord. de Políticas Afro-Descendentes: Manoel A. de Souza

Órgãos Estratégicos de Execução

Gabinete do Governador: Luis da Conceição Pereira Góes da Costa
Gabinete de Segurança Institucional: Cel PM Brã ulio Rosani Gondim Cruz
Centro de Apoio a Coordenação Setorial: Édria Michelle Guimarães da Silva
Auditoria Geral: Edla Pinheiro Ribeiro
Procuradoria Geral: Nelson Adson Almeida do Amaral
Defensoria Pública: Helder José Freitas de Lima Ferreira
Policia Militar: Cel. PM Gastão Valente Calandrini de AzCVCdO
Policia Civil: Paulo César Cavalcante Martins
Corpo de Bombeiros: Cel. BM Giovanni Tavares Maciel Filho
Policia Técnico Cientifica: Eliete Nascimento Borges
Ouvidoria-Geral : Oton Miranda de Alencar

4. Fonte
36101.06.18 \=

SCifííftlíOAP. 17 de março dc 2010.N

SElBM - CORREGEDOR
GiovanniQlMAB Maciel Filho-Cel BM

Comandante Geral do CBMAP

\°Secretários de Estado

ii
Administração: Welington de Carvalho Campos
Desenvolvimento Rural: José de Ribamar de Oliveira Quintas
Cultura: João Alcindo Costa Milhomem
Comunicação: Marcelo Ignácio da Roza
Ciência e Tecnologia: Aristóteles Viana Fernandes
Desporto e Lazer: Hildo dos Santos Fonseca
Educação: José Adauto Santos Bitcncourt
Receita Estadual: Arnaldo Santos Filho
Indústria e Comércio: Sebastião Rosa Máximo
Infraestrutura: Alcir Figueira Matos
Meio Ambiente: Wagner José Pinheiro da Costa
Planejamento, Orçamento e Tesouro: Haroldo Vitor dc Azevedo Santos
Saúde: Pedro Paulo Dias de Carvalho
Segurança: Aldo Alves Ferreira
Setrap: Rodolfo Fernandes da Silva Torres
Trabalho e Empreendedorismo: Maria Anésia Nunes
Turismo: Ana Célia Melo Brazão do Nascimento
Mobiijzação Social: Marília Brito Xavier Góes

P O R T A R I A
N\ 040/2010-DDRH

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar doEstada do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas pelos DecretosGovernamentais n". 0789, de 17 de março de 2006 e n*. 2856, de 08 demaio de 1997.

R E S O L V E:
1. Homologar o deslocamento do militar: CAP QOC BMCARLOS AOGUSTÇ JORGE CARDOSO, matricula n°895326, pertencente ao quadro do Estado, remunerado pelo Estado, dasede dc suas atribuições - Macapá/AP, até o município dc Laranjal doJarl/AP, no período de 15 a 21 de janeiro de 2010, com a finalidadedc realizar vistoria na construção do quartel da 6* CI/COI/CBMAP,naquele município.
2. Dc acordo com o que estão prescritos no art 25 do DecretoGovernamental n°. 0205, de 22 out 91;
1472, de 04 abr. 02 e n°. 2644, de 18 jun. 07, autorizar o saque de 6 Y** “ri*), diárias, cm -favor do militar supra, conformedocumentação constante no processo n°. 13.000.153/10 -DP/DDRH/CBMAP.

Decreto Governamental n°.
... J .1 . . i- .V . . V •'. •*.!! » • .1 V iM

Autarquias Estaduais e Órgãos Vinculados
3. A Diretória de Finanças do CBMAP, faça o saque dasdiárias cm favor do militar acimamencionado.

Fonte de Recurso FPE 101 - Programa de Trabalho
6^4?-Operacionalizaçflo do CBMAP.

4.
36101.06.182.0061.2Adap: Robério Aleixo Anselmo Nobre

Araprev: Artur de Jesus Barbosa Sotáo
SIAC-Super Fácil: Luzia Brito Grunho
EAP: Maria Goreth da Silva e Sousa
Iapen: Cel. Walcyr Alberto Santos
Detran: Cel. PM José Furtado de Sousa
Diagro: Rosival Gonçalves de Albuquerque
Feria: Kátia Regina Balieiro de Souza
Hemoap: Joio Ricardo Silva Almeida
1EPA: Benedito Vitor Rabelo . .
IPEM: Alcir Mary Sampaio
Jucap: Gilberto Laurindo
Lacen: Fernando Antonio de Medeiros
Pescap: José dos Santos Oliveira
Procon. Alba Nize Colares Caídas
Prodap: Fernando Antônio Hora Menezes
RDM: Carlos Luiz Pereira Marques
Rurap: Jaezerde Lima Dantas
IMAP: Djalma Vieira de Souza
ARSAP: Fernando Dias de Carvalho
IEF: João da Cunha Mourão Neto (interino)
UEAP: José Maria da Silva
Funserra: João Bosco Alfaia Dias

8 dc março dc 2010.
tBM- CORREGEDOR

CBMAP
Giovanni Tavares Maciel Filho-Cel BM

Comandante Geral do CBMAP

y

irr.ar.u. i..
h

P O R T A R I A
N*. 041/2010-DDRH

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar doEstado do Amapá, no uso dc suas atribuições conferidas pelos Decretos
Governamentais n°. 0789, de 17 dc março dc 2006 e n°. 2856, dc 08 dc
maio de 1997.

R E S O L V E:

1. Homologar o deslocamento do militar: CAPQOC BM ENG. CARLOS AUGUSTQ JORGE CARDOSO,
matrícula n° 895326, pertencente ao quadro do Estado, remunerado
pelo Estado, da sede de suas atribuições - Macapá/AP, até o município
dç Laranjal do J^fi/AP, no período de 04 a 08 de março de 2010,com a finalidade de realizar vistoria na construção do quartel da 6*
CI/COI/CBMAP, naquele município.Sociedades de Economia Mista

2. Dc acordo com o que está prescrito no art. 25 do
Decreto

AFAP: Ana Dalva de Andrade Ferreira
Caesa:Odival Monterrozo Leite
CEA: Josimar Peixoto de Souza
Gasap: Ruziely de Jesus Pontes da Silva

Decreto Governamental n°. 0205, dc 22 out. 91;
Governamental n°. 1472, de 04 abr. 02 e n°. 2644, dc 18 jun. 07,
autorizar o saque de 4 V» (quatro e meia) diárias, em favor do militarsupra, conforme documentação constante no processo n°.
13.000.161/10- DP/DDRH/CBMAP.
3. • A Diretória de Finanças do CBMAP, faça o
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saque das diárias em favor do militar acinu mencionado.

Fonte de Recurso FPE 101 - Programa de
Trabalho 36101.06.182.0061.26*11 - Operacionalizaçâo do CBMAP.

Fonte dc Recurso FPE I0 I - Programa dc Trabalho36 l0l .06.122.0001.ZPyi - Manutenção de Serviços Administrativos

( jt)/ BM - CORREGEDOR
Gimanai T£3H48lidd Filbo-CeL BM

4. 4. Fonte de
36101.06. 182.006O

ío FPE 101 - Programa de TrabalhoInrearSAnaJ ÍTflÇj

4.
CBMAP.

\18 de março de 2010. í 18 de marçode 2010.V i y BM - C0RK
Clovinm Taviirn^Mji

V».18 dc março dc 2010.
iríTaváres toscimmtc
L SM - CORREGEDOR

cid niho-CtlBM
Pnimrulwilr Oral rir.TRW APV 3

V Comandante Geral do CBMAPv:
Giovanni TavaiS f̂ireiel Filho-Cel BM

Comandante Geral do CBMAP ((Gabinete de Seg. Institucional]
(ceT

P O R T A R I A
N\ 044/2010-DDRH

PM Bráulio Rosani Gondini CruzO Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Amapá,no uso de suas atribuições conferidas petos DecretosGovernamentais n*. 0789, dc 17 dc março dc 2006 e n". 2856, de 08 dc
maio de 1997

P O R T A R I A
N\ 042/2010 DDKH

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Amapá, no uso de suas atribuições conferidas pelos
Decretos Governamentais n° 0789, de 17 de março de 2006 c n".
2856, de 08 dc maio dc 1997

P O R T A R I A
029 / 2010-GAB SEC INST IGEAR E S O L V E: .

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do

matricula n°. 848328. pertencentes ao quadro do I.stado, remunerados
pckj Estado, da sede dc suas atribuições - Macapá/AP, at<5 o municípiodc Pedra Branca do Amapari/AP, no período dc 16 a 18 dc
fevereiro de 2010, com a íinaikíade dc realizarem serviços de busca de
pessoa desaparecida, naquele município.

Homologar o deslocamento dos militares: CB BM Fcm $43
R E S O L V E:

0005/2008, dc 02 de janeiro dc 2008 c de acordoPortaria n° 012/2009-GABI-CIVIL, de 13 dc março dc 2009.

Homologai 0 deslocamento dos militares: CAP QOC BM
ENC. FREDERICO FONSECA FERNANDES DE MEDElROg.
matricula n°. 705080, 2o SGT BM 073 fcLX DO SOCORRO
FERREIRA RODRIGUES, matrícula n° 417777, CB BM 445
III!TON PINHEIRO fJUfcNCA, matrícula n° 451762, CB BM 525
IVANIEDO SALV1ANQ DUARTE PINHEIRO, matrícula t f.
306002. SD BM 1211 HJSSE§ MIRANDA DE ANDRADE,
matricula n*. 846848 e SD BM 1325 MICHEL DE MORAES
SANTANA, matricula i f . 944440, pertencentes ao quadro do Estado,
remunerados pelo Estado, da sede dc suas atribuições - Macapá/AP,
nte o distrito do Bailique/AP, ao período dc 04 « 05 de fevereiro de
2010. com a finalidade dc realizarem serviços de vistorias técnicas,
naquela localidade.

I.
com a

RESOLVE:
Autorizar o deslocamento dos policiais militaresDe acordo com o que está prescrito no art. 25 do Decreto abaixo relacionados, pertencentes à Polícia Militar do EstadoGovernamental n*. 0205, dc 22 oul 91; Dccrcto Governamental n°. do Amapá c lotados neste Gabinete de Segurança1472, de 04 abr. 02 en». 2644. de 18 juo. 07. autorizar o saque dc 2 X Institucional, da sede dc suas atribuições, Macapá-AP até os

i ' "ÍB) 4 ^ m faVOr ** ""'"*** supfl* conTormt municípios dc Amapá c Praeuúba - AP no dia 10 dc marcodocumentação constante no processo n°. 13.006.158/10 - r- , . . Uld ,u oc "‘“V0
DP/DDRH/CBMAP.

* dc -010, a fim dc acompanharem o Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado.

2.

3. A Diretória dc Finanças do CBMAP. faça o saque das
lilitarcs acima mencionados.
Recurso FPE 101 - Programa dc Trabalho CAÍ* PM£LÃliP(S£E4!Qá BARBOSA, Grupo Hl;SCT PM VAJUSEg BATISTA DOS££!§,Grupo VII;___ CB PM ROBSON JOSÉ PFt.AKS DA Síí,VA ROCHA

ÍHnayaelãB!Í^-AP' 18 dC man;od'20,0 SD PM MARCEL0 DAS NEVES DA SILVA. Grupo VII.
estua- CORREGEDOR

diárias em favor2. De acordo com o que está prescrito no an. 25 do Decreto
Governamental n°. 0205, dc 22 ou!. 91; Dccrcto Governamental n°
1472, de 04 ahr 02 c n°. 2644, dc 18 jun. 07, autorizar o saque de 1 Vi
/ uma e «cia) diá rias, em favor dos militares supra, conforme
documentação constante no processo tf. 13.006.155/10 -DP/DDRH/CBMAP.

4. Fonte
36101.06.182 2641 ^Opcny^lttaçlodoX^BMAP

êMA
V

A Diretória ilc Finanças do CBMAP, faça o saque das
diárias cm favor dos militares acima mencionados.

Fonte de> yfc
3610!06.1HlOfejSFTO

3. :i< Ã D J t Miod Filbo-CeL BMnjmffldlnU:Gcrid do CBMAP Macapá-AP. 09 de marçou^2010.ecurso FPF. 101 - Programa dc Trabalho
do CBMAP.

4.

ÍJ P O R T A R I A
IV. 045/20lõ-DDRif

v- i8 de março dc 2010.I CORREGEDOR
Giovaoai Ta6W4Rck! Filbo- Cd.BM

Comandante GeraJ do CBMAP

BRÁtILIO ROSA.
Chefe do Gal

?IM CRUZ-CEL QOPMC
Segurança InstitucionalO Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado do Amapá, no uso de suas atribuições contendas pck» Decretos
Governamentais o*. 0789, de 17 dc março dc 2006 e n*. 2856. dc 08 dcmaio du 1997. P O R T A R I A

030 / 2010-GAB SEG INST / GEA

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional doGoverno do Estado do Amapá, usando das atribuições quelhe são conferidas pelo Dccrcto Governamental n°0005/2008, de 02 dc janeiro de 2008 e dc acordo
Portaria t f 012/2009-GABI-CIVIL. dc 13 de março dc 2009.

P O R T A R I A
N\ 043/2010-DDRII

R E S O L V E:

I. Homologar o deslocamento dos militares; 2o TEN BMRgGÉRIQ UMBELINO DA §ILVA, matricula t f . 582379.3o SGTBM 117 PAULO ROBERTO £AMEEU> DA SILVA JÚNIOR,
matricula n*.683132, 3o SGT BM 135 EMÍLIO RODRIGUES
MABHT& matricula n#.274089, SD BM 1127 PAULQ SÉRGIOMIRANDA ALVES, matricula K*.846910, SD BM FEM 12091SOCLEUMA FONSECA DE ANDRADE, matricula n°.848212, SDBM 1257 DA.NUA). AMORAS DA COSTA matricula nV>45030:SD

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Amapá, no uso dc suas atribuições conferidas pelos
Decretos Governamentais tf . 0789, dc 17 de março tk 2006 e ii°.
2856. dc 08 dc maio de 1997. com a

R E S O L V E: RESOLVE:
Autorizar o deslocamento do SCT PM LUIZBM FEM 1282 MJNE RASTOS DOS SANTOS, matricula MARJQ REIS COSTA, Grupo - VII, pertencente à Polician*.944300 e SD BM 1338 MIOIEL LQf£§ MARQUES, matricula Militar do Estado do Amapá e lotado neste Gabinete dciri.944904, pertencentes ao quadro do Estado, remunerados peloE«ado, da sede dc suas atribuições - Macapá/AP, atf o município dcPorto Graaik/AP, no período dc 04 a 07 de março de 20 JO. tom afinalidade de realizarem serviços de prevenção durante esento

“Circuito Amapaensc de Rodeio", naquele municí pio.
Dc acordo com o que está prescrito no art . 25 do DccrctoGovernamental n°. 0205. de 22 out. 91; Decreto Governamental n°.1472. Jc 04 abr. 02 e nc. 2644, de 18 jun. 07. ai/torrar o saque dc 3 %

(três c rada) diiríâi, em favor dos militares supra, conforme
documentação constante no processo na. 134)00.162/10 -DP/DDRH/CBMAP.

Homologar o deslocamento do militar; CAP BM
A N i ÕN I O AMÉRICO BARBOSA DF. SOUZA, matricula n°
417483, pertencente ao quadro do Estado, remunerado pelo Estado, da
sede de suas atribuições -Santana/AP, até o município de Laranjal do
Jtri/AP. no período de ft# de janeiro a 04 de fevereiro de 2620, com
ê finalidade dc substituir o comandante da 6* CI/COI/CBMAP, em
virtude da necessidade do serviço.

Dc acordo cora o que- csiÁ prescrito no art 25 do Decreto
Governamental n° 0205, dc 22 out 91; Dccrcto Governamental n°.
1472, dc 04 abr. 02 e n® 2644, de 18 jun. 07, autorizar o saque òc 27
'4 (vime e sete e meia) diárias, cm favor do militar supra, conforme
Jocumcnuçào constante no processo n®. 13.000.157/10 -
DP/DDRH/CBMAP.

I.

Segurança Institucional, da sede dc suas atribuições, Macapá-AP, nté a cidade de Porto Velho - RO, no período de 11 o 13março de 2010, a lim de acompanhar o ExcelentíssimoSenhor Vjce-Govcmador do Estado.1

Macapá-AP, 11 dc rrimço de 2010.

A Diretória de Finanças do CBMAP, faça o saque (ias
diánasem favor do milhar acima mencionado
3. X A Diretória de Finanças do CBMAP, faça o uque da»diárias em favor dos militares acima mencionados. L«i Antonin fMi de •Ten (3PUQL Alj.6) wiiiíAA S<Ona« IttliíiÒQu!V* hmediKinU
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Chefe da Divisão Industrial PREÇOS DE ASSINATURAS

Ao DIO reserva-se o direito de recusar a
publicação de maténas apresentadas em

desacordo com suas normas.

•IL *w .
Membro da ABIC -Associação Brasileira de

Imprensa Oficiais
Sede: Av: Aurino Borges de Oliveira, 103

Bairro São Lázaro Macapá-AP
CEP: 68.908-470

ORDEM ASSINATURA 3 MESES 6 MESES 12 MESES

ASSINAT. R$ 75,00 R$ 150,00 R$ 300,0001
ASSINATU-

RA O REMES R$ 225,00
SA POSTAL

R$ 450,0002 R$ 900,00
HORÁ RIO DE ATENDIMENTO

DAS 07:30 às 12:00 horas
DAS 14:30 às 18:00 horas

Fone: (96) 9129 - 7610
www.sead.ap.gov.br

. j .' J U I.;- ; "- ; - — * *
> ' • ' • •! - 1 t l 11!M•I I »
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Senhor Vice-Govemador do Estado.BRÁULIO ROSANIGONDIM CRUZ- Coronel PM
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional MODALIDADE: Convite n.° 014 /2Q1O-CPL/ DGPC

DATA DE ABERTURA: 24.03.2010
Macapá-AP, 15 de março de 2010. EMPRESA VENCEDORA:P O R T A R I A

031 / 2010 -GAB SEG INST / GEA
LICITANTE VENCEDORA VALOR TOTAL (RJ)

58.491A>3
IíI íI .Vnlooio YiUroVSouR •Ten 01 PHd Àdj. /o Gibir.le A-dfínrairi líUHucioail

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que
lhe sào conferidas pelo Decreto Governamental n"
0005/2008, de 02 de janeiro dc 2008 e de acordo com arortaria n° 012/2009-GABl-CML, dc 13 de março de 2009.

A. R. fit OHveira - MENa Imprdiwraio

BR Á ULIO ROSANI GONDIM CRUZ - Coronel PM
Chefe do Gabinete dc Segurança Institucional Macapá, 24 de ;o de 2010.

kEdilairtãr lade
RESOLVE:
Autorizar o deslocamento do SGT PM JEAN

CARLOS DIAS CONCEIÇÃO, Grupo VEL pertencente à
Pol ícia Militar do Estado do Amapá c lotado neste Gabinete
de Segurança Institucional, da sede de suas atribuições,
Macapá-AP, até o município de Serra do Navio - AP, no dia
11 dc março de 2010, a serviço deste Gabinete.

P O R T A R I A
03512010 - GAB SEG INST / CEA Presi iPC

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do r*~~ „Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que [ DefeilSOr PÚblÍCO Geral do Estadolhe são conferidas pelo Decreto Governamental n° VS -- - — —/,0005/2008, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo com a
Portaria n° 012/2009-GAB1-C1VIL. dc 13 de março dc 2009. Helder José Freitas de Lima Ferreira

Macapá-AP, 11 de março de 2010 RESQLVE:
Autorizar o deslocamento do SGT PM JEANCARJLQS DIAS CONCEIÇÃO, Grupo VII, pertencente àPolícia Militar do Estado do Amapá e lotado neste Gabinetede Segurança Institucional, da sede dc suas atribuições,Macapá-AP, até o município de Oiapoque - AP, nos dias 16c 17 de março de 2010, a serviço deste Gabinete.

PORTARIA
N°. 004/10-DEFENAP

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DOAMAPÁ, usando das atribuições que lhe sào conferidaspelo Artigo 8o, Inciso XIII, da Lei ComplementarEstadual n<> 0008, de 20.12.94, e pelo Decreto n° 005de 01 de janeiro de 2003, e o contido no Ofício n° 001,advindo da Chefe Substituta do N úcleo Regional daComarca de Serra do Navio/AP.
R E S O L V E :

•TeoCelPMLuiz Antonio YiXo líipntfBwito '1AJj. do MineU IjsbUcioiii

BRÃULIO ROSANI GONDIM CRUZ - Coronel PM
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional

Macapá-AP, 15 dc março dc 2010.P O R T A R I A
032 / 2010-GAB SEG INST / GEA

IwAatanfeM*Na Impediaeala d àdj. d« Gibwi?

BRÃ ULIO ROSANI GONDIM CRUZ - Coronel PM
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional

- TMDL PM
ça luliUrioul

O Chefe do Gabinete dc Segurança Institucional do
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que
lhe são conferidas pelo Decreto Governamental n°0005/2008, de 02 dc jandro de 2008 e de acordo com a
Portaria n° 012/2009-GABI-CIVIL, de 13 dc março de 2009.

Designar o Advogado NIELSEN SOBRINHO AMARAL,Gerente de Projeto "Atendimento Especial à Criança eao Adolescente", CDS-2, OAB n° 781/AP, lotado nestaInstituição, para se deslocar da sede de suas atividades- Macapá/AP, até o Município de Serra do Navio/AP,no período de 05 a 07/04/2010, a fim de atuar naSessão de Julgamento.
Dê-se ciência, registre-se, put)lique-se e cumpra - se.

RESOLVE:
Autorizar o deslocamento do SUB TEN PMRAIMUNDO DE NAZARÉ UOMOBONO RELFQR,

Grupo VI, pertencente à Polícia Militar do Estado do Amapáe lotado neste Gabinete de Segurança Institucional, da sededc suas atribuições, Macapá-AP, até o arquipélago doBailtque - AP, no per íodo de 13 a 15 de março dc 2010, aserviço deste Gabinete

P O R T A R I A
036 / 2010 -GAB SEG INST / GEA

O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional doGoverno do Estado do Amapá, usando das atribuições quelhe são conferidas pelo Decreto Governamental n°0005/2008, de 02 de janeiro de 2008 e de acordo com aPortaria n° 012/2009-GAB1-CIVIL, dc 13 de março de 2009.
RESQLVE:
Autorizar o deslocamento do CAP PM CLÁ UDIOBRA£4 BARBOSA, Grupo III, pertencente à PoliciaMilitar do Estado do Amapá e lotado neste Gabinete dcSegurança Institucional, da sede dc suas atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília - DF, nos dias 18 e 19 de. março

dc 2010, a fim de acompanhar o Excelentíssimo SenhorGovernador do Estado.

GABINETE DO DEFEtySOR PÚBLICO-GERAL DOESTADO DO AMAPÁ, 7 DE MARÇO DE 2010.

1/

HELDER JOSÉ FttÉIjtJb
Defensor pibnéSfGetfl dó Estado

Macapá-AP, 12 dc marçode 2010
DE FERREIRA

>í\
(Gabinete do Governador

Uru

í
. . T Sara - Ten to PHNa bapràanU CL Mj. do fyin!« foAgmsp littlilicioini

BRÃULIO ROSANI GONDIM CRUZ - Coronel PMChefe do Gabinete dc Segurança Institucional Luís da Conceição Pereira Góes da Costa

P O R T A R I A N® 020/10-GABIMacapá-AP, 17 de março de 2010.P O R T A R I A
033 / 2010-GAB SEC INST / GEA

O CHEFE DE GABINETE DO GOVERNADOR, no uso
(te faculdade de delegação, que lhe é conferida pelo inciso II, do art.123, da Ccnstttulçio Estadual, Lri n°0664, dc 08.04.02 c tendo em vistao teor do Memo n° 028/10-CER/GÀBI,

O Chefe do Gabinete dc Segurança Institucional de
Governo do Estado do Amapá, usando das atribuições que
lhe sào conferidas pelo Decreto Governamental n°
0005/2008, de 02 de janeiro de 2008 e dc acordo com a
Portaria nw 012/2009-GABI-CIVIL, dc 13 de março de 2009. j

•

RESOLVE:
Autorizar o deslocamento do TEN PM FIRMO

GURJÀO FILHO, Grupo VI, pertencente à Polícia Militar
do Estado do Amapá e lotado neste Gabinete de Segurança
Institucional, da sede de suas atribuições, Macapá-AP, até o
município de Serra do Navio - AP, nos dias 13 c 14 de março
de 2010, a serviço deste Gabinete.

Lnix Sean - Tft W PHCL Mj lo UhVlt de Stprup lidiiiocu,1

BRÁULIO ROSANI GONDIM CRUZ - Coronel PMChefe do Gabinete de Segurança Institucional

Xo laprlimeata

R E S O L V E:

Homolooar o deslocamento dos servidores KAROLINASILVA CHAVES.Gerente de Núcleo de Reiações Públlcas/CCRP. CódigoCDS-2, IOSE MARIA FERNANDES DOS SANTOS, Motorista daCoordenadoria de Cerimoniai e Relações Públicas, Código CDI-2, lotadosneste Gabinete do Governador e MARIA APARECIDA SOUZA NUNES,Agente Administrativo, lotada no SIAC/Super Fácil, à disposição desteGabinete do Governador, que viajaram da sede de suas atribuiçõesMacapá-AP, até o município de Amapá, a fim de partldparem dospreparativos e execução da inauguração da Escola Estadual Henrkjue
com a presença do
mapá, nos dias 16 e

HPolícla Civli
[Paulo César Cavalcante Martins

Dias e Aula Inaugural do Amapá
Excelentíssimo Senhor Governador'!
17.03.10. f

PORTARIA H° 0036/2010

O DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL DO AMAPÁ,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria (N)
004/2000 - SEJUSP - AP e, tendo em vista o documento Memon° 094/08- NOI.

Estado do

CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNAI
março de 2010. S ícapAAP, 17 deeiMacapá-AP, 12 dc março de 2010.

LU15 D, 'A COSTAR E S O L V E:
1 - HOMOLOGAR, o deslocamento dos servidores,

ANTÔNIO R08ERTO SILVA PAUXIS (Delegado Titular da 2® DP),
LLOANE RODRIGUES VIEIRA OLIVEIRA (Agente de Polícia) e
OLAVO VIBRA FERREIRA (Motorista), que viajaram da sede de
suas atividades Macapá-ap, até a Cidade de Belém/PA, nos dias
06, 07, 08, e 09/06/2008, em missão poiltíal.

P ULuiz Antonio _ _
QL Uj i» GikiKieVerairiiçàlulKoaeul lemadorXo laptéijQtBk

BRÃULIO ROSANI GONDIM CRUZ - Coronel PM
Chefe do Gabinete dc Segurança inslitucional

i

P O R T A R I A N° 021/10-GABI

0 CHEFE DE GABINE7E DO GOVERNADOR, no USO
da faculdade de delegação, que lhe é conferida pelo inciso 11. do art.
123, da Constituição Estadual, lei n° 0664, de 08 dc abril dc 2007 e
tendo em vista o teor do Oficio n° 015/10-GP1,

P O R T A R I A
034 / 2010 - GAB SEC INST / GEA

2 - De acordo com o Decreto 1492, de 04 Abrii 02 e
iue de 04 (quatro)

R E S O L V E :O Chefe do Gabinete de Segurança Institucional do
Governo do Esudo do Amapá, usando das atribuições que
lhe sáo conferidas pelo Decreto Governamental n°
0005/2008. de 02 dc janeiro dc 2008 e dc acordo com a
Portaria n* 0 I 2/2009-GAB1-CIVIL, de 13 de março de 2009.

Lei no 0066, de 03 Maio
diária(s). Homologar o deslocamento do servidor EtINALDO DA

SILVA DANTAS,Gerente Geral do Projeto •'Integração*, Código CDS-3,
lotado neste Gabinete do Governador, que viajou da sede de suas
atribuições Macapá-AP, até o munic ípio de Calçoene e distrito de
Lourenço, onde realizou visita tép*«r;
nos dias 01 e 02.03.10. f

[istre-se, e
município e distnto,2010.EESQJLVfc:

Autorizar o deslocamento do CAP PM JOAQUIM
GONÇALVES DO &\S£lMENm Grupo III.
pertencente à Pol ícia Militar do Estado do Amapá e lotado
neste Gabinete de Segurança Institucional, da sede de suas
atribuições, Macapá-AP, até a cidade de Brasília - DF, no dia
16 de março de 2010, a fim de acompanhar o F.xcelcmíssimo

JNS\U L O
lADGfÇ em Madapá-AP; 18 deCHEFIA DE GABINETE

março de 2010.
Geral de Pdioa Gvil

RESULTADO D LICITAÇÃO
DA COSTALUI9T5A

do GovernadorPROCESSO: 2SB20.000207/2010-6X3PC
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|Secretarias de Estado
mr-w-zw ~m — — . — r mrm

([Administração )
[ Wellngton do Carvalho Campos —

EDITAL N°. 001/2010-OFICIAL SAÚDE PMCONCURSO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS CAPELÃES DA POLÍCIAMILITAR DO AMAPÁ

EDITAL N°.001/2010-OFICIAL MILITAR CAPELÃO-NS PM
HOMOLOGO A ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO.

L_.m

IAUIW U"

ANTÔ / ALDEZ GW iSOVSlLVA
ador do Ests 1o do AmapáGove

i

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de : i|as atribuições legais, e naqualidade de Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público Estadual, ce, de acordo com asnormas estabelecidas na Constituição Federal (artigo 37, inciso II c/c o §1° do artigo 42. c/c o artigo 142,§3°. inciso X. com as disposições aplicáveis do Estatuto da Polícia Militar da Polícia Militar do Amapá, LeiFederal 6 652. de 30 de Maio de 1979 e mais o contido na Lei Complementar n° 0060. de 24 de Novembrode 2009, torna pública a abertura das inscrições ao Concurso Público para admissão ao Estágio deInstrução e Adaptação ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Capelães da PMAP (EIA/QOCPM)provimento de vagas no Quadro Organizacional de Pessoal da Polícia Militar do Amapá, que será regido deacordo com as normas constantes deste Edital.

. para

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público será regido por este Edital e pelos diplomas legais aplicáveis

O Concurso Público destina-se a selecionar 02(dois) candidatos do
1 2.

sexo masculino paraadmissão no Estágio de Instrução e Adaptação ao Quadro de Oficiais Capelães PoliciaisMilitares - EIA/QOCPM, a ser realizado no ano de 2010, sendo 01(uma) vaga para sacerdote
catóhcco romano e 01(uma) vaga para pastor evangélico, que satisfaçam aos requisitos
biográficos exigidos neste Edital.

1 3 A seleção de que trata este edital será realizada em 04 (quatro) fases, conforme especificado noitem 4.1

O Concurso Público será realizado pelo Governo do Estado do Amapá através da Secretaria deEstado da Administração - SEAD e Policia Militar - PMAP, sendo que a primeira fase. a deexame de habilidades e conhecimentos, ficará sob a responsabilidade da Universidade doFederal do Amapá - UNIFAP, obedecendo às normas deste Edital

1 4

I I - DO CARGO
Policial Militar, no posto de 1o tenente Capelão PM Policial Militar, do quadro de OficiaisCapelães da PMAP.

2 1

2.1.1. Remuneração Bruta: 1o Tenente Capelão PM-R$ 5.471,30 (cinco mil, quatrocentos e setenta e
um reais e trinta centavos).
Descrição sumária das atividades: durante o EIA/QOCPM, exercer atividade estudantil, em
regime normal de ensino, de acordo com as normas reguladoras do mencionado estágio. O
EIA/QOCPM constará de um período de ensino propriamente militar, visando à adaptação do
estagiário à vida castrense e conhecimento de toda a legislação e rotinas administrativas; e
outro período destinado às atividades externas nas Unidades da PMAP, para inserção do aluno
estagiário no meio militar, no qual obterá conhecimento das atividades peculiares a cada
Organização Policial Militar. Após conclusão do EIA/QOCPM, prestar assistência religiosa,
contribuindo para formação cívica, moral e ética dos Policiais Militares, servidores civis da
Corporação e respectivos dependentes, respeitando, em qualquer situação, a liberdade de culto
preconizada pela Constituição Federal.
Do regime jurídico:.O vínculo empregatício do cargo de Capelão Policial Militar é estatutário, e o
desempenho das suas atribuições é de dedicação integral, podendo ser convocado em qualquer

— •« • .Vi •

2.1.2.

12.1.3.

I
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dia e horário, de acordo com a necessidade do serviço, observados os dispositivos legais.
Dos requisitos gerais:
Ter nacionalidade brasileira;
Ser pastor de igreja evangélica cristã ou sacerdote da igreja católica apostólica romana;
Ter concluído curso de formação teológica regular, de nível superior, conforme documento
expedido por instituição de ensino autorizado e/ou reconhecido pelo MEC;
Encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino;
Possuir, pelo menos, 03(três) anos de atividades pastorais, como Sacerdote ou Pastor
comprovado por documento expedido pela autoridade eclesiástica do candidato;
Ser considerado apto no Exame de Saúde e no Teste de Aptidão Física, nos termos deste Edital;
Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo público;
Não ter sido dispensado ou licenciado das Forças Armadas ou Auxiliares, por motivo
considerado incompatível com as exigências para o cargo;
Não ser ex-aluno de estabelecimento de ensino militar, policial militar, policial civil, policial federal
ou bombeiro militar, desligado por motivos disciplinares;
Se militar da ativa de qualquer outra corporação militar, no mínimo estar classificado no
comportamento “BOM" ou possuir comportamento equivalente e idoneidade moral que o
recomende ao ingresso no quadro de Oficiais Capelães da PMAP;
Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra
condenação incompatível com o cargo de Oficial Capelão Policial Militar,

III- DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
As inscrições serão efetuadas apenas via internet no endereço eletrónico www.unifap.br/depsec,
no período compreendido entre as 10h OOmin do dia 22 de abril de 2010, às 18h OOmln do dla
14 de maio de 2010, sendo que a UNIFAP não se responsabilizará por inscrição via Internet não
recebida por motivos de ordem técnica relacionados ao computador, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação e outros fatores, também de ordem técnica, que
impossibilitem a transferência de dados.
Antes de efetuar sua Inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua Inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo
da inobservância destes.
Taxa de inscrição: R$ 115,00 (cento e quinze reais).
Os candidatos deverão seguir os procedimentos abaixo para a realização de suas inscrições:

Através da internet, de posse do seu CPF, acessar o site: www.unifap.br/depsec e preencher
todos os campos do formulário eletrónico de inscrição e em seguida imprimir o comprovante
provisório de inscrição e o Boleto de Pagamento, que poderá ser pago em qualquer agência do
Banco do Brasil S.A., lotéricas, em qualquer Banco participante do Sistema Nacional de
Compensação e ainda em qualquer Agôncia dos Correios até a data de seu vencimento.

A inscrição dos candidatos, através da Internet, encerrará, impreterivelmente, às 18h OOmln do
dia 14 de maio de 2010, sendo que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o
dia útil seguinte (17 de maio de 2010), obedecendo aos horários e critérios estabelecidos nos
correspondentes bancários citados no item 3.4 deste Edital.

2.2
a)
b)
c)

d)
e)

0

g)
h)

i)

j)

k)

I)

3.1

3.2

3.3
3.4

3.4.1

3.4.2

A inscrição dos candidatos somente será validada após a confirmação do pagamento da referida
taxa pelos agentes arrecadadores.
Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de Inscrição, comprovantes de entrega de
envelope, nem comprovantes de agendamento feitos por meio de terminais de auto-atendimento.
O simples recolhimento da taxa de inscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso.
Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega de
envelope nem comprovantes de agendamento, através de terminais de auto-atendimento.
O simples recolhimento da taxa de inscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso.

O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identificação, sendo
de sua exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no ato de inscrição.
O candidato será responsável por qualquer omissão de informação durante o ato de inscrição.
Efetivada a inscrição não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga, exceto
no caso de cancelamento do concurso por conveniência da Administração Pública.
Não haverá isenção de taxa de inscrição.
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.

3.5

i'J'j ljr íii.., l -r- ~
3.6

3.7
3.8

3.9
3.10

3.11
3.12

3.13
3.14

.-i :n:i Jí$\:. '1-r\ ^J; ;— •
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Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao "

estabelecido neste edital.
i

É vedada a inscrição condicional, extemporânea, a via postal, a via fax ou via correio eletrónico.
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que
seja verificada falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos.
O candidato que necessitar de atendimento especial à realização das provas, deverá requerer,
no ato da inscrição, indicando as condições de que necessita para a sua realização, conforme
previsto no artigo 40, §§ 1o e 2°, do Decreto n° 3.298/1999. A solicitação de atendimento especial
será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.15

3.16

3.17

3.18

IV - DO CONCURSO
4.1. A seleção que trata este edital será realizada em quatro fases, conforme especificado a seguir:

1a Fase: Exame de habilidades e conhecimentos (prova objetiva), de caráter eliminatório e
classificatório.
2a Fase: Teste de avaliação e aptidão física, de caráter eliminatório.
3a Fase: Exames médicos, de caráter eliminatório.
4® Fase: Exame documental, concomitantemente à sindicância da vida pregressa, que constará

da entrega dos documentos exigidos, de caráter unicamente eliminatório.

A prova objetiva versará sobre os assuntos constantes nos programas apresentados no Anexo I.
Os critérios e condições para o desenvolvimento da 2a fase do concurso estão previstos no item
VIII deste Edital.
Os critérios e condições para o desenvolvimento da 3® fase do concurso estão previstos no Item
IX e Anexo II deste Edital.

4 11.

4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

4.2.
4.3.

4.4.

V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE AS FASES DO CONCURSO
Todas as fases do concurso serão realizadas na cidade de Macapá-AP.
A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais não previstos neste Edital
terão publicidade da seguinte forma:
Sobre a 1* Fase, exame de conhecimentos, nos endereços eletrónicos da SEAD,

www.sead.ap.gov.br e da UNIFAP, www.unifap.br/depsec;

5.2.2. Sobre as demais Fases do concurso no endereço eletrónico da SEAD,
www.sead.ap.gov.bre no Diário Oficial do Estado.
Ao candidato só será permitida a realização dos exames e avaliação relativas às fases do
concurso nas respectivas datas, horários e locais previamente determinados.
Não haverá segunda chamada ou repetição em qualquer das fases do concurso. O candidato
não poderá alegar desconhecimento sobre a realização de exame como justificativa de sua
ausência. O não comparecimento a qualquer das fases caracterizará desistência do candidato e
resultará na sua eliminação do concurso público.

Somente será admitido nos locais de desenvolvimento das fases do concurso o candidato que
apresentar documento que o identifique, como: Carteiras e/ou cédulas de Identidade expedidas
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Corpo de
Bombeiros Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; cédulas de Identidade fornecidas por -
ordens ou conselhos de classe, que por lei federal sejam equivalentes a documentos de
identidade, como, por exemplo, as do CREA, OAB, CRC etc., a Carteira de Trabalho e
Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia), na forma da
Lei n° 9.053/97, além do comprovante de inscrição.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições de forma a permitir, com clareza, a

5.1

5.2

a)

b)

5.3

. 5.4

5.5

5.6
f t

identificação do candidato.
Será excluído do concurso o candidato que:
Apresentar-se após o horário estabelecido para participação em qualquer das fases do
concurso;
Não comparecer a qualquer uma das fases previstas neste Edital;
Não apresentar documento de identidade especificado no item 5.5 deste Edital;
Ausentar-se do ambiente de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes de decorrida
uma hora e trinta minutos do início da prova, no caso da 1® fase;.
For surpreendido, durante a realização do exame de habilidades e de conhecimento,
comunicação com outras pessoas ou utilizando calculadora, livros, notas ou impressos;
Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrónico de comunicação
(pager, Walkman, celular etc.).
Estiver portando armas;
Lançar mão de meios ilícitos e ou fraudulentos para a execução de qualquer dos exames
previstos;

5.7
a)

b)
c)
d)

e) em

f)

g)
h)

JígVUgt
•tf
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0 . Não devolver o material recebido, observado o disposto no item 6.9.
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, em qualquer das fases do certame;
Não atender às determinações da coordenação do concurso.

Por medida de segurança, os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer nesta,
ou no local do exame de conhecimento, sendo liberados somente quando todos o tiverem
concluído, tendo seus nomes registrados, pela fiscalização, na ata da sala de aplicação do
exame.
O candidato que não observar o disposto na alínea d) do item 5.7, insistindo em sair do local de
aplicação do exame de conhecimento, deverá assinar termo desistindo do concurso, que 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 aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do
candidato, bem como a verificação de sua assinatura.
Os candidatos convocados, da forma como dispõe este Edital, que não comparecerem a
qualquer uma das fases do concurso estarão automaticamente eliminados do certame.
Os candidatos serão considerados ausentes, aptos ou Inaptos no teste de aptidão física e aptos
ou inaptos no exame médico.
Os candidatos inaptos no teste de aptidão física ou no exame médico estarão automaticamente
eliminados do concurso público.
Os candidatos que não apresentarem a documentação exigida neste edital serão eliminados do
concurso.

J)
k)

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

VI - DO EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS- 11FASE
A 1a fase do concurso, o exame de conhecimentos, constará de uma prova objetiva de múltipla
escolha de caráter eliminatório e classificatório, composta de 50 (cinquenta) questões objetivas,
distribuídas conforme o quadro abaixo:

CONHECIMENTOS
Conhecimentos básicos - Língua Portuguesa
Conhecimentos específicos.

6.1.

Pontuação máxima.
10(dez) pontos
40(quarenta) pontos

6.2. O exame escrito de conhecimentos será realizado no dia 20 de junho de 2010 e terá duração de 4
(quatro) horas.
Para evitar transtornos de última hora, orienta-se que os candidatos compareçam ao local
designado para o exame uma hora antes do horário estabelecido para o seu início, munidos de
caneta esferográfica azul ou preta.
O candidato, ao realizar o exame escrito, receberá o boletim de questões e o cartão de respostas,
sendo vedado o uso de qualquer outra folha para rascunho ou outra finalidade; se desejar poderá
anotar o seu gabarito, mediante solicitação ao fiscal de sala, após a conclusão de sua prova.
Cada questão terá uma única resposta correta, dentre 05 (cinco) alternativas. O candidato deverá
assinalar as respostas que julgar corretas no cartão de respostas, que será o único documento
válido para a correção das questões de múltipla escolha.
O preenchimento do cartão de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá
proceder em conformidade com as instruções específicas contidas no boletim de questões e/ou
fornecidas através dos responsáveis pela aplicação.
Não serão computadas como corretas questões não assinaladas, ou que contenham mais de uma
resposta ou emenda/rasura.
O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o cartão de respostas e o boletim de
questões. '
Ao receber o Boletim de Questões e a Folha de Respostas o candidato deve conferir se estão em
perfeitas condições bem como se seus dados estão corretos, de acordo com as informações
contidas no seu comprovante de inscrição e com o cargo para o qual estará concorrendo.

6.10. Em constatando alguma incorreção, o candidato deverá comunicar imediatamente aos fiscais de
sala, solicitando a substituição do Boletim de Questões ou da Folha de Respostas ou, ainda, a
anotação na Ata da Sala dos dados pessoais a corrigir. Reclamações posteriores não serão aceitas.

6.11. Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, seja qual for
o motivo alegado.

6.12. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da
Folha de Respostas. Serão consideradas marcações Indevidas as que estiverem em desacordo
com este Edital ou com as instruções contidas no Boletim de Questões e na Folha de Respostas,
tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não-preenchido integralmente.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
‘ r,» iVriír/ann nn (1»í? n ••:M

6.9.



Pàg. 09DIÁRIO OFICIALMacapá, 25.03.2010

6.13. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua
Folha de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
da leitura óptica.

6.14. Após a aplicação do exame da 1a fase a UNIFAP disponibilizará o gabarito provisório da prova a
partir das 15h OOmin do dia 20 de junho de 2010, no endereço eletrónico www.unifap.br/depesec .

6.15. O gabarito definitivo será divulgado até o dia 30 de junho de 2010, após o julgamento de eventuais
recursos do gabarito provisório.

6.16. O resultado final da 1a fase será divulgado até o dia 9 de julho de 2010.
6.17. Os cartóes de respostas utilizados pelos candidatos serão conservados, pelo prazo de 02 (dois)

anos, junto à Divisão de Processos Seletivos da Universidade do Federal do Amapá, contados da
data de homologação do resultado final, sendo, após esse prazo, incinerados.

VII- DO JULGAMENTO DO EXAME DE HABILIDADE E CONHECIMENTOS
O exame terá a pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos, valendo cada questão da parte
objetiva 1,0 (um) ponto.
O total de pontos de cada candidato será igual à nota obtida na prova do exame de habilidade e
conhecimentos.
Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de acertos, o equivalente a
25(vinte e cinco) questões corretamente assinaladas e, cumulativamente, não obter nota
O.OO(zero) na prova de Língua Portuguesa.
Caso o candidato alcance 50% de acertos ou mais na prova, contudo venha a obter nota zero na
disciplina Língua Portuguesa, será considerado, para todos os efeitos, não habilitado e.
consequentemente, desclassificado do certame.
Em hipótese alguma haverá revisão de exame requerida administrativamente.
O gabarito definitivo será divulgado após o julgamento de eventuais recursos ao gabarito
provisório.

VIII - DO TESTE DE AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA (TAAF)- 2a FASE
O Teste de Avaliação e Aptidão Física (TAAF), de presença obrigatória e de caráter eliminatório,
será realizado pela PMAP e visa avaliar a capacidade minima do candidato para suportar, física
e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas e de demais exigências própriasi

da função de policial militar.
Serão convocados para realizarem o TAAF os candidatos aprovados na primeira fase e
classificados até o limite de vagas específicas, respeitados os empates na última posição.
O candidato será considerado apto ou inapto no TAAF.
O candidato deverá comparecer na data, no local e em horário a serem determinados no Edital
de Convocação, (que estarão disponíveis no endereço eletrónico da SEAD e no Diário Oficial do
Estado do Amapá), com roupa apropriada para a prática de educação física, munido de atestado
médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias
antes da realização do teste.
O atestado médico deverá ser emitido constando, expressamente, que o candidato está apto a
realizar o TAAF, conforme estabelecido neste Edital, devendo constar nele, de forma legível, o
número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina.
O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o inicio
da realização da 1a prova do TAAF, não sendo aceita a entrega de atestado em outro momento
ou que não conste a autorização expressa nos termos do subitem anterior.
Não serão aceitos atestados médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que
comprovam que o candidato goza de saúde física e mental e que não expressem a aptidão para
a realização de exercícios físicos.
Caso o candidato não cumpra o previsto no item acima em sua totalidade, não poderá realizar a
prova, sendo, por consequência, eliminado do concurso.
No momento de sua apresentação para a realização do TAAF, o candidato receberá
mais identificações, que deverão permanecer onde determinado pelos componentes da banca e
mantido até o final de todas as atividades da prova.
A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos
em cada prova será, exclusivamente, a realizada pela banca.
O TAAF constará de 03 (três) provas a serem realizadas em 02 (dois) dias.
O candidato que não atingir os índices mínimos (observando-se rigorosamente a ordem
cronológica de realização das provas) estabelecidos para ser considerado apto ficará impedido
de participar das provas seguintes, sendo, a partir de então, eliminado do certame.
A ordem cronológica das provas e os índices mínimos estabelecidos obedecerão ao previsto nas
tabelas de suficiência, adiante especificada.

TABELA DE SUFICIÊNCIA

7.1.

7.2.

7.3.

7 4.

7.5.
7.6.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.5.
uma ou

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.9.1
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ÍNDICES MÍNIMOSDIAS PROVAS

Flexões de braço 10 repetições
1o DIA

Abdominal supra (1 minuto) 20 repetições

2o DIA Corrida de 12 minutos 1.600 metros

8.10. Descrição das Provas
Flexões de braços

8.10.1.1. A prova de flexões de braços seguirá ao seguinte protocolo de execução:
Posição inicial: em terreno plano, liso e, preferencialmente, na sombra, o candidato deverá se
deitar em decúbito ventral, apoiando o tronco e as mãos no solo, ficando as mãos do lado do
tronco com os dedos apontados para frente e os polegares tangenciando os ombros, permitindo,
assim, que as mãos fiquem com um afastamento igual à largura do ombro; após adotar a

8.10.1.

a)

abertura padronizada dos braços, deverá erguer o tronco até que os braços fiquem estendidos,
mantendo os pés unidos e apoiados sobre o solo;
Execução: o candidato deverá abaixar o tronco e as pernas ao mesmo tempo, flexionando os
braços até que o cotovelo ultrapasse a linha das costas, ou o corpo encoste levemente no solo;
éstenderá, então, novamente, os braços, erguendo, simultaneamente, o tronco e as pernas até
que os fiquem totalmente estendidos, quando será completada uma repetição; cada candidato
deverá executar o número máximo de flexões de braços sucessivas, sem interrupção do
movimento; o ritmo das flexões de braços, sem paradas, será opção do candidato e não há limite
de tempo.
Flexão abdominal supra em 1(um) minuto.

8.10.2.1. O candidato se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com os pés apoiados, joelhos
flexionados, com os braços cruzados sobre o peito com os cotovelos colados ao tronco, à frente
do examinador;

8.10.2.2. Ao comando de iniciar, através de contração da musculatura abdominal, o candidato elevará seu
tronco até que os cotovelos toquem a coxa, sem os descolar de seu tronco. Em seguida, o
candidato retoma à posição Inicial até que toque o solo com as costas, completando um
movimento, quando então poderá dar inicio a execução de um novo;
J

8.10.2.3. O número de movimentos executados corretamente será o resultado obtido em um tempo
máximo de 01 (um) minuto;

8.10.2.4. O auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o
exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último
realizado de maneira correta;

8.10.2.5. Somente será contado o exercício realizado completamente;
8.10.2.6. A execução da prova deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repousei ou pausa entre as

repetições. Repouso entre as repetições será considerado como término do exercício, sendo
computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento.

8.10.2.7. Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na
primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial.
Corrida de 12 minutos

8.10.3.1. O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância
mínima exigida, em local previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do
trajeto. A metodologia para a preparação e a execução da prova para os candidatos obedecerá
aos seguintes critérios:

Para a realização da prova de corrida, o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se
em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir,
Os comandos para iniciar e terminar a prova serão emitidos pelo integrante da banca, por meio
de silvo de apito;
Não será informado o tempo restante para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar
relógio para controlar o seu tempo;

/

Ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer o seu nome ou número em
voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de
quantas voltas completou naquele momento;
Após soar o apito encerrando prova, o candidato deverá permanecer no local onde estava
naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem
percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no' sentido transversal da pista
(lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova.

A correta realização da prova de corrida dé doze minutos levará em consideração as seguintes
observações:

b)

8.10.2.

8.10.3.

a)

b)

c)

d)

e)

8.10.3.2.



(DIÁRIO OFICIAL) Pàg. 11Macapá, 25.03.2010

O tempo oficia! da prova será controlado por relógio do coordenador da prova, sendo o único ~

que servirá de referência para o início e término da mesma;
Orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato não pare bruscamente
a corrida, evitando ter um mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido
transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de
término da prova;
A distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada

' pela banca examinadora.
8.10.3.3. Será proibido ao candidato, quando da realização da corrida de doze minutos:

Abandonar a pista antes da liberação do fiscal;
Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão
etc.);
Deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito
encerrando a prova;
Não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida.

8.10.3.4. A corrida de doze minutos será realizada em uma única tentativa.
8.10.3.5. Durante os doze minutos da prova, o candidato deverá percorrer, no mínimo, uma distância de

1.800 metros.

a)

b)

i

C)

a)

b)

c)

Id)

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O TAAF
Cada prova será realizada em uma única tentativa..
Será considerado apto no TAAF o candidato que atingir o desempenho mínimo em todas as
provas e não tenha infringido qualquer norma prevista neste edital.
Será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo
classificação alguma no certame, o candidato que:
Não comparecer à realização das provas;
Nâo realizar qualquer das provas;
Não atingir o desempenho mínimo em qualquer das provas, no prazo determinado ou modos
previstos neste edital;
Infringir qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado
nas provas físicas.

Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias (indisposições, cãibras,
contusões, luxações, fratura, demais lesões e situações semelhantes), que impossibilitem a
realização das provas do TAAF ou que diminua a capacidade física dos candidatos, não serão
levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento diferenciado.
O resultado do TAAF será divulgado no site http://www.sead.ap.gov.br.
Demais informações a respeito do TAAF constarão de edital específico de convocação para
essa fase.

8.11.

8.11.1.

8.11. 2.

8.11.3.
4

a)

b)
c)

d)

8.11.4.

8.11.5.
8.11.6.

IX - DOS EXAMES MÉDICOS- 3a FASE
Serão convocados para os exames médicos os candidatos considerados aptos no Teste deN'Avaliação e Aptidão Física (TAAF).
Os exames médicos, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, serão realizados, em
data, em horário e em locais a serem divulgados oportunamente, e avaliados pela Junta
Pericial de Saúde Pública designada para este fim pelo Secretário de Estado da Administração.
Os exames médicos compreendem exames clínico, oftalmológico, odontológico, toxicológico, e
de outros aspectos físicos.
Os candidatos convocados para essa etapa, na data determinada para realização dos exames
médicos, deverão apresentar á Junta os exames relacionados no item 18 do Anexo II deste
edital, os quais deverão ser providenciados por conta do próprio candidato.

9.1.
*~rv 4 rír *r

9.2.

9.3.

94

9.5. Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade
do candidato e ter prazo de validade nâo superior a 3(três) meses entre a data de realização
e sua apresentação à banca examinadora.
A critério da Junta Pericial de Saúde poderão ser solicitados exames complementares;

candidato será considerado apto ou inapto nos exames médicos, de acordo com a conclusão
do laudo médico, observadas as condições Incapacitates constantes do Anexo II. O candidato
considerado inapto será eliminado do concurso.

9.6.
9.7.

9.8. Ser$ automaticamente eliminado do concureo o candidato que, na data e horário determinados
para a realização dos exames médicos, não se encontrar em condição de saúde compatível
com o

i

Icargo ao qual está concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer
laboratorial previsto nessa etapa.

exame

i9.9. No dia de realização dos exames médicos, os candidatos deverão comparecer trajando calção - .
j

”L
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de banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças,' para os
candidatos do sexo feminino.
Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.
Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de
convocação para essa etapa.

9.10.
9.11.

X -DO EXAME DOCUMENTAL- 4* FASE

No ato da convocação os candidatos apresentarão:
Original e fotocópia do diploma ou comprovante de conclusão de curso superior em Teologia,
conforme dispõe a alínea d) do item 2.2;
Original e fotocópia do documento de Identidade, conforme relação do item 5.5.
Original e fotocópia do Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão expedida
pela Justiça Eleitoral.
Original e fotocópia do documento militar,
Certidões de antecedentes criminais expedidas pela Polícia Técnico-científica, Justiça Federal
e Justiça do Estado onde resida.
Original e fotocópia do Cadastro de Pessoa Física e comprovante de inscrição e de situação
cadastral no C.P.F. (http://mm.receita.fazenda.gov.br/ PessoaFisica/CPF/CadastroPF.htm)
02 (duas) fotos 3x4, recentes, de frente, coloridas, de fundo azul.

10.1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

10.2. Após análise da documentação, será publicado Edital convocando os candidatos
matricula no EIA/QOCPMAP, com a documentação considerada regular.

' Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o EIA/QOCPM que deixar de
apresentar a documentação exigida no período estipulado em edital ou que a apresente de
forma irregular.
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

XI-DA CLASSIFICAÇÃO
11.1.
11.2.
11.3.

para

10.3.

10.4.

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota final.
A nota final dos candidatos será igual ao total de pontos obtidos na prova da 1* fase.
Em caso de empate, serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios para
desempate:

, »
1o - Maior nota na prova de conhecimentos específicos;
2o - Maior nota nas questões de Língua Portuguesa;
3° - O candidato de maior idade.

a)
b)
c)

XII-DA APROVAÇÃO, DO RESULTADO FINAL,NOMEAÇÃOE DA HOMOLOGAÇÃODO CONCURSO.
Será considerado aprovado no concurso o candidato que realizar, com ôxito, todas as fases
mencionadas neste Edital.

* 1 , •» . • . VjgjA classiflcaçãa finai dar-se-á;ám ordem decrescente das notas finéia obtidas no concurso
peloscandidatos considerados aptos em todas as teses subseqQentes.
O resultado final de concurso eérá homologado por ato do Governador do Estado do Amapá, •
com a conseqOente publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
Após a Homologação do Concurso, 09 candidatos aprovados serão nomeados- poc ato do
Governador do Estado ao cargo de 1* Tenente Capelão, a seguidamente matriculados no EIA.
Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas de
candidatos no concurso valendo, para tal, a divulgação no Diário Oficial do Estado do Amapá.
O candidato aprovado no concurso e classificado dentro do limite de vagas oferecidas para o

•EIA/QOCPM, conforme resultado final, será convocado para inclusão na PMAP.

12.1.
i*

12.2.

i r 112.3.L 4 r* • 4*,*f
+ 12.4. .

12.5.

12.6.

XIII- 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 8h às 12h e das 14h ôs 18h, 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 específicos.
Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição detalhada
das razões que 0 motivaram, desde que dirigidos - à Comissão de Operacionalização de
Processos Seletivos e Concurso - COPSC/DEPSEC, entregue sob protocolo, no Campus . .

13.1.

13.2. V.- l
4

13.3.

13.4.

13
•<! C/l > Í iVlj'i'WV. ..Jt. - ^

—cr:
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. Marco Zero do Equador da UNIFAP, em Macapá-Ap (subitem 13.1), no prazo de 2 (dois) dias
úteis.
No requerimento do recurso referente ao gabarito provisório da prova objetiva, 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
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 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-mail, fac-símile, via postal, pu outro meio que não
seja o especifico neste Edital.

Recursos não fundamentados e extemporâneos serão indeferidos liminarmente.
A Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos - COPSC/DEPSEC.
constitui única instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual
não caberão recursos adicionais.
O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todos os candidatos.
Não serão aceitos recursos administrativos sobre o gabarito definitivo da prova objetiva.
Serão liminarmente indeferidos os recursos interpostos em desobediência a qualquer
determinação contida neste edital.

Será admitido, ainda, recurso administrativo referente aos resultados das 2a, 3a e 4a fases.
Esse recurso deverá ser interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis, conforme modelo do
Anexo IV, contados da divulgação do(s) resultado(s) no site httpVAAww.sead.ap.gov.brZ
Os recursos referentes ao item anterior serão dirigidos ao Presidente da Comissão
Organizadora do Concurso Público, entregues na Secretaria de Estado da Administração -
SEAD, protocolados no horário das 8h às 18h.
Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do
prazo com indicação do nome do candidato, endereço, número de inscrição, questionamento e

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.
13.12.

13.13.

13.14.
13.15.

13.16.

13.16.1.

13.17.

assinatura, conforme modelo no Anexo IV, que também estará disponível no site
http://www.sead.ap.gov.br/.
Os recursos serão admitidos uma única vez, não cabendo pedidos de reconsideração.
Serão rejeitados liminarmente os recursos: entregues fora do prazo; os que não contiverem
dados necessários à identificação do candidato e os que não utilizarem o formato do formulário
contido no Anexo IV.

13.18.

13.19.

Havendo alteração de resultado em quaisquer das fases do Concurso Público, em razão do
julgamento de recursos apresentados à Comissão do Concurso, este resultado deverá ser
republicado com as alterações que se fizerem necessárias.

13.20.

XIV- DA MATRÍCULA NO EIA/QOCPM
A convocação dos candidatos para matrícula no EIA/QOCPM obedecerá à ordem de
classificação dos candidatos habilitados em todas as fases, observando, rigorosamente, o
número de vagas previstas no edital.
As vagas ofertadas somente serão preenchidas observando-se a especificidade do credo
religioso indicado, não havendo, em hipótese alguma, o suprimento de vagas por um credo no
eventual não preenchimento pelo outro.
A matrícula do candidato aprovado no EIA/QOCPM fica condicionada ao atendimento dos

X.
requisitos básicos para investidura constante do item 2.2 deste edital e da legislação vigente.
Será exonerado o candidato nomeado que: convocado para o EIA/QOCPM não efetivar sua
matrícula no período estipulado; desistir expressamente do estágio; deixar de comparecer por
qualquer motivo ao EIA/QOCPM ou, ainda, não satisfizer aos demais requisitos legais e
editalícios.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
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14.5. A Secretaria de Estado da Administração reserva-se ao direito de convocar os candidatos
habilitados na medida da necessidade da Policia Militar.
O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço no banco de dados da SEAD.

14.6.

XV -DO ESTÁGIO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS CAPELÃES POLICIAIS
MILITARES (EIA/QOCPM)

O EIA/QOCPM será regulado pela Diretória de Ensino e Instrução PMAP e terá a duração
mínima de 06 (seis) meses, podendo ser realizada na PMAP ou em outra Unidade da
Federação.
Para todos os efeitos, durante a realização do EIA/QOCPM. o aluno ostentará o posto de 1o

Tenente Capelão PM Estagiário (1o Ten. CPM).
Após o encerramento do EIA/QOCPM. com os critérios nele estabelecidos, será definida a
ordem hierárquica entre os concludentes.
Obtendo a aprovação no EIA/QOCPM, o 1o Ten. CPM Estagiário será nomeado 1o Tenente
CPM.
O 1o Ten. CPM Estagiário que não obtiver a aprovação no EIA/QOCPM será exonerado.

15.1.

15.2.

15 3.

15.4.

15.5.

XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
A habilitação no concurso gera para o candidato apenas a expectativa de direito â convocação
para frequentar o EIA/QOCPM.
Durante o período de validade do concurso, a Secretaria de Estado da Administração - SEAD
reserva-se ao direito de proceder às convocações em número que atenda aos interesses e às
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado do Amapá e
o número de vagas.
A inscrição do candidato implicará o conhecimento de todas as normas e disposições do
presente edital e o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso.
Serão tornados nulos todos os atos relativos à inscrição, habilitação ou aprovação - com a
consequente perda dos direitos deles decorrentes, sem prejuízo das cominações legais
aplicáveis - quando forem constatadas irregularidades de documentos e/ou inexatidão de
declarações do candidato, ou comprovada fraude que beneficie o próprio candidato ou
qualquer outro.
Igualmente serão declarados nulos todos os atos referentes ao candidato que não comprovar
adequadamente a escolaridade e demais documentos exigidos para a matrícula no estágio,
vez que a inscrição é efetivada sob condição resolutória da apresentação desses documentos.é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações de todos os
atos. editais e comunicados referentes a este concurso público no endereço eletrónico
http://www.sead.ap.gov.br e no Diário Oficial do Estado do Amapá.

• Os casos omissos serão resolvidos pela comissão do concurso.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

167.

XVII- DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO
O presente concurso público terá validade de 01(ano) anos, a contar da data da publicação no
Diário Oficial do Estado da homologação do resultado final do concurso, prorrogável uma vez,
por igualperíodo.

O surgimento de circunstâncias supervenientes vedadas por este edital obsta a admissão de
candidato ao EIA/QOCPM.

17.1

17.2

Macapá-AP, 23 de março de 2010.*i

WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS
Secretário de Estado da Administração_ Prêsidente da Comissão.̂

i

ANEXO I

EXAME DE HABILIDADES E CONHECIMENTOS

DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO
HABILIDADES
Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, valorizando a
capacidade de raciocínio.
Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos

1.
1.1

^ .y • i ^s:1- .
1.1.1

1.1.2
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relativos a mais de uma área de conhecimento.

• CONHECIMENTOS
Nas provas objetivas, além das habilidades, serão avaliados os conhecimentos, conforme
especificação a seguir

2.1
2.1.1

2.1.1.1
LlNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial.
4 Acentuação gráfica. 5 Emprego das classes de palavras. 6 Emprego do sinal indicativo de crase. 7
Sintaxe da oração e do período. 8 Pontuação. 9 Concordância nominal e verbal. 10 Regência nominal e
verbal. 11 Significação das palavras. 12 Redação de correspondências oficiais.

Conhecimentos Básicos:

2.1.1.2
CANDIDATOS EVANGÉLICOS; 1 Teologia Bíblica - conhecimentos bíblicos (Antigo e Novo Testamento).
Mundo Contemporâneo do Antigo e Novo Testamento (Bibliologia, História e Geografia Bíblica).
Hermenêutica. Arqueologia Bíblica. Tipologia. 2 História da Igreja - contribuição dos povos (romanos,
gregos e judeus). As condições religiosas, intelectuais e morais no mundo ao surgir o Cristianismo. História
da Igreja Primitiva (até o ano 100 d.C.). 3 História da Igreja Antiga (100 - 590 d.C.). História da Igreja
Medieval (590 - 1517 d.C.). História da Reforma e da Contra-Reforma (1517 - 1648 d.C.). História da
Igreja Moderna (1648 -1800 d.C.). O Cristianismo na Europa e nos EUA dos séculos XIX e XX. 4 Teologia
Sistemática - Prolegômenos (Doutrina, Escrituras e Teologia). Deus. Angelogia. Antropologia cristã.
Hamartiologia. Soteriologia. Cristologia. Pneumatologia. Escatologia. 5 Teologia Aplicada - Homilética.
Teologia Pastoral. Liderança cristã.

Conhecimentos Específicos:

CANDIDATOS CATÓLICOS: 1 Sagrada Escritura. 2 Introdução - Inspiração dos livros da Bíblia. O cânon
dos livros inspirados. Os princípios ou regras da interpretação da Bíblia. 3 Teologia Dogmátida - O mistério
do Deus vivo: Deus uno e Deus trino. Deus criador a criação, os anjos, o mundo visível, os homens
(antropologia teológica, a queda dos primeiros homens e o pecado original). Cristologia e Soterologia; o
ministério de Jesus Cristo e de sua obra redentora. Mariologia. Eclesiologia (inclusive ecumenismo e
missiologia)'. Os sacramentos. Escatologia: do homem individual e de todas as criaturas, sobretudo da
humanidade. 4 Liturgia - Princípios da Liturgia: escritura e leis da celebração litúrgica. 5 Teologia Moral -
Moral fundamental. A dignidade da pessoa humana: Imagem de Deus, vocação à bem-aventurança, a
liberdade do homem, a moralidade dos atos humanos e das paixões, a consciência moral, as virtudes, o
pecado. A comunidade humana: a pessoa e a sociedade, a participação na vida social, a justiça social. A
salvação de Deus: a lei e a graça (a lei moral); a graça e a justificação. A Igreja, mãe e educadora
(magistério e mandamentos da Igreja). 6 Moral especial - Os dez mandamentos (contendo a doutrina
social da Igreja). 7 História da Igreja - História da Igreja contemporânea. História da Igreja no Brasil. 8
Direito Canónico-Direito Paroquial. Direito Matrimonial.

Macapá-AP, 23 de março de 2010.

WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão.

ANEXO II

" EXAME MÉDICO- CONDIÇÕES IKÍCAPACITANTES
*;i r

Neste anexo, estão listadas as condições incapacitates para Ingresso no Quadro Oficiais
Capelães Policiais Militares da PMAP, os índices mínimos e as causas de ínabilitação nos exames médicos,
odontológicos e físicos.
1 - Tumores malignos na área de cabeça e pescoço: deformidade congénita na área da cabeça e do
pescoço: alterações, estruturais da glândula tiróide associadas ou não a sinais clínicos de
hipertireodismo.
2 - Ouvidos, nariz e faringe: deformidades congênit$sfgy$i c^rnprometam o bom desempenho de função
policial militar; tartamudez que comprometa a comunicação oral básica.
2.1 - Na prova com audiômetro de tom puro: o candidato não deve ter deficiência de percepção auditiva em

icada ouvido, separadamente, maior que 35dB em nenhuma das três frequências 500, 1000. 2000Hz,
nem maior que 50dB nas frequências acima de 3000Hz.
3 - Cavidade oral.
3.1 - Será considerado inapto o candidato que apresentar.

_ a) Alterações patológicas císticas e/ou tumorals oral, que comprometam a função do sistema

v wr-OJOO - UnNÕiÇÓFS 4r r r
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estomatognático).
b) Dentes cariados;
c) Periodontopatias com mobilidade de grau III em pelo menos um segmento dentário;
d) Maloclusões de classe iii esquelética com oveijet maior que onze mm;
e) Maloclusões de classe II esquelética com overjet maior que dezessete mm;
f) Mordida aberta anterior com overbite maior que 15mm;
g) Atresia severa de maxila e/ou mandíbula.
h) Alterações anátomo-patologicas severas da articulação temporomandibular;
i) Portadores de aglossia;

j) Portadores de sequelas faciais resultante de trauma e/ou tumores, que comprometam a estética e/ou
função;
k) Portadores de DTM-Disfunção Têmporo-Mandibular.
3.2 - Será considerado inapto o candidato que não possuir 24 elementos dentários, tolerando-se
dentes artificiais (coroas, pontes fixas e móveis e implantes), sendo um mínimo de 18 dentes hígidos e/ou
restaurados.
4 - Olhos e visão: opacificações comeanas, ceratocone e ceratopatias; glaucomas; doenças
congénitas ou adquiridas; estrabismo (superior a 10 D prismática); doenças e lesões de retina; doenças
neurológicas que afetam os olhos; discromatopsia completa; AV s/c inferior a 20/100 em cada olho ou
até 20/200 em um olho, desde que o outro seja superior ou igual a 20/60, A AV c/c em todos os casos deve
ser 20/20 em pelo menos um olho e superior ou Igual a 20/40 no outro olho.
5 - Pele e tecido celular subcutâneo: infecções bacterianas micóticas crónicas ou recidivantes,
micoses extensas; parasitoses cutâneas extensas eczemas alérgicos cronificados ou
expressões cutâneas das doenças auto-imunes; manifestações de doenças alérgicas de difícil

. resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes que comprometam
hansenlase; tatuagem ofensiva à saúde, à moralidade, aos bons costumes e que faça apologia ao crime e
ao uso de substância tóxica e entorpecente;
6 - Pulmões e paredes torácicas: deformidade relevante congénita ou adquirida, função respiratória
prejudicada, doenças imunoalérgicas do trato respiratório inferior; fistulas e fibroses pulmonares
difusas; tumores malignos e benignos dos pulmões e pleura.
7 - Sistema cardiovascular anormalidades congénitas ou adquiridas; infecções e inflamações;
arritimias; doenças do pericárdio; endocárdio e da circulação intrínsica do coração anormalidade de
condução e outras detectadas no eletrocardiograma com repercussão clínica; doenças oro-valvulares;
doenças venosas arteriais e linfáticas; hipertensão arterial de acordo com a definição da OMS;
miocardipoatias.
8 - Abdome e trato intestinal: anormalidade que aparece (ex.: hérnia, fistulas) à
palpação visceromegalias; micose profunda; história de cirurgia significativa ou ressecções
importantes; doenças hepáticas e pancreáticas; distúrbios funcionais desde que significativos; tumores
benignos e malignos.

ê

9 - Aparelho gônito-urinário: anormalidades congénitas ou adquiridas da genitália; rins e vias
urinárias; tumores; criptorquidia; varicocele volumosa e/ou dolorosa;
9.1 O testículo único não é incapacitante desde de que não resulte de cripotorquidia do díitro testículo. A
hipospadia balânica não é incapacitante.
10 - Aparelho osteomioarticular doenças e anormalidades dos ossos e articulações; congénitas ou
adquiridas; inflamatórias; infecciosas; neoplásticas; traumáticas e degenerativas; desvio ou curvaturas
anormais e significativas da coluna vertebral; deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das
mãos e pés; próteses cirúrgicas e sequelas de cirurgia; pé plano espástico, lesões ligamentares,
condromalacia de patela e outras doenças incapacitates para o serviço policial militar.
11 - Doenças metabólicas e endócrinas: diabetes melito; tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfunção
hipofisária; disfunção tireoidiana sintomática; tumores da tireóide, exceto cistos insignificantes e
desprovidos de potencialidade mórbida; tumor de supra-renal e sua disfunção congénita ou adquirida;
hopogonadismo primário ou secundário; distúrbio do metabolismo do cálcio e fósforo; de origem
endócrina; erros inatos do metabolismo; crescimento e desenvolvimento anormais, em desacordo com a
idade cronológica.
12 - Sangue e órgãos hematopoéticos: alterações significativas do sangue; órgãos hematopoéticos;
doenças hemorrágicas.
13 - Doenças neuropsiquiátricas: distúrbios ' neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades
congénitas ou adquiridas; ataxias; incoordenações; tremores; paresias e paralisais; atrofias e

fraquezas musculares; histórias de síndrome convulsiva; distúrbio da consciência; comportafaenÇaisa
da personalidade.
14 - Tumores e neoplasias.
14.1 - Qualquer tumor maligno.
14.2 - Tumores benignos; dependendo da localização; repercussão funcional, potencial evolutivo ou

infectados,

a estética ou função;

inspeção ou

t. • • -*•
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comprometimento estético importante.
14.3 - Se o perito julgar insignificante a existência de pequenos tumores benignos: (ex.: cistos sebáceos,
lipoma), deverá Justificar sua conclusão.
'15 - Condições ginecológicas: neoplasias malignas; cistos ovarianos não funcionais; lesões uterinas e
todas as patologias ginecológicas adquiridas, exceto se insignificantes e desprovidas de potencial mórbido;
anormalidades congénitas com repercussão funcional ou com potencial para morbidade; mastites
específicas; tumor maligno da mama; endometriose comprovada.
16 - Aparelho locomotor.
16.1 - Será considerado inapto o candidato que apresentar.
a) deformidades e/ou desvios em quaisquer planos do eixo normal da coluna vertebral, repercussão
funcional (escoliose, cifose, hiperlordose, inversão da lordose);
b) deformidades ou sequelas de fraturas com comprometimento do alinhamento, simetria função do
segmento afetado;
c) alterações acentuadas do alinhamento dos membros superiores e/ou inferiores (genuvalgo, genuvaro,
genurecurvátum, cúbito-valgo, cúbito-varo);
d) comprometimento funcional articular (bloqueio da flexão, extensão, pronação, supinação); rotação
lateral e medial traumática ou congénita, restrição de função em decorrência de luxação recidivante,
em qualquer segmento, operada ou não;
e) deformidades congénitas ou adquiridas dos pés, por exemplo: pé cavo, pé plano rígido, hálux-vago,
hálux-varo, hálux-rígidus, sequelas de pé torto congénito, dedos em garra com calosidade ou não,
calosidade aquiléia, dedo extra-numerário;
f) ausência parcial ou total, congénita ou traumática de qualquer segmento das extremidades;
g) sequelas de patologias congénitas; com repercussão funcional;

/h) deformidades esqueléticas acentuadas (tumorações; hipertrofias; ossos supranumerários).
17 - Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames radiológicos de coluna
lombosacra, escoliose tóraco-lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna
vertebral, má formação congénita isolada ou associada (tais como: spina bífica, vértebra de transição
mega apósfise neo-articulada ou não ao sacro), tumoração óssea; doença inflamatória, doença
infecciosa; presença de prótese cirúrgica ou sequelas de cirurgia e de fratura.
18 - Serão requeridos os seguintes exames; os quais deverão obrigatoriamente vir acompanhados dos
respectivos laudos: hemograma - Glicemia. Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO, TGP,
Bilirrubinas e frações; Tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; Eletrocardiograma (até 29 anos),
Radiografia Panorâmica Odontológica, Raios X da Coluna Vertebral, Raios X do Tórax;
Eletroencefalograma;Teste Ergométrico (a partir de 30 anos), Audiometria, Laudo oftalmológlc^completo;
exame toxicológico (cannabis sativa-maconha e metabólicos do delta 9 THC, cocaína, anfetamínicos e
metabólicos) com laudo.
18.1 - A critério da Junta, o candidato deverá às suas expensas, providenciar de imediato, qualquer outro
exame complementar não mencionado neste edital, que se tome necessário para firmar um diagnóstico,
visando dirimir eventuais dúvidas, podendo, ainda, a critério da Junta Pericial de Saúde Pública, ser
convocado para novo exame clínico.
19. - São causas de inabilitação:

19.1 - face posterior do corpo: rotação lateral cervical, inclinação lateral cervical, dismetria de membros
inferiores; escápula alada, escoliose acentuada, pé varo acentuado, genuvaro acentuado; pé valgo
acentuado; pé abduto acentuado, pé abduto acentuado, seqúela de trauma;
19.2 - face anterior do corpo: deformidade torácica importante; cicatriz de cirurgia abdominal
ou torácica extensa, seqúela de traumas; lesões do globo ocular significativas;
19.3 - perfil do corpo: pé plano espástico; pé cavo acentuado.
19.4 - acromegalia, varizes de membros inferiores de grau moderado a acentuado, lesões vasculares a
ectoscopia significativas; seqúelas neurológicas; amputações nos membros superiores; amputações
membros inferiores; deformidade e rigidez articular, calosidade importante em pés; cicatrizes cirúrgicas
ortopédicas recentes em membros.

nos

Macapá-AP, 23 de março de 2010.

.zr - WELINGTON DE CARVALHOpÂMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão. .
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ANEXO ill

FORMULÁRIO DE RECURSO

Nome do Candidato:
N° de Inscrição:
CPF:

CARGO:
Local de Prova: Sala:

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO:

Macapá de de 2010

Candidato:

Responsável pelo Recebimento:

ATENÇÃO: Preencher um formulário para cada questão. Entregar este formulário em duas vias, uma via
será devolvida como protocolo.

Macapá-AP, 23 de março de 2010.

WELINGTON DE CARVALHO ÇAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão.

EDITAL N°001/2010- OFICIAL MILITAR DO QUADRO DE SAÚDE DA PMAP.

HOMOLOGO A ABERTURA DO CONCURSO PÚBL.ICO.

Jõ /ALDEZ G
ador do Estacb do Amapá

ANTÔ ILVA
Gove

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no us< Je suas atribilções e na
qualidade de Presidente da Comissão, de acordo com as normas estabelecidas na Constituição Federal
(artigo 37, inciso II c/c o §1° do artigo 42, c/c o artigo 142, §3°, inciso X) e com as disposições aplicáveis do
Estatuto da Polícia Militar, lei federal 6.652, de 30 de Maio de 1979 e mais o contido na Lei de Organização
Básica da PMAP, faz saber que realizará Concurso Público para seleção de candidatos para o Cargo 2o

Tenente Estagiário do Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde da Polícia Militar do Amapá -
QOPMS, o qual se regerá de acordo com as instruções especiais constantes neste Edital e demais normas
aplicáveis. *

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O concurso público será regido por este Edital, seus anexos e diplomas legais aplicáveis,
sendo que sua coordenação caberá à comissão organizadora constituída para este fim.

O presente concurso público se destina a selecionar 12 (doze) candidatos, independente de
sexo, para admissão ao cargo de 2o Tenente Estagiário do Quadro de Oficiais Policiais
Militares de Saúde PMAP.

1.

1.1.

1.2.

1.3. O Concurso Público de aue trata este Edital constará de 4 (quatro) fases, conforme descritas
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no item 4 (quatro) deste Edital.

Serão considerados APROVADOS no concurso público os candidatos classificados na 1a fase

que obtiverem aproveitamento integral em todas as demais fases, até o limite de vagas

ofertadas neste edital.

1.4.

Os candidatos aprovados no concurso serão submetidos ao Estágio de Adaptação e Serviço

para Oficiais do Quadro de Saúde -EAS PM, que será desenvolvido, por um período de 3(três)

sob planejamento da Diretória de Ensino e Instrução da Policia Militar, sendo

1.5.

meses

considerado como período de èstágio probatório para todos os efeitos.
Não haverá reserva de Vagas para candidatos na condição de pessoa com deficiência.

DO CARGO. SUBSlbíOS. ÀTjRlkUlCÕES DOS CARGOS. REQUISITOS PARA INGRESSO,

MATRÍCULA È CURSO DE FORMAÇÃO.

1.6.

2.

O quantitativo de vagas, cargos e áreas são os seguintes:2.1.

03 (três) vagas para Médicos Clínicos Gerais;

01 (uma) vaga para Médico com especialização em Ortopedia;

01 (uma) vaga para Médico com especialização em Cardiologista;

01 (uma) vaga para Médico com especialização em Psiquiatria;

02 (duas) vagas para Cirurgiões-Dentistas, que possuam curso de especialização em

periodontia e/ou prótese dentária;

02 (duas) vagas para Enfermeiros;

01 (uma) vaga para Farmacêutico-Bioquímico;

01 (uma) vaga para Fisioterapeuta;

No eventual não preenchimento de vagas para as especialidades citadas nas alíneas b), c) e d)

do item 2.1., estas deverão ser supridas por Médicos Clínicos Gerais, obedecendo à ordem de

classificação.
* ;

Após aprovação no concurso público o candidato será nomeado 2* Tenente Estagiário Policial

Militar do Quadro de Saúde e matriculado no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS). O

aproveitamento no EAS garantirá a promoção ao posto de 1* Tenente Policial Militar do Quadro

de Saúde.

a)

b)

c)

d)

e)

0
g)

h)

2.2.

2.3.

A remuneração bruta do 2* Tenente Estagiário é de R$ 5.095,20 (cinco mil, noventa e cinco

reais e vinte centavos).
2.4.

A remuneração bruta do 1* Tenente é de R$ 5.471, 30 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um

reais e trinta centavos).
2.5.

São atribuições de cada cargo:

MÉDICO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for necessário. Além

de exercer sua função técnica dentro da área de medicina, poderá exercer atividades
administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de Oficial; assessorar o

comando das corporações nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos referentes à

área de medicina.
CIRURGIÃO-DENTISTA - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for
necessário. Além de exercer sua função técnica dentro da área de odontologia, poderá exercer
atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de Oficial;
assessorar o comando das corporações nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos

referentes à área de odontologia.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3. ENFERMEIRO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for necessário.
Além de exercer sua função técnica dentro da área de enfermagem, poderá exercer atividades
administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de Oficial; assessorar o
comando das corporações nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos referentes à
área de enfermagem.
FISIOTERAPEUTA - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for
necessário. Além de exercer sua função técnica dentro da área de fisioterapia, poderá exercer
atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de Oficial;
assessorar o comando das corporações nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos

referentes àárea de fisioterapia.
FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO-Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando

2.6.4.

2.6.5.
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for necessário. Além de exercer sua função técnica dentro das áreas de farmácia e bioquímica,poderá exercer atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargode Oficial; assessorar o comando das corporações nos assuntos relativos à saúde
nos assuntos referentes às áreas de farmácia e bioquímica.
São requisitos para investidura em cada cargo.
Este concurso público está acessível a todos que satisfaçam às exigências das leis brasileiras.Para ingresso na carreira militar como 2o Tenente Estagiário do Quadro de Oficiais PoliciaisMilitares do Quadro de Saúde, mediante matrícula no EAS, o candidato deverá preencher,cumulativamente, os requisitos seguintes:
Ter sido aprovado no presente concurso público;
Ter nacionalidade brasileira e estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros
portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1o do art. 12da Constituição Federal e na forma do disposto no art. 13 do Decreto n 0 70.436, de 18 de abrilde 1972;

Não ter registros de antecedentes criminais e se encontrar em pleno exercício de seus direitoscivis e políticos;

Possuir conduta ilibada;

Estar quite com as obrigações militares, de acordo com as Leis do Serviço Militar e Eleitoral;
Não ter sido isentado do serviço militar obrigatório por incapacidade física definitiva ou
temporária;

Não ter sofrido, no exercido da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
Gozar de plena saúde física e mental;
Ter concluído o Ensino Superior, comprovado por documentação fornecida por instituição de
ensino reconhecida pelo MEC, na área de formação correspondente ao cargo para o qual
estará concorrendo.
Se reservista, ou ter servido em outra Corporação Militar, ter sido licendado do serviço ativo, a
pedido, no mínimo no comportamento "BOM";

Não ter sido condenado à pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra
condenação incompatível com a função policial;

Se militar, tiver autorização de seu Comandante, Chefe ou Diretor.
Não ocupar cargo ou emprego público, nem receber proventos de aposentadoria de cargo ou
função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma do art. 37, inciso XVI da
Constituição Federal.
Atender e seguir a todas as determinações contidas neste edital, bem como nos diplomas
legais pertinentes.

• . i

DAS INSCRIÇÕES

perícia e

2.7.

2.7.1.

. a)

b)
e

c)

d)

e)

0

g)

h)

i)

j)

k)

D

m)

n)

3.

As inscrições serão efetuadas apenas via internet no endereço eletrónico
www.unifap.br/depsec no período compreendido entre às 10h do dia 22 de abril de 2010 e às
18h do dia 14 maio de 2010, sendo que a UNIFAP não se responsabilizará por inscrição não
recebida por motivos de ordem técnica relacionadas ao computador, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação e outros fatores, também de ordem técnica, que
impossibilitem a transferência de dados.

3.1

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

3.2

A taxa de inscrição é de R$ 115,00 (cento e quinze reais). Para efetuar sua inscrição, o
candidato deverá seguir os procedimentos abaixo:

3.3

Através da internet, de posse do seu CPF, acessar o site: www.
todos os campos do formulário eletrónico de inscrição e em seguida imprimir o comprovante
provisório de inscrição e o Boleto de Pagamento, que poderá ser pago em qualquer agência
do Banco do Brasil S.A., lotéricas, em qualquer Banco participante do Sistema Nacional de
Compensação e ainda em qualquer Agência dos Correios até a data de seu vencimento.
O período de inscrição dos candidatos encerrará, impreterivelmente, ès 18h do dia 14 de maio
de 2010 através da Internet, sendo que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado .

e preencher3.3.1

3.3.2
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. até o dia útil seguinte (17 de maio de 2010), obedecendo aos horários e critérios estabelecidos
nos correspondentes bancários citados no item 3.4.1 deste Edital.
A inscrição dos candidatos somente será validada após a confirmação do pagamento da
referida taxa pelos agentes arrecadadores.

3.3.3

Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega de
envelope, nem comprovantes de agendamento feitos por meio de terminais de auto-
atendimento.

3.4.

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

O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identificação, sendo
de sua exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no ato de inscrição.
O candidato será responsável por qualquer omissão de Informação durante o ato de inscrição.
Efetivada a inscrição não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga, exceto
no caso de cancelamento do concurso por conveniência da Administração Pública.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9. Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao
estabelecido neste edital.
É vedada a inscrição condicional, extemporânea, por via postal, fax ou correio eletrónico.3.10.

3.11. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, quando
verificada a falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos.
O candidato que necessitar de atendimento especial quando da realização das provas, deverá
requerê-lo no ato da inscrição, indicando as condições de que necessita, conforme previsto no
artigo 40, §§ 1o e 2o, do Decreto n° 3.298/1999. A solicitação de atendimento especial será
atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

3.12.

3.13. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
solicitar este atendimento especial, bem como levar um acompanhante, que ficará em sala
reservada para essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata
lactante que não levar acompanhante não realizará as provas.
Poderá, ainda, requerer isenção da taxa o candidato doador de sangue, nos termos da Lei
Estadual n°. 1.418, de 04 de dezembro de 2009.

3.14.

3.15. Considera-se, para a concessão do benefício previsto no subitem anterior, a doação de sangue
promovida a órgão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo
Município.
A isenção supramencionada deverá ser solicitada por meio do preenchimento - e a posterior -

entrega - do formulário de requerimento de isenção de taxa (Anexo I deste Edital) nos dias 03 e
04 de maio de 2010, das 8h30min às 11h30min e das 14h30min às 17h30min, no
Departamento de Processos Seletivos e Concursos - DEPSEC/UNIFAP, Campus Marco Zero,
localizado na Avenida JK, s/n, Km 02, CEP 68.906-970, em Macapá/AP.

Juntamente com o formulário de que trata o subitem anterior (Anexo I deste Edital, disponível
no endereço eletrónico www.unifap.br/depsec), o candidato deverá apresentar em duas vias
(cópia e original) seu CPF, carteira de Identidade, comprovante de residência atualizado - conta
de água, ou luz ou telefone fixo - (em caso de imóvel alugado apresentar contrato de aluguel),
e carteira de doador de sangue ou declaração expedida pela unidade coletora, que comprove
as três últimas doações realizadas no período de um ano antes da data de apresentação desta.
As informações prestadas nos pedidos de inscrições/isenção, bem como a documentação
apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a quaiquer
momento, ser eliminado do concurso e, ainda, responder por crime contra fé pública, sem
prejuízo a outras sanções legais.

Será desconsiderado o pedido de inscrição com isenção do candidato que:

Omitir informações e/ou prestarem informações inverídicas;

Fraudar e/ou falsificar documentação;

Pleiteara isenção sem obedecer todas as recomendações indicadas neste Edital;

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.19.1

3.19.2

3.19.3
3.19.4 Já se encontrar inscrito e com taxa de inscrição paga ou, ainda, que não esteja amparado pela

decisão em causa, seja qual for o motivo alegado;

O deferimento das isenções da taxa de inscrição será divulgado através de uma lista que»• — r J1.., _.< ...... i - — •14 • • r.- * * •
3.20.

estará disponível no site www.unifao.br/deDSBc. a partir do dia 07 de maio de 2010.
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DAS FASES PO CONCURSO4.

4.1 A seleção de que trata este Edital será realizada em 4 (quatro) fases, conforme descrito abaixo:

4.1.1 1a fase- Exame de conhecimentos (prova objetiva), de caráter classificatório e eliminatório;

2a fase - Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter unicamente eliminatório;4.1.2

4.1.3 3a fase- Exame médico, de caráter unicamente eliminatório;

4a fase - Exame documental, concomitantemente à sindicância da vida pregressa, que
constará da entrega dos documentos exigidos, de caráter unicamente eliminatório;

4.1.4

O Exame de Conhecimentos terá como executora técnico-acadêmica a Universidade Federal *

do Amapá - UNIFAP. O TAF e o exame médico ficarão a cargo da PMAP e o exame
documental, concomitantemente a investigação social, conjuntamente com a SEAD e a PMAP.
Serão nomeadas pelo Secretário de Estado de Administração as subcomissões compostas por
Policiais Militares e funcionários civis com formação nas áreas respectivas para a condução
das fases mencionadas.

4.2

. Ocorrendo ausência, inaptidão ou não recomendação de candidato a partir da 2a fase, será
convocado, de imediato, o candidato remanescente da 1a fase melhor classificado, repetindo-
se tal prática, tantas vezes quantas forem necessárias ao preenchimento total das vagas
ofertadas.

4.3

DOS EXAMES5

Todas as fases do concurso serão desenvolvidas exclusivamente no município de Macapá/Ap;5.1.
A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais relacionados à 1a fase

prevista neste Edital, suas convocações e posteriores resultados serão divulgados através do

site www.unifap.br/depsec.
A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais relacionados às demais

fases do Concurso serão divulgadas no site http://www.sead.ap.gov.br/ e, posteriormente, no
• Diário Oficial do Estado-DOE.

5.2.

5.3.

Ao candidato só será permitida a participação nas fases do concurso público nas respectivas
datas, locais 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 caracterizará

desistência do candidato e resultará em sua eliminação sumária do Concurso Público;

Somente será admitido nos locais previamente determinados para a realização das fases do

concurso publico, 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 Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Ministério
das Relações Exteriores. Cédulas de Identidade fornecidas por ordens ou conselhos de classe,
que por lei federal sejam equivalentes a 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.
Caso haja dúvidas relativas à identificação do candidato (documentos, fisionomia, assinatura, *

etc.) será exigida identificação especial através de coleta de assinaturas e impressão digital. ,

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Em caso de negativa do candidato, este será automaticamente eliminado do certame, bem
como será imediatamente realizada a comunicação do fato às autoridades competentes para a
devida apuração.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a
identificação do candidato.
Será excluído do concurso público o candidato que:

5.8.

5.9.

Apresentar-se após o horário estabelecido para a participação em qualquer uma das fases do
concurso;

5.9.1.

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

5.9.2.

Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes de decorrida
1h30min do inicio da prova, no caso da 1a fase;

5.9.3.

c:;
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5.9.4. For surpreendido durante a realização do exame de conhecimento em comunicação com
outras pessoas ou se utilizando de livros, notas, impressos não permitidos, calculadoras, ou
quaisquer outros meios não permitidos expressamente neste edital, e que possam lhe
favorecer em relação aos demais candidatos;

Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrónico de comunicação
(Pager, MP3, MP4, MP5, celulares, etc.), ou quaisquer outros aparatos tecnológicos;

Estiver portando armas;

5.9.5.

5.9.6

5.9.7. Lançar mão de meios ilícitos e/ou fraudulentos para a execução dos exames previstos;

Não devolver o material recebido, observado o disposto no subitem 6.13;

Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;

5.9.8

5.9.9.

5.9.10. Não atender às determinações legais da coordenação do concurso, bem como às normas
estabelecidas neste Edital.

5.10. Por medida de segurança, os très últimos candidatos de cada sala deverão permanecer nesta,
ou no local do exame de conhecimento, sendo liberados somente quando todos o tiverem
concluído, tendo seus nomes registrados, pela fiscalização, na ata da sala de aplicação do
exame.

/

5.11. O candidato que não observar o disposto no subitem 5.9.3., insistindo em sair do local de
aplicação do exame de conhecimento, deverá assinar termo desistindo do concurso, que 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.

5.12.

Não serão aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do
candidato, bem como a verificação de sua assinatura.

5.13.

DA 1» FASE - EXAME DE CONHECIMENTOS:6.
6.1. 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 (cinquenta) questões
objetivas, distribuídas conforme o quadro abaixo:

Área do conhecimento N° de Questões N° de Pontos
Língua Portuguesa
Conhecimentos Específicos

10 10
4040

50Total 50

O exame de conhecimentos da 1a Fase versará sobre assuntos do Conteúdo Programático
apresentado pela UNIFAP, que será publicado até o dia 5 de fevereiro de 2010, no endereço
eletrónico www.unifap.br/depsec.

6.2.

6.3. A legislação citada nos programas é a vigente até a data da publicação do Edital.
6.4. O exame de conhecimentos será realizado no dia 20 de junho de 2010 e terá duração de 4

(quatro) horas, tendo seu início âs 8h e encerramento às 12h (horário oficial do Estado do
Amapá).

O comprovante de inscrição contendo o local da realização da prova dos candidatos estará
disponível a partir do dia 09 de Junho de 2010, no site www.unifap.br/depsec_. é de inteira
responsabilidade do candidato o acesso ao seu local de prova.

6.5.

O Candidato deverá imprimir seu comprovante de inscrição, sendo de sua inteira
responsabilidade a obtenção desse documento e a verificação da exatidão de seus dados em
tempo hábil.

6.6.

6.7. Caso o comprovante de inscrição impresso pelo candidato não indique o local onde fará a
prova ou apresente alguma incorreção, este deverá comparecer ao DEPSEC nos dias 10 e 11
de junho de 2010, no horário das 8h30min às 12h e das 14h30min às 17h30min.

6.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para o exame de conhecimentos 1 (uma)
hora antes do horário estabelecido para seu Início, munido de caneta esferográfica na cor azul
ou preta, além da documentação especificada no item 5.6.

6.9. 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.
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Se desejar, poderá anotar o seu gabarito, mediante solicitação ao fiscal de sala, após a
conclusão de sua prova.
Cada questão terá uma única resposta correta, dentre as 5 (cinco) alternativas. O candidato
deverá assinalar, utilizando caneta esferográfica azul ou preta, as respostas que julgar corretas
no cartão de respostas, que será devolvido ao fiscal de sala por ser o único documento válido
para a correção das questões.

6.10.

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

6.11.

Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações incorretas
feitas no cartão de respostas. São consideradas marcações incorretas as que estiverem em
desacordo com as orientações contidas no boletim de questões e com as que tenham sido
repassadas pelos responsáveis, tais como: dupla marcação, questões não assinaladas,
marcações rasuradas e campo de marcação não preenchido totalmente.

6.12.

O candidato que entregar sua prova antes de 11h deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal
o cartão de respostas e seu boletim de questões. A partir desse horário o candidato poderá
levar o boletim de questões.

6.13.

6.14. Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão de resposta por erro do candidato,
cabendo ao candidato a responsabilidade do seu manuseio e conservação.
Os boletins de questões e cartões de respostas utilizados pelos candidatos serão conservados
por 6(seis) meses, no Departamento de Processos Seletivos da Universidade Federal do
Amapá-UNIFAP, contados da data de homologação do concurso. Após esse período serão
incinerados.

6.15.

Após a aplicação do exame de conhecimentos da 1a Fase, a UNIFAP disponibilizará gabarito
provisório da prova a partir das 15h do dia 20 de junho de 2010, no site www.unifap.br/deDsec.

i

O gabarito definitivo será divulgado até o dia 30 de junho de 2010, após o julgamento de
eventuais recursos ao gabarito provisório.

O resultado final da primeira fase será divulgado até o dia 09 de julho de 2010.
Por medida de segurança dos candidatos e do concurso, a UNIFAP poderá a seu critério
coletar a impressão digital de todos os candidatos durante a realização da Prova.

Não haverá aplicação de prova fora dos locais previamente divulgados. .

6.16.

6.17.

6.18.
6.19.

6.20.

6.21. Ao receber o boletim de questões e a folha de resposta o candidato deve conferir se estão em
perfeitas condições, bem como se seus dados estão corretos, de acordo com as informações
contidas no seu comprovante de inscriçãoe com o cargo para o qual estará concorrendo.
Em constatando alguma incorreção, o candidato deverá comunicar imediatamente aos fiscais
de sala, solicitando a substituição do boletim de questões ou da folha de respostas, ou ainda, a
anotação na ata da sala dos dados pessoais a corrigir. Reclamações posteriores não serão
aceitas...
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato, seja qual
for o motivo alegado.
Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com este edital ou com as instruções contidas no boletim de questões e na folha de
respostas, tais como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não-preenchido
integralmente.
O candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou de qualquer modo, danificar a sua folha de
respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da
leitura óptica.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

DO JULGAMENTO DO EXAME DE CONHECIMENTOS7.
O exame terá a pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos, valendo cada uma das questões
objetivas 01 (um) ponto.

O total de pontos do candidato na 1a Fase será igual á nota obtida na prova do exame de
conhecimentos.

7.1.

i 7 2.

• Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver no mínimo 50% de acertos do total de
pontos do exame de conhecimentos e, cumulativamente, no mínimo, 01 (um) ponto em cada
disciplina.

7.3.
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7.4. O candidato que não alcançar os pontos estabelecidos no item 7.3, será considerado não
habilitado e, por consequência, eliminado do certame.

7.5. Em hipótese alguma haverá revisão da correção do exame de conhecimentos, requerida
administrativamente.

7.6. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da nota obtida no exame de
conhecimentos.
Em caso de empate serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios para o
desempate:

7.7.

1o. Maior nota nas questões de conhecimentos específicas;7.7.1.

7.7.2. 2o. O candidato mais idoso.
DOS RECURSOS

O candidato poderá recorrer administrativamente, sem efeito suspensivo, à divulgação do
gabarito provisório da prova objetiva à aplicação das demais etapas e ao resultado do
concurso.

No que diz respeito ao resultado da prova objetiva, o único recurso cabível é a solicitação de
vista de prova, apenas a título de comprovação da pontuação do candidato.
O prazo para interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, contados da data de divulgação
de cada fase.

No que diz respeito à impugnação do edital, o prazo é dias 5 (cinco) úteis a partir de sua
publicação, disponível nos sites da UNIFAP e da SEAD.
Admitir-se-á, por cada fase referida no item 8.1, um único recurso por candidato.

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição detalhada
das razões que o motivaram e impetrados mediante o preenchimento do Formulário de
Recurso (Anexo II deste Edital), disponibilizado nos endereços eletrónicos da UNIFAP e da
SEAD.

8.
8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.3.
8.4.

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 ser devidamente preenchido pelo candidato, conforme as
informações nele contidas, bem como assinado por este ou por seu representante legal no
local indicado para tal.
Os recursos relativos à 1* fase - exame de conhecimentos/prova objetiva - deverão ser
dirigidos à Comissão de Operacionalização de Concursos e Processos Seletivos da
Universidade Federal do Amapá - COPS/UNIFAP, entregues no protocolo geral da UNIFAP,
Campus Marc<^£ero do Equador, Rod. J. K. km 02, s/n, Bairro Jardim Marco Zero, Macapá-
Ap, no horário das 8h30min às 12h e das 14h30min às 17h30min.
Todos os demais recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso Público,
mediante protocolo na Secretaria de Estado da Administração - SEAD, no horário das 8h às
12h e das 14h às 18h, em dias úteis, obedecendo ao prazo estabelecido no item 8.2.
Só serão admitidos os recursos interpostos através do formulário constante no Anexo II deste
edital, sendo preliminarmente indeferidos aqueles que não obedecerem a essa determinação e
às demais estabelecidas neste edital.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.5.

8.6

M • • * •** > !'

8T7 Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão do julgamento dos recursos ou
apreciação de recurso interposto fora do prazo determinado., ,

( • i

Não serão aceitos recursos interpostos por e-mail, fac-símile, telegrama ou outro meio que não
seja o específico neste Edital.
A Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos da UNIFAP constitui
única instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) atribuído(s) a
todos os candidatos.
Não serão aceitos recursos administrativos sobre o gabarito definitivo do exame de/%. W»'%/' 'f v\ .1,
conhecimentos;

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

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12
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8.13 Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do
prazo com indicação do nome do candidato, endereço, número de inscrição, número de CPF,
questionamento e assinatura, conforme modelo no Anexo II, que também estará disponível no
site http://www.sead.ap.aov.br/.

Os recursos serão admitidos uma única vez, não cabendo pedidos de reconsideração.
Serão rejeitados preliminarmente os recursos: entregues fora do prazo; os que não contiverem
dados necessários à identificação do candidato; os que não utilizarem o formato do formulário
contido no Anexo II e/ou aqueles que deixarem de atender algumas das determinações
contidas neste edital.

8.14

8.15

8.16 Havendo alteração de resultado em quaisquer das fases do concurso público, em razão do
julgamento de recursos apresentados à comissão do concurso, este resultado deverá ser

. republicado com as alterações que forem necessárias.

DA 2a FASE - EXAME MÉDICO9

9.1 Serão convocados para o Exame Médico os candidatos habilitados na 1a Fase, ordenados na
forma decrescente da soma da pontuação obtida no Exame de Conhecimentos, dentro do
limite de vagas ofertadas neste Edital e conforme subitens 2.1. e 2.2.
O candidato será submetido à Junta Pericial de Saúde Pública, onde será avaliada a sua
condição física com o objetivo de verificar suas condições de saúde e constituição física para a
realização do TAF e para desempenhar as tarefas típicas do cargo de Oficial do Quadro de
Saúde da Policia Militar,

O Exame Médico, de caráter eliminatório, será constituído de avaliação clínica e odontológica,-
após os quais o candidato será considerado apto ou inapto. O candidato considerado inapto
será automaticamente eliminado do concurso.

No exame médico e odontológico, serão avaliados os seguintes requisitos:
a) Sistema cardiovascular

b) Visão

c) Audição e fala

d) Avaliação neurológica

e) Avaliação psiquiátrica

f) Avaliação ortopédica

g) Avaliação dermatológica

h) Cavidade oral

Os candidatos deverão se apresentar para Exame de Médico (2a fase) munidos dos seguintes
exames:
a) Exame parasitológico de fezes;

b) Exame de urina - tipo I;

c) Hemograma VDRL;

d) Raio X Tórax PA com laudo;

e) Teste Ergométrico com laudo;
f) Glicemia de Jejum;

g) Colesterol total e frações;

h) Triglicerídios;

i) PCCU e Beta HCG para mulheres;

j) Uréia;

* k) Creatinina;

.I) Coagulograma I e II;

m) Laudo Oftalmológico;

n) Laudo otorrinolaringológico com audiometria;

o) EEG com Laudo;

p) Toxicológico (cannabis sativa-maconha e metabólicos do delta 9 THC, cocaína,
anfetamínicos e metabólicos) com laudo;

q) Chagas;

r) Tipagem sanguínea e fator RH;

s) Raio X panorâmico odonto]ógicoj. _
t) Ácido úrico;

u) Bilirrubinas Totais e Frações;

9.2

9.3

9.4

9.5

• •
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v) VDRL;

w) Sorologia de HIV 1 E 2.
Em todos os laudos e resultados dos exames, alem do nome do candidato, deverá constar
obrigatoriamente o número do seu documento de identidade, sem o qual o exame nâo será
considerado autêntico.

9.6

97 Se necessário, a Junta solicitará exames complementares, para dirimir eventuais dúvidas. A
nâo apresentação dos mesmos acarretará na eliminação do candidato.
A Junta Pericial de Saúde Pública, apôs exame clínico, análise dos testes e dos exames
laboratoriais exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato.
A não apresentação dos exames implicará na eliminação do candidato.
Demais prescrições sobre o exame médico constam do Anexo III do presente Edital.
DA 3* FASE - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)

9.8

9.9

9.10

10

10.1 Serão convocados para a 3a fase - TAF, os candidatos considerados aptos na 2a Fase.

O TAF, de presença obrigatória e de caráter unicamente eliminatório, será realizado no Quartel
do Comando Geral da Policia Militar, por subcomissão designada para este fim específico, e
visa avaliar a capacidade minima do candidato para suportar, física e organicamente, as
exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função policial
militar.

10.2

10.3 O candidato deverá comparecer na data, no local e em horário a serem determinados no Edital
de Convocação, (que estarão disponíveis no endereço eletrónico da SEAD e no Diário Oficial
do Estado do Amapá), com roupa apropriada para a prática de educação física, munido de
atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido no prazo máximo de 30
(trinta) dias antes da realização do teste.

O TAF seguirá as prescrições contidas no anexo IV deste Edital.10.4

10.5 O candidato deverá acompanhar a publicação dos Editais de convocação de todas as fases no
Diário Oficial do Estado do Amapá e pela Internet no site http://www.sead.ap.gov.br/. O
aquecimento e a preparação para o teste de avaliação e aptidão física são de responsabilidade
do próprio candidato, não podendo interferir no andamento do concurso.

10.6 Cada um dos testes que'compõem o teste de aptidão física é eliminatório. O candidato que não
atingir a marca mínima exigida em cada um deles, não participará dos subsequentes. O
candidato não habilitado será eliminado do concurso.

DA 4* FASE - EXAME DOCUMENTAL E SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA
(INVESTIGAÇÃO SOCIAL)

11.

Os candidatos aptos na 3* fase serão convocados e deverão comparecer no local e na data a
serem divulgados posteriormente, mediante publicação de Edital de convocação no site da
SEAD, munidos dos seguintes documentos: .
Diploma de Nível Superior na área de formação correspondente ao cargo para o qual estará
concorrendo, emitido por instituição oficial de ensino, com o curso reconhecido pelo Ministério
da Educação, devidamente autenticado pelo órgão competente;

Cédula de identidade, original e cópia;

Título de eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação 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 vínculo empregatício com a União, Estados e
Municípios;

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

Certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiça Estadual e Justiça
Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde residir o candidato.
Registro no Conselho de Classe respectivo na área de sua habilitação, quando houver.
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 Pública - Ministério da
Justiça e ao banco de dados da Secretaria Especial de Desenvolvimento da Defesa Social do

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
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Estado do Amapá.

11.2 Nâo serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

11.3 O candidato comparecendo e apresentando a documentação conforme exigida será
considerado apto, indicado, portanto, para continuidade nas demais fases do concurso. De
outro modo, sendo considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso,
não prosseguindo na fase subsequente.

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

l

11.4.1 Toxicómanos;

Pessoas com antecedentes criminais;11.4.2

Traficantes;11.4.3

Alcoólatras;11.4.4

Procurados pela Justiça;11.4.5

Ociosos, sem pendor para o serviço policial militar;11.4.6

, Violentos e agressivos;

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

11.4.7

11.4.8

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

11.5

D9 RESULTADO DO CONCURSO PÚBLICO12

12.1 Será considerado aprovado no concurso público, o candidato classificado no exame de
conhecimentos e que, sequencialmente, seja considerado APTO no exame de saúde e TAF e
for RECOMENDADO no exame documental e investigação social.

Os candidatos que obtiverem aproveitamento em todas as fases do concurso Público serão
convocados para a matrícula no Estágio de Adaptação e Serviço PM.
DA HOMOLOGAÇÃO

12.2

13

Após a conclusão de todas as fases, o Concurso Público será homologado por ato do
Governador do Estado, com a consequente publicação no Diário Oficial do Estado, da relação
dos candidatos aptos a serem matriculados no EAS PM como 2o Tenente Estagiário.
Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidóes relativas à classificação ou notas de
candidatos no concurso, valendo para tal a divulgação no Diário Oficial do Estado.

13.1

13.2

DO INGRESSO NO QUADRO14

14.1 O ingresso no quadro da Polícia Militar será condicionado à comprovação das condições
estabelecidas no subitem 2.3 deste Edital e à observância das demais disposições
constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis aos servidores militares do Estado.
A falta de comprovação dos requisitos para matrícula relativos à idade e à escolaridade até á
data do início do EAS PM, acarretará a eliminação do candidato do concurso público e
anulação de todos os atos a ele referentes, ainda que já tenha sido homologado o certame.

14.2

O candidato ficará obrigado a manter atualizado seu endereço junto à Secretaria de Estado da
Administração -SEAD.

Da matrícula no Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) para Oficial Policial Militar do
Quadro de Saúde.

14.3

14.4

14.4.1 A SEAD fará publicar em Diário Oficial do Estado a relação dos candidatos aprovados no
certame para fins de matrícula no EAS PM como 2o Tenente Estagiário.
Os candidatos aprovados no concurso público serão convocados para matrícula no EAS PM
que terá ter carga-horária estipulada posteriormente.

Será nomeado 1o Tenente PM do Quadro de Saúde da PMAP, de acordo com o Estatuto da
PMAP, Lei Federal 6.652, de 30 de Maio de 1979, respeitadas as demais prescrições legais
pertinentes, o 2o Tenente Estagiário que lograr aproveitamento no EAS PM, sendo este
considerado como período de Estágio probatório. O 2o Tenente que não lograr aproveitamento
no EAS PM será desligado do referido Estágio sendo, por consequência, excluído do efetivo da
Polícia Militar.

14.4.2

14.4.3
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O EAS PM não servirá de parâmetro para o estabelecimento da ordem hierárquica entre os
estagiários, sendo esta definida pela estrita observância da ordem classificatôria do exame de
conhecimento, após aproveitamento nas demais fases do certame.

Caso algum candidato já habilitado e classificado dentro do número de vagas previstas nâo
logre êxito em uma das demais fases do certame, será convocado o próximo melhor
classificado na 1a fase que, tendo êxito nas demais, passará a ocupar a última posição na
ordem hierárquica da turma. Tal prática será repetida, se possível, tantas vezes quantas forem
necessárias ao preenchimento total das vagas ofertadas.

14.4.4

14.4.5

Comprovada qualquer irregularidade após matrícula no EAS PM que, se verificada
anteriormente, de acordo com previsão deste Edital, ensejaria a eliminação do então candidato,
será o 2° Tenente Estagiário, sobre o qual incida a irregularidade, desligado do EAS PM e
excluído da Polícia Militar do Estado do Amapá.

14.4.6

O candidato que matriculado no EAS PM não se apresentar no dia, horário e local
determinados para início das atividades curriculares será desligado do Estágio, ficando
facultada à comissão, a convocação de outro candidato para o cumprimento das demais fases
do concurso, observando-se a ordem classificatória da 1a fase.

14.4.7

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A APROVAÇAO no concurso público gera para o candidato o direito à matrícula no EAS 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

15

15.1

i
que atenda ao interesse e as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade
orçamentária.

ê

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://www.sead.ap.qov.br/.

15.2

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

15.3

O prazo de validade do concurso público será de 1 (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 período, segundo a legislação vigente.
Todas as convocações, avisos e resultados serão disponibilizados na internet através do site
http://www.sead.ap.gov.br/ e, posteriormente, publicados no Diário Oficial do Estado. Os
relativos à 1a fase também serão publicados no site da www.unifap.br/depseç

Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das fases. O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e comunicados a
serem divulgados conforme subitem 14.5.

Não haverá divulgação de candidatos não classificados e desclassificados, entretanto, o
candidato poderá consultar, de forma individual, o seu posicionamento, de acordo com as
instruções previstas no site www.unifap.br/depsec 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, n° 87, Centro Cívico, CEP 68.900-000, entre as ruas Jovino
Dinoá e Leopoldo Machado.

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos.

O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento das regras contidas neste
Edital, nas instruções especiais e demais atos e normas regulamentares, importando na
expressa aceitação das normas e condições do concurso.
Será excluído do Concurso, a qualquer momento, o candidato que:

Fixar em qualquer documento, inclusive na ficha de inscrição, declaração falsa ou inexata.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização do Concurso.
O prazo para impugnação do Edital será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
sua publicação.

A impugnação será apreciada em 10(dez) dias, a contar do término do prazo acima.

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

15.9l

15.10

15.10.1

15.11

15.12

.15.13
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Macapá-AP, 23 de março de 2010.

WELINGTON DÉjCARVALWO CAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão

ANEXOI

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato:
N° de Inscrição: CPF:

Solicito a concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo
supracitado e DECLARO, sob as penas da lei, que sou doador de sangue e que preencho os requisitos e
condições estabelecidos no Edital n° /2010, regulador do concurso, e na Lei Estadual n° 1.418 de 04 de
dezembro de 2009.

DECLARO, por fim, estar ciente de que meu pedido de isenção será indeferido caso não
esteja anexada a este requerimento cópia da documentação que comprove as trôs últimas doações
realizadas no período de um ano antes da data desta solicitação ou deixar de apresentar qualquer
documento estabelecido no item 3.15.3 do Edital regulador do certame.

Local/data

Assinatura

Macapá-AP, 23 de marco de 2010

WELINGTON DE AMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão
0

ANEXO II

FORMULÁRIO DE RECURSO

Ffocureo Administrativo

Protocolo Geral

/ Hora:N°
//Data: Ass.

Cargo de:
Local de Prova: Sala:

Especificar a Fase: . Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição.

1B fase - Prova Objetiva.Q
Outras Fases: especificar:

! Nome*:
N° de inscrição*:
Endereço*:
Fone fixo:
Questionamento Fundamentado*:

Classificação:CPF*:

Outro Contato:Telefone celular:
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* Preenchimento obrigatório

de 2010.deMacapá,

Assinatura:
de 2010.Macapá - AP, 23 demai

/
LHO CAMPOSWELINGTON DE

Secretário de Esta'do da Administração
Presidente da Comissão

ANEXO III

1 - EXAMES MÉDICO E ODONTOLÓGICO- CONDIÇÕES INCAPACITANTES
O exame médico será feito por uma Junta Médica nomeada pela Polícia Militar, no qual serão avaliadas ascondições de saúde do candidato. Nos exames médico e odontológico serão avaliados os seguintes
requisitos:
1.1 - Cabeça e Pescoço
Deformações, perdas externas de substâncias; cicatrizes extensas aderentes ou antiestéticas, contraçõesmusculares anormais, paralisia facial, cisto braquial, higroma cístico de pescoço e fístulas.
1.2 - Ouvidos, Audição, Nariz, Laringe e Faringe.
Deformidades ou agenesia do pavilhão auricular, anormalidade do conduto auditivo e tímpano. Infecçõescrónicas recidivantes, otite média crónica, labirintopatias e tumores. Anormalidade estruturais congénitas ounão; sinusites, desvio acentuado do septo nasal, mutilações, tumores, atresias e retrações, sequelas deagentes nocivos; Fístulas congénitas e adquiridas; infecções crónicas ou recidivantes, deficiências narespiração, fonação e deglutição; doenças alérgicas do trato respiratório com repercussão clínica. No testeaudiométrico serão toleradas perdas de acuidade auditiva até 30 decibéis na frequência da voz falada, ouseja, de 500 a 2000 hertz.
1.3 - Cavidade Oral
1.3.1 - Será considerado “apto" no exame odontológico o candidato que apresentar

Mínimo de 20 (vinte) dentes hígidos e/ou restaurados de modo que estejam compatíveis com aestética e funcionabilidade e que proporcione a possibilidade de reabilitação dos que possam estarausentes através de prótese sobre implantes, fixa ou parcial removível;
Bateria labial (canino a canino) completa ou reabilitada por prótese sobre implantes, fixa ou

a)

b)
parcial removível;
c) Ausência de doenças periodontais que comprometam as estruturas dentária tais comogengivite (em qualquer grau), periodontite, gengivose, periodontose;

Ausência de má formação da face, tais como, fissuras palatinas, fissuras labiais, glossites ed)
etc.;
e) Ausência de má posicionamento dos ósseos da face, como prognatismo e retrognatismomandibular;
f) Ausência de processos infecciosos na cavidade oral, como abscesso, cisto, granuloma e etc.;g) Ausência de processos tumorais nos ossos da face e nos tecidos moles da cavidade oral, de naturezabenigna ou maligna;
h) Ausência de assimetria facial, que comprometa a estética e/ou a funcionalidade;
i) Ausência de manifestações orais de doenças sistémicas;
j) Ausência de elementos dentários com cáries detectáveis clinicamente, com cavitações que envolvam aparte dentinária;
Obs. 1: Os candidatos que apresentarem, na época do exame odontológico, elementos dentários comrestaurações provisórias, tratamentos endodônticos (canal) incompleto ou em processo de tratamento,estes elementos serão considerados cariados.
Obs. 2: Os candidatos que, à época do exame odontológico, não apresentarem as condições exigidasacima, serão eliminados do concurso, não sendo dada outra oportunidade de suprir pendências.Exame Complementar Odontológico: Radiografia Panorâmica com laudo.
1.4 - Olho e Visão
Infecções e processos inflamatórios, (excetuadas conjuntivites agudas e hordéolos); ulcerações e tumoresde pálpebras; opacificações; sequelas de traumatismo e queimadura de cómea e conjuntiva, uveites,glaucomas, doenças congénitas ou adquiridas, (incluindo desvio dos eixos oculares (estrabismo) superior a10 dioptrias prismáticas); doenças e lesões retinianas; doenças neurológicas que afetem os olhos;dispromatopsiade grau acentuado; pacientes portadores de catarata ou operados de catarata com um semlente intra-ocular; ceracotone; pacientes submetidos a ceratocomia radial (cirurgia de miopiaastigmatismo). Acuidade visual, cóm correção abaixo de 20/40. Diminuição de acuidade visual, semcorreção, superior de 20/40. Diminuição de acuidade visual, sem correção, superior a 20/50 em ambos osolhos. Tolerada diminuição de acuidade visual, sem correcão. atingindo ambos os olhos 20/20.

e

com

correção. Tolerada ainda 02 graus esféricos de miopia; 02 graus esféricos de hipermetropia; 02 graus
cilíndricos de astigmatismo desde que apresente visão 20/20 com correção em ambos os olhos.
1.5 -
Infecções bacterianas e micóticas crónicas ou recidivantes; micoses extensas; parasitos cutâneos extensos:
eczemas alérgicos cronificados ou infectados; expressões cutâneas das doenças autoimunes;
manifestações das doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes
comprometendo a função; tatuagens: se obscenas ou ofensivas; cicatrizes inestéticas decorrentes de
excisão de tatuagens e “nevus" vasculares.
1.6 -
Deformidades relevante congénita ou adquirida, da caixa torácica, função respiratória prejudicada; doenças
imunoalérgicas do trato respiratório inferior; fístulas e fibroses pulmonar difusa, tumores malignos e
benignos dos pulmões e pleura.
1.7 -
Anormalidades congénitas ou adquiridas; infecções e inflamações; arritmias; doenças do pericárdio,
endocárdio e da circulacão intrlseca do coracâo: Anormalidades de conducão e outras detectadas no

Pele e Tecido Celular Subcutâneo

Pulmões e Paredes Torácicas

Sistema Cardiovascular
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eletrocardiograma com repercussão clinica; doenças oro-valvulares; hopertensão arterial com sintomas;
hipertensão arterial com taquiesfigmia; doenças venosas arteriais e linfáticas.
OBS: O prolapso mitral sem regurgitação através da válvula mitral e sem repercussão hemodinàmica, não é
incapacitante.
1.8 - Abdômen e Trato Intestinal
Anormalidades da parede (ex: hérnia, fístulas) à inspeção ou palpação; visceromegalias; micose profunda,
história de cirurgia significativa ou ressecções importantes; doenças hepáticas e pancreáticas; distúrbios
funcionais desde que significativos; tumores benignos e malignos.
1.9 - Aparelho Geniturinário
Anormalidades congénitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias; tumores; infecções e outras
lesões demonstráveis no exame de urina; criptorquidia; o testículo único não é incapacitante desde que não
resulte de criptorquidia de outro testículo; varicocele volumosa e/ou dolorosa. A hipospadia balânica não é
incapacitante.
1.10 - Aparelho Ósteo-Mio-Articular
Doenças e anormalidades dos ossos e articulações congénitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas,
neoplásticas e traumáticas; desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral;
deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés; prótese cirúrgica e seqúelas de
cirurgia; pé plano espástico.
1.11 - Doenças Metabólicas e Endócrinas
“Diabetes Mellitus" tumores hipotalâmicos e hipofisários, disfunção hipofisária, disfunção tiroideana
sintomática; tumores da tiróide (exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida);
tumores da supra-renal e sua disfunção congénitas ou adquiridas: hipogonadismo primário ou secundário;
distúrbios do metabolismo primário ou secundário; distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem
endócrina; erros inatos do metabolismo, crescimento e desenvolvimento anormais, em desacordo com a
idade cronológica.
1.12 - Sangue e Órgãos Hematopoiétícos
Alterações significativas do sangue e órgãos hematopoiétícos. Doenças hemorrágicas.
1.13 - Doenças Metabólicas e Endócrinas
Distúrbios neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades congénitas ou adquiridas; ataxias;
incoordenações; tremores; paresias e paralisias; atrofias e fraquezas musculares. Histórias de síndrome
convulsiva, distúrbios da consciência, distúrbios comportamentais e da personalidade.
1.14 - Tumores e Neoplasias
Qualquer tumor maligno, tumores benignos, dependendo da localização, repercussão funcional, potencial
evolutivo ou comprometimento estético importante. Se o perito julgar insignificantes pequenos tumores
benignos (ex: cistos sebáceos, lipoma), deverá justificar a sua conclusão.
1.15 - Condições Ginecológicas
Neoplasias malignas, cistos ovarianos não-funcionais; lesões uterinas e outras anormalidades adquiridas,
exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida; anormalidades congénitas; mastites
específicas, tumor maligno da mama; endométrios comprovados.

Causa da Inabiiitação
Face Posterior dq_Corpo
2 -

2.1 - Rotação Lateral Cervical
2.2 - Inclinação Lateral Cervical
2.3 - Dismetria de membros Inferiores»
2.4 - Escápula Alada
2.5 - Escoliose acentuada
2.6 - Pé varo acentuado
2.7 - Geno varo acentuado
2.8 - Pé valgo acentuado
2.9 - Pé aduto acentuado
2.10- Pé abduto acentuado
2.11- Sequela de trauma
Face Anterior do Corpo
1.1 Deformidade torácica importante
1.2 Cicatriz de cirurgia abdominal ou torácica extensa
1.3 Seqúelas de traumas
1.4 Lesões de globo ocular significativas
Perfil do Corpo
1.5 Hiperlordose cervical
1.6 Cifose importante
1.7 Tórax em barril
1.8 Hiperlordose lombar
1.9 Genoflexo
1.10 Geno recurvado acentuado
1.11 Pé plano espástico
1.12 P écavo acentuado
Outras Restrições
1.13 Acromegalia
1.14 Varizes de membros inferiores de grau moderado e acentuado
1.15 Lesões vasculares e ectoscopia, significativas
1.16 Seqúelas neurológicas
1.17 Amputação nos membros superiores
1.18 Amputação nos membros inferiores
1.19 Deformidade e rigidez articular
1.20 Calosidade importante em pés
1.21 Cicatrizes cirúrgicas ortopédicas recentes em membros.

Limites Mínimos de Motilidade:
Limites Mínimos de Motilidade da Extremidade Superior:

Ombros: Elevação para diante a 90°. Abdução a 90°.
Cotovelos: Flexão a 100°. Extensão a 15o.
Punho: Alcance total a 15°.
Mão: Supinação/pronação a 90°.
Dedos: Formação de pinça digital.

Limites Mínimos de Motalidade da Extremidade Inferior:
Coxo-femural: Flexão a 90°. Extensão a 10°.
Joelho: Extensão total. Flexão a 90°.
Tornozelo: Dorsiflexão a 10°. Flexão Plantar a 10°.

índices Cardiovasculares
Pressão arterial medida em repouso e em decúbito dorsal ou sentado:
Sistólica: igual ou menor do que 140mmHg.
Diastôlica: iaual ou menor do que 90mmHg.

3 -
1 -

I I -

III -
rJ
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Pulso arterial medido em repouso: igual ou menor a 100 bat/min.
* Encontrada freqdência cardíaca superior a 100 bat/min, o candidato deverá ser colocado em repouso porpelo menos dez minutos e aferida novamente a freqúência.Indices Audiométricos:IV -

!
í

Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas sem prótese otofônica emqualquer ouvido, até 35 decibéis, na faixa de 250 Hz 2000 Hz e de 45 decibéis nas demais faixas, seoriundos do meio naval; e perdas de 35 decibéis em todas as freqúências, se oriundos do meio civil.
Macapá-AP, 23de março de 2010

WELLINGTON DE < CAMPOS
Secretário de Est^oo^a Adrrjltoistraçáo

Presidente da Cop-rfssão

ANEXO IV

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
I - Objetivos

a. Instituir e orientar o TAF para seleção de candidatos (as) para o ingresso no estágio de formação de
oficiais do quadro saúde da Polícia Militar.
b. Que os(as) candidatos(as) convocados nos termos do edital do concurso sejam submetidos(as) aos
testes de aptidão física, conforme os padrões aqui estabelecidos, tendo em vista a capacidade mínima
necessária para suportar, física e organicamente, as exigências do EAS PM e para desempenhar com
eficiência a função de Oficial do Quadro de Saúde da Polícia Militar.
II - Das Disposições Iniciais
a) Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez,

etc.), bem como qualquer outra condição que Impossibilite o(a) candidato(a) de submeter-se aos testes ou
diminua sua capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, portanto, nenhum
tratamento diferenciado será concedido por parte da banca examinadora.

O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local do exame nos dias e horários estipulados na
convocação, munido de carteira de identidade original.

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

A realização de qualquer exercício preparatório para a prova de aptidão física será de
responsabilidade do(a) candidato(a).
III.Descrição dos testes de aptidão física:

b)

c)

d)

1.
a) flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, obrigatório para homens até 35 (trinta e cinco) anos,
inclusive;ou

b) flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão de braço), a partir de 36 (trinta e
seis) anos, inclusive.
A partir de trinta e seis anos o(a) candidato(a) pode optar entre o teste de flexão e extensão de cotovelos na
barra fixa e o teste flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo.
2. Teste de resistência abdominal: abdominal para ambos os sexos.
3. Teste de resistência aeróbica: corrida de 12 minutos, para ambos os sexos.
Teste de deslocamento no meio líauido: natação - 50 metros, para ambos os sexos.

IV - Os testes de capacitação física serão realizados em dois dias consecutivos e obedecerão à
sequência prevista nas tabelas uA"e “B* e serão aplicados de forma subsequente e com intervalo mínimo de
10 (dez) minutos entre um teste e outro.
V - A banca examinadora responsável pela aplicação dos testes de capacitação física autorizará o(a)
candidato(a) que não alcançar o índice mínimo em um ou mais testes a repeti-los, somente uma vez, no
momento das provas, antes do inicio do próximo teste, e 10 minutos depois da primeira tentativa, visando
melhorar o resultado obtido, com exceção do teste de resistência aeróbica (corrida de 12 minutos) que terá
apenas uma tentativa.
VI - 0(A) candidato(a) que não obtiver o índice mínimo em qualquer um dos testes de aptidão física não
poderá prosseguir na realização dos demais testes, sendo logo eliminado(a) e, consequentemente
excluldo(a) do processo seletivo. Desta forma não será permitida a permanência do(a) candidato(a)
eliminado no local de prova.
VII - Características e protocolos de aplicação dos testes de aptidão física:

Testes de forca para membros superiores e cintura escapular:
a) Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa:
1.
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a.1) . Principais músculos envolvidos: bíceps braquial, braquial anterior, bráquio radial, deltóide anterior,

rombóide, redondo maior, trapézio, latíssimo do dorso e peitoral maior.
a.2) Protocolo de execução:

Masculino: a barra deve ser instalada a uma altura suficiente para que o candidato, mantendo-se em

suspensão com os cotovelos em extensão, não tenha contato entre seus pés e o solo. A pegada deve ser

feita em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com a distância de separação entre as mãos

semelhantes à distância biacromial (distancia aproximada dos ombros). Após assumir essa posição, o

candidato deverá elevar seu corpo através da flexão de seus cotovelos, até que o queixo ultrapasse o nível

da barra, retornando em seguida à posição inicial, quando completará um movimento. Tal movimento

deverá ser repetido o maior número de vezes possível, sendo computados tão somente aqueles executados

corretamente. Os cotovelos devem estar em extensão total para que seja dado início ao movimento de

flexão. O teste é dinâmico, não sendo, portanto permitido abandonar-se o implemento entre as repetições a

titulo de repouso. Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer

material para proteção das mãos e apoiar o queixo na barra,

b) Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão de braço);

b.1) Principais músculos envolvidos: peitoral maior (parte clavicular), peitoral maior, deltóide (parte

clavicular), tríceps braquial e ancôneo;

b.2) Protocolo de execução:

Masculino: com o apoio de frente sobre o solo, o candidato se posiciona em decúbito ventral, com o corpo

ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, dedos indicadores paralelos voltados para frente, braço

estendido com abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial (distancia aproximada dos

ombros), pernas estendidas e unidas e pontas dos pés tocando o solo. A voz de comando “Iniciar o Teste”,
o avaliado flexionará os cotovelos, levando o tórax à aproximadamente cinco centímetros do solo, não

devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as pontas dos pés e as palmas das mãos,

devendo em seguida estender os cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento, podendo

dar início à nova repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de haver

contato dos joelhos, quadris ou tórax com o solo durante a execução, ou ainda a elevação ou abaixamento

dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas

tão-somente as repetições corretas executadas até aquele momento. O objetivo do teste é verificar o

número de execuções corretas que o candidato é capaz de executar continuamente, sem limite de tempo:
Feminino: com o apoio de frente sobre o solo, a candidata se posiciona em decúbito ventral, com o corpo

ereto, mãos espalmadas apoiadas no solo, dedos indicadores paralelos voltados para frente, braço

estendido com abertura entre as mãos um pouco maior que largura biacromial (distancia aproximada dos

ombros), pernas unidas e pontas dos pés e joelhos tocando o solo. À voz de comando “Iniciar o Teste", a

candidata flexionará os cotovelos, levando o tórax à aproximadamente cinco centímetros do solo, não

devendo haver nenhum contato do corpo com o solo, exceto as palmas das mãos, pontas dos pés e

joelhos; devendo em seguida estender os cotovelos totalmente, ocasião em que completa um movimento,

podendo dar início à nova repetição. O corpo deve permanecer ereto durante o teste, sendo que no caso de

haver contato dos quadris ou tórax com o solo durante a execução, ou ainda a elevação ou abaixamento

dos quadris com o intuito de descansar, a contagem será imediatamente interrompida, sendo consideradas
»

tão-somente as repetições corretas executadas até aquele momento. O objetivo do teste é verificar o

número de execuções corretas que a candidata é capaz de executar continuamente, sem limite de tempo.
2. Teste de resistência abdominal: abdominal:
a) Principais músculos envolvidos: oblíquo externo e interno do abdome, reto do abdome:
b) Protocolo de execução:

O(A) candidato(a) deverá tomar a posição deitada em decúbito dorsal, joelhos flexionados, pés

apoiados no solo, calcanhares próximos aos glúteos, braços cruzados sobre o peito, de forma que as mãos

encostem-se ao ombro oposto (mão esquerda no ombro direito e vice-versa).
O(A) candidato(a) deverá realizar a flexão abdominal até que as escápulas percam contato com a

mão do avaliador e retomar a posição inicial, quando será completada uma repetição. O(A) avaliado(a) não

poderá obter impulso com os braços afastando-os do tronco e, nem tampouco, retirar os quadris do solo,

durante a realização do exercício. A prova será realizada por todos os candidatos de ambos os sexos.

O número de movimentos executados corretamente será o resultado obtido. Não é permitido o

repouso entre os movimentos. O objetivo do teste é verificar o número de execuções corretas que o(a)

candidato(a) é capaz de executar dentro do limite de 1 (um) minuto.
3. Teste de resistência aeróbica: corrida de 12 minutos - teste de Cooper

a) Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares;

b) Protocolo de execução:

0(A) candidato(a) deverá percorrer, em uma superfície plana e demarcada, a maior distância

possível, em 12 (doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. O início e término do teste serão

marcados através de sinal sonoro. Aos 11 (onze) minutos de corrida será emitido um sinal sonoro para fins

de orientação dos(as) candidatos(as). O número de avaliados por bateria deverá ser estabelecido de forma
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a não causar prejuízo ao desempenho dos mesmos e não dificultar a contagem de voltas dadas. Não será
permitido ao(à) candidato(a), uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado(a) pela
banca examinadora, se deslocar no sentido progressivo ou regressivo da pista, depois de finalizados os 12
(doze) minutos, sem ter sido liberado(a) pela banca examinadora; dar ou receber qualquer tipo de ajuda
física.

Teste de deslocamento no meio liquido: natação - 50 metros.
Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares;
Protocolo de execução:
O(A) candidato(a) deverá nadar a distância prevista em nado livre, sem limite de tempo e sem a

utilização de qualquer equipamento que possa favorecê-lo, tais como: nadadeiras, palmares, flutuadores,
etc., podendo ser utilizados óculos, touca e tampão de ouvido. O(A) candidato (a) deverá estar trajando
roupa de banho adequada, sunga para o sexo masculino e maiô para o sexo feminino. O candidato (a)
poderá optar por iniciar o teste de fora ou dentro da piscina. O(A) candidato(a) não poderá utilizar as raias
como auxílio, nem se segurar nas bordas e tampouco pisar no fundo da piscina a título de descanso ou com
o intuito de impulsionar-se. É permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede. O teste terá
início com um silvo curto de apito e encerrará quando o(a) candidato(a) completar a distância prevista
tocando na borda da piscina. O teste deverá ser realizado em uma piscina com extensão de 25 (vinte e
cinco) metrós, raiada.

VIII - Das Disposições Gerais e Finais
Os imprevistos ocorridos durante a prova de aptidão física serão decididos pela banca examinadora.
A prova de aptidão física deverá ser aplicada por uma banca examinadora que tenha em sua

composição pelo menos um oficial registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF).
Nenhum(a) candidato(a) poderá alegar o desconhecimento da presente instrução normativa.

TABELA "A"
MASCULINO

4.

a)
b)

1. 1

2

3

FAIXA ETÁRIA

Dia Grupo Muscular/
Capacidade Física

Teste De 26 a 30
anos

Até 25
anos

De 31 a 35
anos

Acima de 35
anos

Barra Fixa 34 2 11o Dia Membros
Superiores Flexão de

Braço 0 0 0 16

Resistência
Abdominal 32 30 28Abdominal 34

Sem
tempo

Natação
50 m

Deslocamento no
meio Líquido Sem tempoSem tempo Sem tempo

Corrida de
12 minutos

Resistência
Aeróbica 2200 2100 200023002o Dia

TABELA MB"

FEMININO

FAIXA ETÁRIA

Grupo Muscular/
Capacidade

Física

TesteDia De 26 a 30
anos

De 31 a 35
. anos

Acima de 35
anosAté 25 anos

Flexão de
Braço 18 16Membros

Superiores
20 14

Resistência
Abdominal Abdominal 22 20 18 16

1o Dia

Deslocamento
no meio Líquido

Natação
50 m Sem tempo Sem tempo Sem tempo Sem tempo

Resistência
Aeróbica

Corrida de
12 minutos 1800 1700 1600 1500

2o Dia
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Macapá - AP, 23 de março de 2010.

WELINGTON DEVCARVALHO CAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão

EDITAL N°. 001/2010- OFICIAL MILITAR - BM

HOMOLOGO A ABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO.

ANTONI /VALDEZ
nador do Estádo do Amapá

SILVA
Go

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no u
qualidade de Presidente da Comissão, faz saber que fará realizar ConcuFsb Público para seleção de
candidatos para o Cargo de Oficiais do Quadro Complementar do Corpo de Bombeiro - CBMAP,
pertencente ao Quadro de Pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amapá, que reger-se-á
de acordo com as instruções especiais constantes deste Edital e demais normas aplicáveis.

de suas atriftuições e na

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
O Concurso Público será regido por este Edital, seus Anexos e diplomas legais e regulamentares
aplicáveis, sendo que sua coordenação caberá à Comissão Organizadora constituída para este

1.1.

fim.

1.2. O presente Concurso Público se destina a selecionar candidatos, independente de sexo, para
admissão ao Cargo de Oficiais do Quadro Complementar do Corpo de Bombeiro - CBMAP,
pertencente ao Quadro de Pessoal do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amapá, das
áreas de Saúde e de Engenharia.
O Concurso Público de que trata este Edital, constará de 4 (quatro) fases, conforme descritas no
Item 4 (quatro) deste Edital
Serão considerados APROVADOS no concurso público os candidatos classificados na 1a fase,
que obtiverem aproveitamento integral em todas as fases subseqúentes até o limite de vagas
ofertadas neste edital.
Os candidatos Aprovados no concurso serão submetidos ao Curso de Habilitação de Oficial
Complementar - CHOC, realizado em conjunto com a Academia Integrada de Formação e
Aperfeiçoamento - AIFA e a Divisão de Capacitação de Recursos Humanos do Corpo de
Bombeiros Militar.
O Curso de Habilitação de Oficial Complementar terá duração de 6 (seis) meses, tendo caráter de
estágio probatório.

Não haverá reserva de vagas para candidatos na condição de pessoa com deficiência.
DO CARGO, ATRIBUIÇÕES. SUBSÍDIO. REQUISITOS PARA INGRESSO. MATRÍCULA E
CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAL COMPLEMENTAR CHOC - BM.
O quantitativo de vagas, cargos e áreas são os seguintes:
Oficial do Quadro Complementar - Área da Saúde:
06 vagas para Médicos;
02 vagas para Cirurgiões-Dentistas;
10 vagas para Enfermeiros;
02 vagas para Farmacêutico-Bioquímicos;
02 vagas para Psicólogos;

02 vagas para Assistentes Sociais;
02 vagas para Fisioterapeutas;
Oficial do Quadro Complementar- Área de Engenharia:
02 vagas para Engenheiros Mecânicos;
02 vagas para Tecnólogos da Informação,

Após Aprovação no concurso público o candidato será nomeado 2* Tenente Estagiário Bombeiro
Militar e matriculado no Curso de Habilitação de Oficial Complementar - CHOC BM. O
aproveitamento no CHOC BM garantirá a promoção do 2' Tenente Estagiário a 1* Tenente
Complementar.
A remuneração bruta do 2* Tenente Estagiário ó de R$ 5.095,20 (cinco mil, noventa e cinco reais e
vinte centavos).
A remuneração bruta do V Tenente Complementar é de R$ 5.471,30 (cinco mil, quatrocentos e

1.3.

1.4.

1.5

1.6.

1.7.
2.

2.1.
2.1.1.
2.1 . 1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.
2.1.1.7.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.

2.2.

2.3.

2.4.
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setenta e um reais e trinta centavos).

São atribuições do cargo:
MÉDICO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for necessário, além de

função técnica dentro da área de medicina, poderá exercer atividades administrativas,

2.5.

2.5.1.
exercer sua
estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de oficialato, assessorar o comando da

corporação nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos referentes à área de medicina.
CIRURGIÃO-DENTISTA - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for

necessário, além de exercer sua função técnica dentro da área de odontologia, poderá exercer
atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de oficialato,

2.5.2 .

comando das corporações nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntosassessorar o
referentes à área de odontologia.
ENFERMEIRO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for necessário, além

de exercer sua função técnica dentro da área de enfermagem, poderá exercer atividades

administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de oficialato, assessorar o
comando da corporação nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos referentes à área

2.5.3.

de enfermagem.
FISIOTERAPEUTA - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for necessário,

além de exercer sua função técnica dentro da área de fisioterapia, poderá exercer atividades

administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de oficialato, assessorar o
comando da corporação nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos referentes à área

2.5.4

de fisioterapia.
FARMACÊUTICQiSIGãUÍMICO-Planejar, organizar, comandar, controlar e exec -

, quando for
2.5.5.

necessário, além de exercer sua função técnica dentro das áreas de farmácia e bioquímiC^,poderá exercer atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de
oficialato, assessorar o comando das corporações nos assuntos relativos à saúde, perícia
assuntos referentes às áreas de farmácia e bioquímica.
PSICÓLOGO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for necessário, além
de exercer sua função técnica dentro da área de psicologia, poderá exercer atividades
administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de oficialato, assessorar o
comando da corporação nos assuntos relativos à saúde, perícia e nos assuntos referentes à área
de psicologia.
ASSISTENTE SOCIAL - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for
necessário, além de exercer sua função técnica dentro da área de assistência social, poderá
exercer atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de
oficialato, assessorar o comando da corporação nos assuntos relativos à saúde, perícia
assuntos referentes à área de assistência social.
ENGENHEIRO MECÂNICO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando for
necessário, além de exercer sua função técnica dentro da área de engenharia mecânica, poderá
exercer atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de
oficialato, assessorar o comando da corporação nos assuntos relativos à sua área e perícia
técnica.
TECNÓLOGO DA INFORMAÇÃO - Planejar, organizar, comandar, controlar e executar, quando
for necessário, além de exercer sua função técnica dentro da área de informática, poderá exercer
atividades administrativas, estudos doutrinários, normativos, inerentes ao cargo de oficialato,
assessorar o comando da corporação nos assuntos relativos à área de informática.
São requisitos para Investidura em cada cargo:
Este Concurso Público está acessível a todos que satisfaçam às exigências das leis brasileiras.
Para ingresso na carreira militar como 2o Tenente Estagiário BM, mediante matrícula no Curso de
Habilitação de Oficial Complementar CHOC BM, o candidato deverá preencher, cumulativamente,
os requisitos seguintes:

2.6.1.1. Ter sido Aprovado no presente concurso público;
2.6.1.2. Ter nacionalidade brasileira e estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e

portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos polí ticos, nos termos do § 1o do art. 12 da
Constituição Federal e na forma do disposto no art. 13 do Decreto n 0 70.436, de 18 de abril de
1972;

2.6.1.3. Não ter registros de antecedentes criminais e se encontrar no pleno exercício de seus direitos civis
e políticos;

2.6.1.4. Possuir conduta ilibada;

e nos

2.5.6.

2.5.7.

e nos

2.5.8.

2.5.9.

2.6.

2.6.1.

2.6.1.5. Estar quite com as obrigações militares, de acordo com a Lei do Serviço Militar, e eleitoral;
2.6.1.6. Não ter sido isentado do serviço militar obrigatório por incapacidade física defmitiva ou temporária;
2.6.1.7. Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
2.6.1.8. Gozar de plena saúde física e mental;
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2.6.1.9. Ter concluído o Ensino Superior, comprovado por documentação fornecida por instituição de
ensino reconhecida pelo MEC, na área de formação correspondente ao cargo para o qual estará

concorrendo.
2.6.1.10. Se reservista, ou ter servido à outra Corporação Militar, ter sido licenciado do serviço ativo, a

pedido, no mínimo no comportamento “BOM";
2.6.1.11. Não estar respondendo processo criminal nas esferas Estadual e Federal;
2.6.1.12. Não ter sido condenado á pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra

condenação incompatível com a função Bombeiro Militar;
2.6.1.13. Se militar, tiver autorização de seu Comandante, Chefe ou Diretor.
2.6.1.14. Não ocupar cargo ou emprego público, nem receber proventos de aposentadoria de cargo ou

função pública que caracterizem acumulação ilícita, na forma do art. 37, inciso XVI da Constituição

Federal;
2.6.1.15. Atender e seguir a todas as determinações contidas neste edital, bem como nos diplomas legais

pertinentes.
DAS INSCRICÒES
As inscrições serão efetuadas apenas via internet no endereço eletrónico www.unifap.br/depsec

no período compreendido entre as iOhOOmln do dia 22 de abril de 2010, e às 18h, do dia 14 de
maio de 2010, sendo que a UNIFAP não se responsabilizará por inscrição não recebida por
motivos de ordem técnica relacionadas ao computador, falhas de comunicação, congestionamento

das linhas de comunicação e outros fatores, também de ordem técnica, que impossibilitem a

transferência de dados.
Antes de efetuar sua inscrição, o candidato deverá certifiear-se de que preenche todos os

requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade qualquer prejuízo advindo
da inobservância destes. A taxa de inscrição é de R$ 115,00 (cento e quinze reais).
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá seguir os procedimentos abaixo:
Através da internet, de posse do seu CPF, acessar o site: www.unifap.br/depsec e preencher

todos os campos do formulário eletrónico de inscrição e em seguida imprimir o comprovante

provisório de inscrição e o Boleto de Pagamento, que poderá ser pago em qualquer agência do

Banco do Brasil S.A., lotéricas, em qualquer Banco participante do Sistema Nacional de
Compensação e ainda em qualquer Agência dos Correios até a data de seu vencimento.
As inscrições dos candidatos encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 18h do dia 14 de maio,
através da Internet, sendo que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia
útil seguinte (17/05/2010), obedecendo aos horários e critérios estabelecidos nos
correspondentes bancários citados no item 3.2.1 deste Edital.

A inscrição do candidato somente será validada após a confirmação do pagamento da referida

taxa pelos agentes arrecadadores.
Não serão aceitos, para efeito de pagamento da taxa de inscrição, comprovantes de entrega de

envelope nem comprovantes de agendamento, efetuados através de terminais de auto-
atendimento.
O simples recolhimento da taxa de inscrição não garantirá a inscrição do candidato no concurso.

O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identificação, sendo de
sua exclusiva responsabilidade as informações dos dados cadastrais no ato de inscrição.
O candidato será responsável por qualquer omissão de informação durante o ato de inscrição.
Efetivada a inscrição não haverá, em hipótese alguma, devolução da importância paga, exceto no

caso de cancelamento do concurso por conveniência da Administração Pública.
Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não atenderem rigorosamente ao estabelecido

neste edital.
É vedada a inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrónico.

A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou nomeação do candidato, desde que seja

verificada falsidade de declarações ou irregularidades nos exames ou documentos.
O candidato que necessitar de atendimento especial à realização das provas deverá requerer, no

ato da inscrição, indicando as condições de que necessita para a sua realização, conforme

previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, do Decreto n° 3.298/1999. A solicitação de atendimento especial

será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade.

A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá solicitar

este atendimento especial, bem como levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para

essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata lactante que não levar

acompanhante não realizará as provas.
Poderá, ainda, requerer isenção da taxa o candidato doador de sangue, nos termos da Lei

Estadual n°. 1.418 de 04 de dezembro de 2009.
Considera-se, para a concessão do beneficio previsto no subitem anterior, a doação de sangue

promovida a óraão oficial, ou a entidade credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município.

3.
3.1.

3.1.1

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.3.

3.4
3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.13.1.
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A isenção supramencionada deverá ser solicitada mediante o preenchimento e a posterior

entrega do formulário de requerimento de isenção de taxa (Anexo I deste Edital) nos dias 03 e 04

de maio de 2010, das 8h30min às 11h30mln e das 14h30min às 17h30min, no Departamento

de Processos Seletivos e Concursos — DEPSEC/UNIFAP, Campus Marco Zero, localizado em

Macapá/AP, na Avenida JK. s/n., km 02, CEP 68.906-970.
Juntamente com o formulário de que trata o subitem anterior (Anexo I deste Edital, disponível no

endereço eletrónico www.unifap.br/depsec). o candidato deverá apresentar em duas vias, cópia e

original, seu CPF, carteira de identidade, comprovante de residência (boletos atualizados

referentes à conta de água, luz ou telefone fixo), em caso de imóvel alugado apresentar contrato
dê^

aluguej e carteira de doador de sanaue ou declaração, expedida pela unidade coletora, que

3.13.2.

3.13.3.

comprove as três últimas doações realizadas no período de um ano antes da data de

apresentação desta.
As informações prestadas nos pedidos de inscrição/ isenção, bem como a documentação

apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este, a qualquer momento,

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 inverídicas;

Fraudarem e/ou falsificarem documentação;

Pleitearem a isenção sem obedecer todas as recomendações 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.
O deferimento de isenções da taxa de inscrição será divulgado através de uma lista que estará

disponível no endereço eletrónico www.unifap.br/depsec. a partir do dia 07 de maio de 2010.
DAS FASES DO CONCURSO
A seleção de que trata este Edital será realizada em 4 (quatro) fases, conforme descrito abaixo:

1a fase — exame de conhecimentos (prova objetiva), de caráter classificatório e eliminatório;

2a fase — exame de capacitação física, com a realização do teste de aptidão física (TAF), de

caráter unicamente eliminatório;
3a fase — exame médico, de caráter unicamente eliminatório;

4a fase — exame documental, concomitantemente da vida pregressa, que constará da entrega dos

documentos exigidos, de caráter unicamente eliminatório;

O Exame de Conhecimentos terá como executora técnico-acadêmica a Universidade Federal do

Amapá - UNIFAP. O TAF e o exame médico ficarão a cargo do Corpo de Bombeiro Militar e o

exame documental, concomitantemente à investigação social, conjunt^mente com a SEAD e

CBM. Serão nomeadas pelo Secretário de Estado de Administração as subcomissões compostas

de Bombeiros Militares e funcionários civis com formação nas áreas respectivas para a condução

das fases mencionadas.
O Curso de Habilitação de Oficial Complementar — CHOC BM será realizado pela Divisão de

Capacitação de Recursos Humanos do Corpo de Bombeiro Militar — DCRH/DDRH/BM.
Ocorrendo ausência ou inaptidão de candidato a partir da 2a fase, será convocado, de imediato, o

candidato remanescente da 1a fase melhor classificado, repetindo-se, tal prática, tantas vezes

quantas forem necessárias ao preenchimento total das vagas ofertadas.
DOS EXAMES
Todas as fases do Concurso serão desenvolvidas, exclusivamente, no município de Macapá/Ap;

A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais relacionados à 1a fase prevista

neste Edital, suas convocações e posteriores resultados serão divulgados através do site

www.unifap.br/depsec

3.13.4

ser

3.13.5.

a)

b)
c)

d)

e)

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.
5.2.

A confirmação das datas e as informações sobre horários e locais relacionados às demais fases

do Concurso serão divulgados através do no site http://www.sead.ap.qov.br/ e posterior publicação

no Diário Oficial do Estado — DOE.
Ao candidato só será permitida a participação nas fases do Concurso Público nas respectivas

datas, locais 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 eliminação sumária do

Concurso Público;
Somente será admitido aos locais previamente determinados para a realização das fases do

Concurso Público, o candidato aue apresentar comprovante de inscrição e documento que bem o

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
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identifique como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas Secretarias de

Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia 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.
Caso haja dúvidas relativas à identificação do candidato (documentos, fisionomia, assinatura, etc)

será exigida identificação especial através de coleta de assinaturas e impressão digital. Em caso

de negativa do candidato, este será automaticamente eliminado do certame, bem como será

imediatamente realizada a comunicação do fato às autoridades competentes para a devida

apuração.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a

identificação do candidato.
Será excluído do Concurso Público o candidato que:
Apresentar-se após o horário estabelecido para participação em qualquer das fases do concurso;

Não apresentar o documento de identidade que bem o identifique, conforme estabelece o subitem

if

i 5.7

5.8

5.9
5.9.1
5.9.2

5.6;
5.9.3 Ausentar-se da sala de exame sem acompanhamento de um fiscal, ou antes, de decorrida

01h30min do início da prova (1* fase);
For surpreendido durante a realização do exame de conhecimento, em comunicação com outras

pessoas ou utilizando-se de livros, notas, impressos não permitidos, calculadoras, os quaisquer

outros meios não permitidos expressamente neste edital que possam favorecer-lhe em relação

aos demais candidatos;

Estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrónico de comunicação

(Pager, MP3, MP4, MP5, celulares, etc.), ou quaisquer outros aparatos tecnológicos;

Estiver portando armas;

5.9.4

5.9.5

5.9.6

Lançar mão de meios ilícitos e ou fraudulentos para a execução de qualquer dos exames

previstos;
Não devolver o material recebido, observado o disposto no subitem 6.13;

Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
Não atender às determinações legais da Coordenação do Concurso, bem como as normas

estabelecidas neste edital.
Por medida de segurança, os três últimos candidatos de cada sala deverão permanecer nesta (no

local do Exame de Conhecimento), sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a

prova, tendo seus nomes registrados na Ata do Exame pela fiscalização.
O candidato que não observar o disposto no subitem 5.9.3, insistindo em sair do local de aplicação

do Exame de Conhecimento, deverá assinar Termo desistindo do Concurso, que 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 aceitos protocolos ou quaisquer documentos que impossibilitem a identificação do

candidato, bem como a verificação de sua assinatura.
DA PRIMEIRA FASE - EXAME PE CONHECIMENTOS:

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 (cinquenta) questões objetivas,

distribuídas conforme o quadro abaixo:

5.9.7

5.9.8
5.9.9
5.9.10

5.10

• 5.11

5.12

5.13

6
6.1

Área do conhecimento N° de PontosN° de Questões
1010Língua Portuguesa
40Conhecimentos Específicos 40

5050Total

O exame de conhecimentos da 1* Fase versará sobre assuntos do Conteúdo Programático

apresentado pela UNIFAP, que será publicado até o dia 22 de abril de 2010, no endereço

eletrónico www.unifap.br/depsec.
A legislação, porventura citada nos programas, é a vigente até a data da publicação do Edital.

O Exame de Conhecimentos será realizado no dia 20 de Junho de 2010 e terá duração de 4

(quatro) horas, tendo seu início às 8h e encerramento às 12h (horário oficial de Macapá).

O comprovante de inscrição contendo o local da realização da prova dos candidatos estará

disponível a partir do dia 09 de junho de 2010, no site ww

responsabilidade do candidato o acesso ao seu local de prova.

6.2.

6.3.
6.4

1
6.5.

de inteira
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6.6. O candidato deverá comparecer ao local designado para o exame de conhecimentos 1 (uma) hora
antes do horário estabelecido para seu início, munido de caneta esferográfica na cor azul ou preta,

além da documentação especificada no item 5.6.

O candidato deverá imprimir seu comprovante de inscrição, sendo de sua inxeira responsabilidade

à obtenção desse documento e verificação da exatidão de seus dados em tempo hábil.
Caso o comprovante de inscrição impresso pelo candidato não indique o local onde fará a prova

ou apresente alguma incorreção, este deverá comparecer ao DEPSEC nos dias 10 e 11 de junho

2010, das 8h30min às 12h00min e das 14h30min às 17h30min.
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. Se

desejar, poderá anotar o seu gabarito, mediante solicitação ao fiscal de sala. após a conclusão de

sua prova.
Cada questão terá uma única resposta correta, dentre as 5 (cinco) alternativas. O candidato,

utilizando caneta esferográfica azul ou preta, deverá assinalar a resposta que julgar correta no

Cartão de Respostas, que será devolvido ao fiscal de sala por ser o único documento válido para a

correção das questões.
O preenchimento do Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que

deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas no Boletim de Questões

e/ou fornecidas através dos responsáveis pela aplicação.
Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações incorretas

feitas no cartão de respostas. São consideradas marcações incorTetas as que estiverem em

desacordo com as orientações contidas no boletim de questões e com as que tenham sido

repassadas pelos responsáveis, tais como: dupla marcação, questões não assinaladas,

marcações rasuradas e campo de marcação não preenchido totalmente.

O candidato que entregar sua prova antes das HhOOmin deverá, obrigatoriamente, devolver ao

fiscal o Cartão de Respostas e seu Boletim de Questões. A partir desse horário o candidato

poderá levar o Boletim de Questões.
Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão de resposta por erro do candidato, cabendo

ao mesmo a responsabilidade do seu manuseio e conservação.
Os boletins de questões e cartões de respostas utilizados pelos candidatos serão conservados

pela Universidade Federal do Amapá - UNIFAP, no Departamento de Processos Seletivos, pelo

prazo de 6 (seis) meses, contados da data de homologação do concurso. Após este prazo serão

incinerados.
Após a aplicação do exame de conhecimentos da 1* Fase, a UNIFAP disponibilizará gabarito

provisório da prova a partir das 15h00min do dia 20 de junho de 2010, no site

www.unifap.br/depsec.
O gabarito definitivo será divulgado até o dia 30 de junho de 2010, após o julgamento de

eventuais recursos ao gabarito provisório.
O resultado final da primeira fase será divulgado até o dia 09 de Julho de 2010.

Por medida de segurança dos candidatos e do Concurso, a UNIFAP poderá a seu critério coletar a

impressão digital de todos os candidatos durante a realização da prova.

Não haverá aplicação de prova fora dos locais previamente divulgados.

6.7.

6.8.

6.9,

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Ao receber o boletim de questões e a folha de resposta o candidato deve conferir se estão em

perfeitas condições, bem como se seus dados estão corretos, de acordo com as informações

contidas no seu comprovante de inscrição e com o cargo para o qual estará concorrendo.
Em constatando alguma Incorreção, o candidato deverá comunicar imediatamente aos fiscais de

sala, solicitando a substituição do boletim de questões ou da folha de respostas, ou ainda, a

anotação na ata da cala dos dados pessoais a corrigir. Reclamações posteriores não serão

aceitas.

Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato, seja qual for

o motivo alegado.
Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido

da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo

com este edital ou com as instruções contidas no boletim de questões e na folha de respostas, tais

como marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não-preenchido integralmente.
O candidato amassar, molhar, dobrar, rasgar ou de qualquer modo, danificar a sua folha de

respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização da

leitura óptica.
DO JULGAMENTO DO EXAME DE CONHECIMENTOS

O exame terá a pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos, valendo cada uma das questões

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

7.
7.1.

I
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objetivas 1,0 (um) ponto.
O total de pontos do candidato na 1" Fase será igual à nota obtida na prova do exame de
conhecimentos.
Considerar-se-á habilitado o candidato que obtiver no mínimo 50% de acertos do total de pontos
do Exame de Conhecimentos e no mínimo 1 (um) ponto em cada disciplina.
O candidato que não alcançar os pontos estabelecidos no item 7.3, será considerado não
habilitado e. por consequência, eliminado do certame.
Em hipótese alguma haverá revisão da correção do exame de conhecimentos, requerida
administrativamente.

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente na nota obtida no exame de
conhecimentos.
Em caso de empate serão obedecidos, sucessivamente, os seguintes critérios para o desempate:
1o. Maior nota nas questões Conhecimentos Específicos;
2o. O candidato mais idoso.
DOS RECURSO^O candidato poderá recorrer administrativamente, sem efeito suspensivo, à divulgação do gabarito
provisório da prova objetiva, à aplicação das demais etapas e ao resultado do concurso.
No que diz respeito ao resultado da prova objetiva, o único recurso cabível é a solicitação de vista
de prova, apenas a título de comprovação da.pontuação do candidato.
O prazo para interposição de recursos é de 2 (dois) dias úteis, contados da data de divulgação de
cada fase.
No que diz respeito à impugnação do edital, o prazo é de 5 (cinco) dias úteis a partir de sua
publicação no site da sead.
Admitir-se-á, por cada etapa referida no item 8.1, um único recurso por candidato.

Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, com exposição detalhada
das razões que o motivaram e impetrados mediante o preenchimento do Formulário de Recurso,

ANEXO II deste Edital, disponibilizado no endereço eletrónico da UNIFAP e da SEAD.
No requerimento do recurso referente ao gabarito provisório do exame de conhecimentos, cada
questão deverá ser indicada individualmente, por área de conhecimento, devendo ter
fundamentação lógica e consistente.
O formulário de recurso deverá ser devidamente preenchido pelo candidato, conforme as
informações nele contidas, bem como assinado por este ou por seu representante legal no local
indicado para tal.
Os recursos relativos à 1a fase - exame de conhecimentos/prova objetiva - deverão ser dirigidos à
Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos da Universidade
Federal do Amapá - COPSC/UNIFAP, entregues no protocolo geral da UNIFAP, Campus
Marco Zero do Equador/UNIFAP, Rod. J. K. km, s/n, Bairro Jardim Marco Zero, Macapá-Ap, no
horário das 8h00min às 12h00min e das 14h30min às 17h30min.

Todos os demais recursos serão dirigidos ao Presidente da Comissão do Concurso Público,
mediante protocolo na Secretaria de Estado da Administração - SEAD, no horário das 8h00min às
12h00min e das 14h00min às 18h00min, em dias úteis, obedecendo ao prazo estabelecido no item

7.2.

7 3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

a)

b)

8.
8.1.

8.1.1.

8.2.

8.2.1.

8.3.
84.

8.4.1.

8.4.2.

8.5.

8.6.

8.2.

Só serão admitido^ os recursos interpostos através do formulário constante no Anexo II deste
edital, sendo preliminarmente indeferidos aqueles que não obedecerem a essa determinação e às
demais estabelecidas neste edital.
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-mail, fac-símile, telegrama ou outro meio que não
seja o especifico neste Edital.
A Comissão de Operacionalização de Processos Seletivos e Concursos da UNIFAP constitui única
instância para os recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão

recursos adicionais.
O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questâo(ões) eventualmente anulada(s) será (ão) atribuído(s) a todos

os candidatos.
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.
Somente serão apreciados os recursos devidamente fundamentados, interpostos dentro do prazo
com indicação do nome do candidato, endereço, número de inscricão. número de CPF,

questionamento e assinatura, conforme moaeio no Anexo li, que também estará disponível no site
http://www.sead.ap.qov.br/.

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14
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Os recursos serão admitidos uma única vez, não cabendo pedidos de reconsideração.
Serão rejeitados preliminarmente os recursos: entregues fora do prazo; os que não contiverem
dados necessários á identificação do candidato; os que não utilizarem o formato do formulário
contido no Anexo II e/ou aqueles que deixarem de atender algumas das determinações contidas
neste edital.
Havendo alteração de resultado em quaisquer das fases do concurso público, em razão do
julgamento de recursos apresentados à comissão do concurso, este resultado deverá ser
republicado com as alterações que forem necessárias.
DA 2a FASE - TESTE DE AVALIAÇÃO E APTIDÃO FÍSICA (TAF)
Serão convocados para a 2a fase - TAF, os candidatos aprovados na 1a Fase, ordenados na forma
decrescente da soma da pontuação obtida no Exame de Conhecimentos, até o limite das vagas
ofertadas neste edital, observado o disposto no seu item 4.4.
O TAF, de presença obrigatória e de caráter unicamente eliminatório, será realizado no Comando
da Polícia Militar, por subcomissão designada para este fim específico, e visa avaliar a capacidade
mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática de atividades
físicas e demais exigências próprias da função do Bombeiro militar.
O candidato deverá comparecer em data, em local e em horário a serem determinados, mediante
publicação de convocação, no endereço eletrónico da SEAD, com roupa apropriada para a prática
de educação física, munido de atestado médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido
no prazo máximo de 30 (trinta) dias antes da realização do teste.
O atestado médico deverá ser emitido constando, expressamente, que o candidato está apto a
realizar o TAF, conforme estabelecido neste Edital, devendo constar nele, de forma legível, o
número do registro do médico no Conselho Regional de Medicina.
O atestado médico deverá ser entregue no momento da identificação do candidato para o início da
realização da 1a prova do TAF, não sendo aceita a entrega de atestado em outro momento ou que
não conste à autorização expressa nos termo do subitem anterior.
Não serão aceitos atestados médicos expedidos para fins de trabalho, ou seja, aqueles que
comprovam que o candidato goza de saúde física e mental e que não expressem a aptidão para a
realização de exercícios físicos.
Caso o candidato não cumpra o previsto no item acima em sua totalidade, não poderá realizar a
prova sendo, por conseqoência, eliminado do concurso.
No momento de sua apresentação para a realização do TAF, o candidato receberá uma ou mais
identificações, que deverão permanecer onde determinado pelos componentes da banca e

mantidos até o final de todas as atividades da prova.
O TAF seguirá as prescrições contidas no Anexo III deste edital.
O candidato deverá acompanhar a publicação do Edital de convocação de todas as fases no
Diário Oficial do Estado do Amapá e pela Internet no site http://www.sead.aD.aov.br/. O

aquecimento e a preparação para o teste de aptidão física são de responsabilidade do próprio

candidato, não podendo interferir no andamento do concurso.
O candidato será julgado Apto ou Inapto em razão do seu desempenho no TAF. O candidato

inapto será eliminado do Concurso Público.
DA 3a FASE - EXAME MÉDICO
Serão convocados para a 3a fase - Exame Médico, de caráter unicamente eliminatório, os
candidatos aptos na 2a fase.
Os candidatos serão submetidos à Junta Médica do Corpo Bombeiro Militar, onde será avaliada a

sua condição física com o objetivo de verificar as condições de saúde e constituição física do

candidato para o desempenho das tarefas inerentes ao cargo de Bombeiro Militar BM.
O Exame de Médico seguirá as prescrições no Anexo IV deste edital.

Em razão do resultado do exame médico, o candidato será julgado Apto ou Inapto. O candidato

inapto será eliminado do Concurso Público.
Serão requeridos os seguintes exames; os quais deverão obrigatoriamente vir acompanhados dos

respectivos laudos: hemograma-Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO, TGP,

Bilirrubinas e frações; Tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; Eletrocardiograma (até 29

anos), Radiografia Panorâmica Odontológica, Raios X da Coluna Vertebral, Raios X do Tórax;
Eletroencefalograma;Teste Ergométrico (a partir de 30 anos), Audiometria, Laudo oftalmológico

completo; exame toxicolôgico (cannabis sativa-maconha e metabólicos do delta 9 THC, cocaína,

anfetamlnicos e metabólicos) com laudo.
DA 4a

(INVESTIGAÇÃO SOCIAL)
Os candidatos aptos na 3a fase serão convocados e deverão comparecer para o exame

documental, 4a fase do Concurso, de caráter unicamente eliminatório, na data de sua convocação,
mediante publicação de Edital de convocação no site da SEAD e Diário Oficial do Estado do

8.15

8.16

8.17

9
9.1

92

9.3

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4.

9.3.5.

9.4
9.5

9.6

10
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

ASE - EXAME DOCUMENTAL E SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA11.

11.1
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Amapá, munidos dos seguintes documentos:
Diploma de Nível Superior na área de formação correspondente ao cargo para o qual estará

concorrendo, emitido por instituição oficial de ensino, com o curso reconhecido pelo Ministério da

Educação, devidamente autenticado pelo órgão competente;

Cédula de Identidade, original e cópia;
Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou Certidão de quitação 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 vínculo empregatício com a União, Estados e

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

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

11.1.1

11.1.2
11.1.3

11.1.4

11.1.5
11.1.6

11.1.7
11.1.8

Registro no Conselho de Classe respectivo na área de.sua habilitação, quando houver.11.1.9
11.1.10 Certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedida 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 Pública - Ministério da Justiça

e ao banco de dados da Secretaria Especial de Desenvolvimento da Defesa Social do Estado do
11.1.11

Amapá.
Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.
O candidato comparecendo e apresentando a documentação conforme exigida será considerado

apto, indicado, portanto, para continuidade nas demais fases do Concurso. De outro modo, sendo

considerado inapto ou ausente, o candidato será eliminado do concurso, não prosseguindo na

fase subsequente.
A investigação social será realizada de tal forma que identifique condutas inadequadas dos

candidatos, impedindo a recomendação de:
Toxicómanos;
Pessoas com antecedentes criminais;

Traficantes;
Alcoólatras;
Procurados pela Justiça;

Ociosos, sem pendor para o 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 não recomendado na Investigação Social será eliminado do

Concurso Público.
DO RESULTADO DQ CftNCUBSQ PÚBL1CQ
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 demais fases do certame.
Os candidatos que obtiverem aproveitamento em todas as fases do Concurso Público serão

convocados para a matrícula no CHOC BM.
DA HOMOLOGACÃQ
Após a conclusão do processo seletivo, o concurso público será homologado por ato do

Gôvernador do Estado, com a consequente nomeação dos candidatos ao cargo de 2o Tenente

Estagiário, no Diário Oficial do Estado, da relação dos candidatos aptos a serem matriculados no

CHOC BM como Oficiais Estagiários.
Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativas à classificação ou notas de

candidatos no concurso, valendo para tal a divulgação no Diário Oficial do Estado.
DO INGRESSO NO QUADRO

11.2
11.3

11.4

11.4.1

11.4.2
11.4.3
11.4.4

11.4.5

11.4.6
11.4.7
11.4.8
11.5

12

12.1

12.2

13
13.1

13.2

14

O ingresso no quadro do Corpo de Bombeiro Militar será condicionado à comprovação das

condições estabelecidas no subitem 2.6 deste Edital e à observância das demais disposições

constitucionais, legais e regulamentares aplicáveis aos servidores militares do Estado.
A falta de comprovação do requisito para matrícula relativo à escolaridade, até á data do início do

CHOC BM, 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 sanção legal

cabível.
O candidato ficará obrigado a manter atualizado seu endereço junto à Secretaria de Estado da

Administração-SEAD e no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amapá.

14.1

14.2

14.3
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Da matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais Complementares - CHOC:
Para ser matriculado no CHOC, como 2o Tenente Estagiário BM, o candidato, deverá lograr
aprovação em todas as fases do concurso, consoante número de vagas existentes.
A SEAD fará publicar em Diário Oficial do Estado a relação dos candidatos aprovados no certame
para fins de matrícula no CHOC como Oficiais Complementares.

14.4 .
14.4.1

14.4.2

Do Curso de Habilitação de Oficiais Complementares - CHOC:
Os candidatos aprovados concurso público serão convocados para matrícula no Curso Habilitação
de Oficiais Complementares, como 2o Tenente Estagiário BM, cuja duração será de, 06 (seis)
meses.
Será promovido a 1o Tenente BM, de acordo com o Estatuto da PMAP, Lei Federal 6.652, de 30
de Maio de 1979, respeitadas as demais prescrições legais pertinentes, o 2o Tenente Estagiário
BM que lograr aproveitamento no CHOC BM. Os que não lograrem aproveitamento serão
desligados do quadro do Corpo de Bombeiro Militar.
Comprovada qualquer irregularidade, após matrícula no CHOC BM que, se verificada
anteriormente, de acordo com previsão deste Edital, ensejaria a eliminação do então candidato do
Concurso Público, será o 2o Tenente Estagiário BM afastado do CHOC e desligado do quadro
Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amapá.
O candidato que matriculado no CHOC BM não se apresentar no dia, horário local determinado
para início das atividades curriculares será desligado do Curso, ficando facultado à comissão a
convocação do candidato aprovado remanescente.
A classificação final do CHOC BM seguirá normas vigentes na Corporação.

14.5
14.5.1

14.5.2

14.5.3

14.5.4

14.5.5

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
A APROVAÇÃO no concurso público gera para o candidato o direito à matrícula no CHOC BM,
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.
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 a divulgados
na Internet no Site http://www.sead.ap.gov.br/.
Verificada, a qualquer tempo e fase do concurso, inexatidão de informações, irregularidade,
inidoneidade ou falta de documentos exigíveis, eliminar-se-á o candidato do Concurso, anulando-
se todos os atos decorrentes da inscrição.
O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contados da data da publicação do
Edital de Homologação do Resultado Final do Certame no Diário Oficial do Estado, podendo ser
prorrogado por até igual período, segundo a legislação vigente.
Todas as convocações, avisos e resultados serão publicados no Diário Oficial do Estado e
disponibilizados na internet através do site http://www.sead.ap.gov.br/. Os relativos à 1a fase
também serão publicados no site da
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://www.sead.ap.aov.br/.
Não serão fornecidas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das fases. O candidato deverá observar rigorosamente os Editais e comunicados a
serem divulgados conforme subitens 15.5 e 15.6.
Não haverá divulgação de candidatos não classificados e desclassificados, entretanto, o candidato
poderá consultar, de forma individual, o seu posicionamento, de acordo com as instruções
previstas no site www.unifap.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, n° 87, Centro Cívico, CEP 68.900-000, entre as ruas Jovlno Dinoâ e Leopoldo Machado.
Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais modificações, atualizações ou acréscimos:
O ato de inscrição do candidato presume o inteiro conhecimento das regras contidas neste Edital,
nas Instruções especiais e demais atos e normas regulamentares, importando na expressa
aceitação das normas e condições do Concurso.
A inscrição do candidato implicará pleno conhecimento de todas as normas e disposições do
presente Edital e o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso, tais como aqui se
acham estabelecidas e das quais não poderá alegar desconhecimento ou discordância.
Serão tomados nulos todos os atos relativos à inscrição, habilitação ou aprovação, com a
conseqOente perda dos direitos deles decorrentes, sem prejuízo das cominações legais aplicáveis,
quando sejam constatadas irregularidades de documentos e/ou inexatidão de declarações do

15
15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

.unifap.br/depsec.
15.6

15.7

15.8

15.9
15.10

15.11

15.12
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candidato.
Será excluído do Concurso, a qualquer momento, o candidato que:
Fixar em qualquer documento (inclusive na ficha de inscrição) declaração falsa ou inexata;

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Organização do Concurso.
O prazo para impugnação do Edital será de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da sua

publicação.

15.13
15.13.1
15.14

15.15

15.16 A impugnação será apreciada em 10 (dez) dias, a contar do término do prazo acima.

Macapá - AP, 23 de março de 2010.

WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão

ANEXQI

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

Nome do candidato:
CPF:N° de Inscrição:

Solicito a concessão de isenção do pagamento da taxa de inscrição do processo seletivo supracitado e

DECLARO, sob as penas da lei, que sou doador de sangue e que preencho os requisitos e condições

estabelecidos no Edital n° 001./2010 OFICIAL BM, regulador do concurso, e na Lei Estadual n° 1.418 de 04

de dezembro de 2009.

DECLARO, por fim, estar ciente de que meu pedido de isenção será indeferido caso não esteja anexada a

este requerimento cópia da documentação que comprove as três últimas doações realizadas no período de

um ano antes da data desta solicitação ou deixar de apresentar qualquer documento estabelecido no item

3.15.3 do Edital regulador do certame.

Local/data

Assinatura

de 2010.Macapá - AP, 23k,de mar

/
WELINGTON DE CARVALHO CAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão

ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO

Recurso Administrativo

Protocolo Geral

Hora:N°
/ Ass.Data:

Cargo de:
Local de Prova: Sala:

Indeferimento do pedido de isenção da taxa de inscrição.Especificar è Fase: .
1a fase - Prova Objetiva. Q
Outras Fases: especificar:
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Nome*:
N° de inscrição*:
Endereço*:
Fone fixo:
Questionamento Fundamentado*:

Classificação:CPF*:

Outro Contato:Telefone celular:

* Preenchimento obrigatório

de 2010.deMacapá,

Assinatura:
ar:ô de 2010.Macapá - AP, 23

WELINGTON DE CARVALHJXÍAMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão

ANEXO III
1. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL COMPLEMENTAR

I - Objetivos

oêlõçao de candidatos (as) para o ingresso no Curso deHabilitação ao Quadro de Oficiais Complementares do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, com base em30 e 40% dos índices mínimos exigidos para o efetivo do CBMAP.

1. Instituir e õrientar o TAF para

2. Que os candidatos convocados nos termos do edital do concurso sejam submetidostestes de aptidão física, conforme os padrões aqui estabelecidos, tendo em vista a capacidade mínimanecessária para suportar, física e organicamente, as exigências do curso de formação profissional e paradesempenhar com eficiência a função bombeiro militar.
II - Das Disposições Iniciais

2. Os casos de alterações orgânicas (estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez,etc ), bem como qualquer outra condição que impossibilite o candidato (a) de submeter-se aos testes otidiminua sua capacidade física e/ou orgânica, não serão levados em consideração e, portanto, nenhumtratamento diferenciado será concedido por parte da banca examinadora.
3. O candidato (a) deverá comparecer ao local do exame nos dias e horários estipulados na convocação,munido de carteira de identidade original e item 9 deste edital.
4. Os trajes e calçados para a realização da prova de aptidão física serão de livre escolha do candidato(a), obedecidas às restrições específicas para cada prova.
5. A realização de qualquer exercício preparatório para a prova de aptidão física será de responsabilidadedo candidato (a).

aos

III - Os testes de aptidão física são os seguintes:

Testes de força para membros superiores e cintura escapular:a) flexão e extensão de cotovelos na barra fixa;
b) flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão de braço).

Teste de resistência abdominal: abdominal tipo remador.
Teste de resistênçia aeróbia: corrida de 12 minutos.
Teste de deslocamentç no mQio liquido: natação -100 metros.

Os testes de aptidão física serão realizados em dois dias consecutivos e obedecerá àseqúência prevista nas tabelas “A"e “B" e será aplicado de forma subseqQente e com intervalo mínimo de10 (dez) minutos entre um teste e outro.
Os testes previstos têm caráter eliminatório. O candidato (a) terá 1 (uma) tentativa em cadateste para alcançar o índice mínimo previsto nas tabelas “A* e “B". O candidato (a) que não obtiver o índicemínimo em qualquer um dos testes de aptidão física não poderá prosseguir na realização dos demaistestes, sendo logo eliminado e, conseqúentemente excluído do processo seletivo. Desta forma não serápermitida a permanência do candidato eliminado no local de prova.

VI - Características e protocolos de aplicação dos testes de aptidão física:

Testes de força para membros superiores e cintura escapplar:
a) Flexão e extensão de cotovelos na barra fixa:

1.

2.
3.
4.

IV -

V -

1.

Principais músculos envolvidos: bíceps braquial, braquial anterior, bráquio radial, deltóide
anterior, rombóide, redondo maior, trapézio, latíssimo do dorso e peitoral maior.

Protocolo de execução:
Masculino: a barra deve ser instalada a uma altura suficiente para que o candidato, mantendo-se em
suspensão com os cotovelos em extensão, não tenha contato entre seus pés e o solo. A pegada deve ser
feita em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com a distância de separação entre as mãos
semelhantes à distância biacromial (distancia aproximada dos ombros). Após assumir essa posição, o
candidato deverá elevar seu coroo através da flexão de seus cotovelos, até aue o queixo ultrapasse o nível

a.1)

a.2)
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da barra, retornando em seguida à posição inicial, quando completará um movimento. Tal movimento
deverá ser repetido o maior número de vezes possível, sendo computados tão somente aqueles executados
corretamente. Os cotovelos devem estar em extensão total para que seja dado início ao movimento de
flexão. O teste é dinâmico, não sendo, portanto permitido abandonar-se o implemento entre as repetições a
título de repouso. Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda física, utilização de luva (s) ou qualquer
material para proteção das mãos e apoiar o queixo na barra.

Feminino: a barra deve ser instalada com as seguintes alturas:

Altura da candidata Altura da barra
1,00 metrosAté 1,66 metros

1,67 a 1,74 metros
Acima de 1,74 metros

1,05 metros
1,10 metros

A pegada deve ser feita em pronação (palmas das mãos voltadas para frente), com a distância de
separação entre as mãos semelhantes à distância biacromial (distancia aproximada dos ombros), devendo
o corpo estar em posição diagonal, formando um ângulo de aproximadamente quarenta e cinco graus com o
solo, quancfo esta estiver com os cotovelos flexionados. Após assumir essa posição a candidata deverá
estender totalmente os cotovelos, permanecendo com os pés apoiados no solo, em seguida elevará seu
tórax, através da flexão de seus cotovelos, até a altura da barra, retornando a posição inicial, quando
completará um movimento. Tal movimento deverá ser repetido o maior número de vezes possível, sendo
computados tão somente aqueles executados corretamente. O teste é dinâmico, não sendo, portanto
permitido abandonar-se o implemento entre as repetições a título de repouso. Somente serão computados
os movimentos realizados conforme a descrição acima. Não será permitido receber qualquer tipo de ajuda
física, utilização de luva ($) ou qualquer material para proteção das mãos e apoiar o queixo na barra.

b) Flexão e extensão de cotovelos com apoio de frente sobre o solo (flexão de braço);
Principais músculos envolvidos: peitoral maior (parte clavicular), peitoral maior, deltóide

(parte clavicular), tríceps braquial e ancôneo;
Protocolo de execução:

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

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

Teste de resistência abdominal: abdominal tipo remador:
Principais músculos envolvidos: oblíquo externo e interno do abdome, reto do abdome;

Protocolo de execução:
6 candidato (a) se coloca em decúbito dorsal sobre o solo, com o corpo inteiramente estendido, bem como
os braços, no prolongamento do corpo, acima da cabeça, tocando o solo. Através de contração da
musculatura abdominal, o candidato (a) adotará a posição sentada, flexionando simultaneamente os
joelhos. É requisito para a execução correta do movimento que os braços sejam levados à frente estendidos

paralelos ao solo, e ainda que a linha dos cotovelos ultrapasse a linha dos joelhos durante a flexão. Em
seguida, o candidato (a) retorna à posição inicial até que toque o solo com as mãos, completando um
movimento, quando então poderá dar início à execução de novo movimento. O número de movimentos
executados corretamente será o resultado obtido. Não é permitido o repouso entre os movimentos. O
objetivo do teste é verificar o número de execuções corretas que o candidato (a) é capaz de executar
continuamente, sem limite de tempo.

b.1)

b.2)

2.
a)
a)

e

Teste de resisténcia aeróbja: corrida de 12 minutos - teste de Cooper
Principais múscuios envolvidos: todos os grandes grupos musculares;
Protocolo de execução:

O candidato (a) deverá percorrer, em uma superfície plana e demarcada, a maior distância possível, em 12
(doze) minutos, sendo permitido andar durante o teste. O início e término do teste será através sinal sonoro.
Aos 11 (onze) minutos de corrida será emitido um sinal sonoro para fins de orientação dos candidatos (as).
O número de avaliados por bateria deverá ser estabelecido de forma a não causar prejuízo ao desempenho
dos mesmos e não dificultar a contagem de voltas dadas. Não será permitido ao candidato (a), uma vez
iniciado o teste: abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora, se deslocar no sentido
progressivo ou regressivo da pista, depois de finalizados os 12 (doze) minutos, sem ter sido liberado pela
banca examinadora; dar ou receber qualquer tipo de ajuda física.

Teste de deslocamento no meio liquido: natação - 50 metros.
Principais músculos envolvidos: todos os grandes grupos musculares;
Protocolo de execução:.

O candidato (a) deverá nadar a distância prevista em nado livre, sem limite de tempo e sem a utilização de
qualquer equipamento que possa favorecê-lo, tais como: nadadeiras, palmares, flutuadores, etc..., podendo
ser utilizado óculos, toca e tampão de ouvido. O candidato (a) deverá estar trajando roupa de banho
adequada, sunga para o sexo masculino e maiô para o sexo feminino. O candidato (a) poderá optar por
iniciar o teste de fora ou dentro da piscina. O candidato (a) não poderá utilizar as raias como auxílio, nem se
segurar nas bordas e tão pouco pisar no fundo da piscina a título de descanso ou com o intuito de

3.
a)
b)

4.
a)
b)
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impulsionar-se. È permitido na virada tocar a borda e impulsionar-se na parede. O teste terá início com um
silvo curto de apito e encerrará quando o candidato (a) completar a distância prevista tocando na borda da
piscina. O teste deverá ser realizado em uma piscina com extensão de 25 (vinte e cinco) metros, raiada.

Das Disposições Gerais e FinaisVII -
Os imprevistos ocorridos durante a prova de aptidão física serão decididos pela banca

A prova de aptidão física deverá ser aplicada por uma banca examinadora, que tenha em
sua composição pelo menos um oficial registrado no Conselho Regional de Educação Física (CREF).

Nenhum candidato (a) poderá alegar o desconhecimento da presente instrução normativa.

1.
examinadora.
2.

3.

TABELA “A"

CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL COMPLEMENTAR - MASCULINO

FAIXA ETÁRIA
Dia Teste

De 26 a 30
anos

De 31 a 35
anos

Acima de 35
anos

Ató 25 anos

Barra Fixa 34 2 1

Abdominal
remador

1o Dia 30 28 26 24

Natação 50 Sem tempo Sem tempo Sem tempo Sem tempom

Flexão de
braço 20 18 16 14

2o Dia
Corrida de
12 minutos 2000 1900 1800 1700

TABELA "B"

CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAL COMPLEMENTAR - FEMININO

FAIXA ETÁRIA
Dia Teste

De 26 a 30
anos

De 31 a 35
anos

Acima de 35
anosAté 25 anos

Barra Fixa 34 2 1

Abdominal
remador

1o Dia 2022 18 16

Natação 50 Sem tempo Sem tempo Sem tempo Sem tempom
Flexão de

braço 18 16 14 12
2o Dia

Corrida de 12
minutos 1800 1700 1600 1500

: 3|den^̂ \de 2010.

E^CATRVALFfdC

Macapá - AP,

WELINGTON D
Secretário de Estado da Administração

Presidente da ComissSo

CAMPOS

EDITAL N° 001/2010- OFICIAL MILITAR DO QUADRO DE SAUDE E ENGENHARIA DO CBM/ AP

ANEXO IV

Serão convocados para o exame médico os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão
Física (TAF).

O exame médico, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizado, em data, em
horário e em locais a serem divulgados oportunamente, e avaliados pela Junta Médica do CBM nomeada
para este fim pelo Secretário de Estado da Administração.

Os exames médicos compreendem exames clinico, oftalmológico, odontológico, toxicológico, e de
outros aspectos físicos.

Os candidatos convocados para essa etapa, na data determinada para realização dos exames
médicos, deverão apresentar à Junta os exames relacionados item 10 deste edital, os quais deverão ser
providenciados por conta do próprio candidato.

Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do documento de identidade do
candidato e ter prazo de validade não superior a 3(trôs) meses entre a data de realização e sua
apresentação à banca examinadora.

A critério da Junta Pericial poderão ser solicitados exames complementares;
O candidato será considerado apto ou inapto nos exames médicos, de acordo com a conclusão do

:
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laudo médico, observadas as condições incapacitantes constantes deste Anexo. O candidato considerado
inapto será eliminado do concurso.

O candidato será considerado inapto nos exames médicos, quando incidir em qualquer um dos
aspectos a serem observados pela Junta Pericial, bem como apresentar teste toxicológico positivo para o
uso de drogas ilícitas, conforme o anexo II deste edital.

Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário determinados
para a realização dos exames médicos, nâo se encontrar em condição de saúde compatível com o cargo ao
qual está concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer um dos exames laboratoriais previstos nessa
etapa. t

No dia de realização dos exames médicos, os candidatos deverão comparecer trajando calçáo de
banho, no caso de candidatos do sexo masculino, e maiô de duas peças, para os candidatos do sexo
feminino.

Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.
Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de

convocação para essa etapa

EXAME MÉDICO E ODONTOLOGICO- CONDICÕES INCAPACITANTES
O exame de saúde será feito por uma Junta Médica nomeados pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros
Militar do Estado, onde serão avaliadas as condições de saúde do candidato. No exame médico e
odontológico, serão avaliados os seguintes requisitos:

1.1 - Cabeça e Pescoço

Deformações, perdas externas de substâncias; cicatrizes extensas aderentes ou antiestéticas, contrações
musculares anormais, cisto braquial, higroma cístico de pescoço e fístulas.

1.2 - Ouvidos, Audição, Nariz, Laringe e Faringe.
Deformidades ou agenesia do pavilhão auricular, anormalidade do conduto auditivo e tímpano. Infecções
crónicas recidivantes, otite média crónica, labirintopatias e tumores. Anormalidade estruturais congénitas ou
não; sinusites, desvio acentuado do septo nasal, mutilações, tumores, atresias e retrações, seqúelas de
agentes nocivos; Fistulas congénitas e adquiridas; infecções crónicas ou recidivantes, deficiências na
respiração, fonação e deglutição; doenças alérgicas do trato respiratório com repercussão clínica. No teste
audiométrico serão toleradas perdas de acuidade auditiva até 30 decibéis na frequência da voz falada, ou
seja, de 500 a 2000 hertz.

1.3 - Cavidade Ora!

1 -

1.3.1 - Será considerado “apto" no exame odontológico o candidato que apresentar:
Mínimo de 20 (vinte) dentes hígidos e/ou restaurados de modo que estejam compatíveis com a
estética e funcionabilidade e que proporcione a possibilidade de reabilitação dos que possam estar
ausentes através de prótese sobre implantes, fixa ou parcial removível;

Bateria labial (canino a canino) completa ou reabilitada por prótese sobre implantes, fixa ou parcial
removível,

a)

b)

Ausência de doenças periodontais que comprometam as estruturas dentaria tais como gengivite
(em qualquer grau), periodontite, gengivose, periodontose;

Ausência de má formação da face, tais como, fissuras palatinas, fissuras labiais, glossites e etc...;
Ausência de processos infecciosos na cavidade oral, como abscesso, cisto, granuloma e etc.;
Ausência de assimetria facial, que comprometa a estética e/ou a funcionalidade;
Ausência de manifestações orais de doenças sistémicas;

Ausência de elementos dentários com caries extensas e em grande quantidade (acima de 5 (cinco)
elementos dentários), pois cáries extensas são causas de várias doenças sistémicas, tipo artrites,
artrite reumatóide, endocardite bacteriana e etc..;

Obs. 1: Os candidatos que apresentarem, na época do exame odontológico, elementos dentários com
restaurações provisórias, tratamentos endodônticos (canal) incompleto ou em processo de tratamento,
estes elementos serão considerados cariados.

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Obs. 2: Os candidatos, que a época do exame odontológico, não apresentar as condições exigidas acima,
serão eliminados do concurso, não sendo dada outra oportunidade de suprir pendências.
Obs. 3: Os candidatos considerados inaptos receberão declaração/laudo do motivo de sua inaptidão.

Exame Complementar Odontológico: Radiografia Panorâmica com laudo.

1.4 - Olho e Visão

Infecções e processos inflamatórios, (excetuadas conjuntivites agudas e hordéolos); ulcerações e tumores
de pálpebras; opacificações; seqúelas de traumatismo e queimadura de córnea e conjuntiva, uveites,

glaucomas, doenças congénitas ou adquiridas, (incluindo desvio dos eixos oculares (estrabismo) superior a
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10 dioptrias prismáticas); doenças e lesões retinianas; doenças neurológicas que afetem os olhos;
dispromatopsiade grau acentuado; pacientes portadores de catarata ou operados de catarata com um sem
lente intra-ocular; ceracotone; pacientes submetidos à ceratocomia radial (cirurgia de miopia e
astigmatismo). Acuidade visual, com correção abaixo de 20/40. Diminuição de acuidade visual, sem
correção, superior de 20/40. Diminuição de acuidade visual, sem correção, superior a 20/50 em ambos os
olhos. Tolerada diminuição de acuidade visual, sem correção, atingindo ambos os olhos 20/20, com
correção. Tolerada ainda 02 graus esféricos de miopia; 02 graus esféricos de hipermetropia; 02 graus
cilíndricos de astigmatismo desde que apresente visão 20/20 com correção em ambos os olhos.
1.5 - Pele e Tecido Celular Subcutâneo

Infecções bacterianas e micóticas crónicas ou recidivantes; micoses extensas; parasitos cutâneos extensos:
eczemas alérgicos cronificados ou infectados; expressões cutâneas das doenças autoimunes;
manifestações das doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes
comprometendo a função; tatuagens: se obscenas ou ofensivas; cicatrizes inestéticas decorrentes de
excisão de tatuagens e “nevus” vasculares.

1.6 - Pulmões e Paredes Torácicas

i

Deformidades relevante congénita ou adquirida, da caixa torácica, função respiratória prejudicada; doenças
imunoalérgicas do trato respiratório inferior; fístulas e fibroses pulmonar difusa, tumores malignos e
benignos dos pulmões e pleura.

1.7 - Sistema Cardiovascular

Anormalidades congénitas ou adquiridas; infecções e inflamações; arritmias; doenças do pericárdio,
endocárdio e da circulação intríseca do coração: Anormalidades de condução e outras detectadas no
eletrocardiograma com repercussão clínica; doenças oro-valvulares; hopertensão arterial com sintomas;
hipertensão arterial com taquiesfigmia; doenças venosas arteriais e linfáticas.

OBS: O prolapso mitral sem regurgitação através da válvula mitral e sem repercussão hemodinâmica, não é
incapacitante.

1.8 - Abdómen e Trato Intestinal

Anormalidades da parede (ex: hérnia, fístulas) à inspeção ou palpação; visceromegalias; micose profunda,

história de cirurgia significativa ou ressecções importantes; doenças hepáticas e pancreáticas; distúrbios
funcionais desde que significativos; tumores benignos e malignos.

1.9 - Aparelho Gênito Urinário *

f

Anormalidades congénitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias; tumores; infecções e outras
lesões demonstráveis no exame de urina: criptorquidia; o testículo única não é incapacitante desde que não
resulte de criptorquidia de outro testículo; varicocele volumosa e/ou dolorosa. A hipospadia balânica não é
incapacitante.
1.10 - Aparelho Ósteo-Mío-Artlcular

Doenças e anormalidades dos ossos e articulações congénitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas,
neoplásticas e traumáticas; desvio ou curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral;
deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés; prótese cirúrgica e seqOelas de
cirurgia; pé plano espástico

1.11 -Doenças Metabólicas e Endócrinas

"Diabetes Mellitus” tumores hipotalâmicos e hipofisários, disfunção hipofisária, disfunção tiroideana
sintomática; tumores da tiróide (exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida);
tumores da supra-renal e sua disfunção congénitas ou adquiridas: hipogonadismo primário ou secundário;
distúrbios do metabolismo primário ou secundário; distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem
endócrina; erros inatos do metabolismo, crescimento e desenvolvimento anormais, em desacordo com a
idade cronológica.

1.12 -Sangue e Órgãos hematopoiéticos

Alterações significativas do sangue e órgãos hematopoiéticos. Doenças hemorrágicas.
1.13 -Doenças Metabólicas e Endócrinas

Distúrbios neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades congénitas ou adquiridas; ataxias;
incoordenações; tremores; paresias e paralisias; atrofias e fraquezas musculares. Histórias de síndrome
convulsiva, distúrbios da consciência, distúrbios comportamentais e da personalidade.

1.14 -Tumores e Neoplasias

Qualquer tumor maligno, tumores benignos, dependendo da localização, repercussão funcional, potencial
evolutivo ou comprometimento estético importante. Se o perito julgar insignificantes pequenos tumores
benignos (ex: cistos sebáceos, lipoma), deverá justificar a sua conclusão.
1.15 -Condições Ginecológicas

i

/
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Neoplasias malignas, cistos ovarianos não-funcionais; lesões uterinas e outras anormalidades adquiridas,
exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida; anormalidades congénitas; mastites
específicas, tumor maligno da mama; endométrios comprovados.
2 - Causa da Inabilitação

Face Posterior do Corpo

2.1 - Rotação Lateral Cervical
2.2 - Inclinação Lateral Cervical
2.3 - Dismetria de membros Inferiores
2.4 - Escápula Alada
2.5 - Escoliose acentuada
2.6 - Pé varo acentuado
2.7 - Geno varo acentuado
2.8 - Pé valgo acentuado
2.9 - Pé aduto acentuado
2.10- Pé abduto acentuado
2.11- SeqOela de trauma

Face Anterior do Coroo
12.1 Deformidade torácica importante

12.2 Cicatriz de cirurgia abdominal ou torácica extensa
12.3 SeqUelas de traumas
12 4 Lesões de globo ocular significativas
Perfil do Corpo

12.5 Hiperlordose cervical
12.6 Cifose importante
12.7 Tórax em barril
12.8 Hiperlordose lombar
12.9 Genoflexo
12.10 Geno recurvado acentuado
12.11 Pé plano espástico
12.12 Pé cavo acentuado
Outras Restrições
12.13 Acromegalia
12.14 Varizes de membros inferiores de grau moderado e acentuado
12.15 Lesões vasculares e ectoscopia, significativas
12.16 SeqUelas neurológicas
12.17 Amputação nos membros superiores
12.18 Amputação nos membros inferiores
12.19 Deformidade e rigidez articular
12.20 Calosidade importante em pés
12.21 Cicatrizes cirúrgicas ortopédicas recentes em membros.

s

i

3 - Limites Mínimos de Motilidade:

I - Limites Mínimos de Motilidade da Extremidade Superior:

Ombros: Elevação para diante a 90° Abdução a 90°.
Cotovelos: Flexão a 100°. Extensão a 15°.
Punho: Alcance total a 15°.
Mão: Supinação/pronação a 90°.
Dedos: Formação de pinça digital.
II - Limites Mínimos de Motalidade da Extremidade Inferior

Coxo-femural; Flexão a 90°.Extensão a 10°.
Joelho: Extensão total. Flexão a 90°.
Tornozelo: Dorsiflexãoa 10°. Flexão Plantara 10°.

III - indices Cardiovasculares

Pressão arterial medida em repouso e em decúbito dorsal ou sentado:

Sistólica: igual ou menor do que 140mmHg.
Diastólica: igual ou menor do que 90mmHg.

Pulso arterial medido em repouso: igual ou menor a 100 bat/min.

* Encontrada frequência cardíaca superior a 100 bat/min, o candidato deverá ser colocado em repouso por

/
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pelo menos dez minutos e aferida novamente a freqQência.

IV - Índices Audiométrico:

Serão considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas auditivas sem prótese otofônica em
qualquer ouvido, até 35 decibéis, na faixa de 250 Hz 2000 Hz e de 45 decibéis nas demais faixas, se
oriundos do meio naval; e perdas de 35 decibéis em todas as freqQôncias, se oriundos do meio civil.

Obs. Os candidatos considerados inaptos receberão declaração/laudo do motivo de sua inaptidão
Macapá - AP, 23ide man de 2010.

WELINGTON DE CJjRVÀLHOCÀMPOS
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão

((Mobilização Social
Í Marília Brito Xavier Góes

Execuçâo/Núcleo de
Proteção Social
Bftsicn/Coordenadori
a de Proteção Social,
CDIOJcaixa
reprogramado), c
Mariana
Nascimento
Gonçalves,
Assistente Social do
Contrato
Administrativo.

Execuçâo/Coordcnad
oria de Proteção
Social - CDS 1,
(caixa), Lucilene
Roeha Santos de
Lima, Assessor
Nivel ll do Projeto
Governo cm Ação
CDS 2 (flap's),
Janisse Cristina dos
Reis,
Administrativo do
Contrato
Administrativo
(flap's), Luciane dos
Santos
Assistente Social do
Cor.tnso
Administrativo.

3
05 a02/10

08/03/10

doPORTARIA N * 046/2010-SIMS

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA INCLUSÃO E
MOBILIZAÇÃO SOCIAL, no uso das suas alrfbuiçOcs que lhe
fora outorgada pela Lei n° 0811, de 20 dc janeiro de 2004, no seu
art . 87, cm consonância com o art.86, inc. XII do Decreto n°. 0029,
de 03/01/05 c 2863, de 29/06/07, tendo cm vista o contido no
processo 2010/7762.

R E S O L V E:
Art. Io Designar o deslocamento dos servidores abaixo

relacionados conforme cronogrnma descrito, da sede dc suas
atribuições Macapá-AP, com o objetivo dc realizar pagamento dos
benefícios do Programa Renda Para Viver melhor, referente ao
mds dc fevereiro de 2010.

Agente
Tartamgalzinho,
Cujubim, Flexal,
Pracuúba,
Amapá,
Lourenço,
Camot c
Calçoene.

CarlosLuís
Dalmácio Rodrigues

GerenteJr.,
deOperacional

Centro Silva,de
Mobilização Social

Projeto
"Revitalização dos
Centros
Mobilização Social"
CDS-1 (caixa), Ivo
Alencar Ribeiro,
Gcr. Operacional do
Projeto
"Assessoramento a
Programas, Projetos,
Benefícios
Serviços" CDS-1,
Edirene Nascimento
Fonseca, Gerente
Operacional
Projeto
"Assessoramento a
Programas, Projetos,
Benefícios
Serviços" CDS-1
(caixa), Siraone Lia
Lacerda Correa,
Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo
(flap's).

do

Ferreira Gomes,
Porto Grande,
Cupixí, Serra
do Navio. Sete
Ilhas e Pedra
Branca do
Amapari

Ariete Pereirade Pantoja, Gerente
Operacional de
Centro
Mobilização Social

PTojeto

MÊS- PERíODOLOCALIDADES NOME DO SERVIDORANO

deAnauerapucu,
Mazagão Sede,
Carvão,
Mazagão Velho

Pioneiro.

Agaa Duarte da
Conceição, Gerente
dc Subgrupo dc
Atividades de
Pesquisa, Avaliação,
Controle e Eslatistica

Projeto
"Acompanhamento
de Programas
Sociais" CDS-1
(caixa), Janisse
Cristina dos Reis,
Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo
(flap’s), Maria
Aparecida Machado
Barreto, Agente
Administrativo da
Contraio
Administrativo
(flaps) e Rannolfo
Siqueira Cunha,
Assistente Social d»
Contrato
Administrativo^ElWete Coelho
Bezerra, Gerente de
Execuçlo/Núclco de
Proteção Social
BásicaCoordcnadori
a dc Proteção Social,
CDI-3, (caixa e
reprogramado),
Tinia Cézar
Cantuaria, Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo,
(flap’s),
Campos de Souza,
Assistente Social do
Contrato
Administrativo.

do
Revitalização
Mobilização Social.
CDS-I, (Caixa do
PRVM e Amapá
Jovem),
Lúcia Susarte Silva,
Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo.
(Fl»p*s),
Cézar

dee
(PRVM)

02/ 19 C 26 ado
28/02/10 Regina

do 05 a02/1#
06/03/10

Tâ nia
Caoloaria,

02/1«
e26/02/10

Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo,
(flap’s), Jdrgc Luiz
doi Stttoa Assis,
Assistente Social do
Contrito
Administrativo.

I

i

Agaa Duarte du
Conceição, Gerente
de Subgrupo de
Atividades de
Pesquisa, Avaiiaçio,
Controle c Estatística

Projeto
"Acompanhamento
dc Programas
Sociais* CDS-I
(caixa), Editdma
Tavares Pereira,
Assessor Nivel II Do
Projeto "Governo Em
Ação" CDS 2,Telma
Lucia Miranda da
Silva, Gerente de
Unidade
Execução/Coordenad
oria de Proteção
Social-CDS 1,
Andréa Mara Costa
Rodrigues, Gerente
Operacional de
Centro
Mobilização Social

Projeto
"Revitalização dos
Centros
Mobilização Social"-
CDS-1.

Abacate da
Pedreira, Santo
Antônio da
Pedreira,
Curicaca,
Carmo do
Macacoart,
Itaubal. inajá e
outros.

Editelma Thvares
Amapá Jovem- Pereira, Assessor

Nivel II do Projeto
"Governo cm Ação"
CDS 2 (caixa).
Merit Aparecida
Machado Barreto,
Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo
(flaps ). Patricia da

PAJ.
Laranjal do JariIgarapé do

•4U«o. São
doSebastião,

Conceição do
Maruanum, São
Raimundo do

M a02/1#
07/03/10

Maruanum c
outros.

02 a•2/10 04/03/1002/10

Silva, Gerente de
Núcleo/Coordcnadori
a dc Proteção Social,
CPS-2,
Telma
Miranda da Silva,
Gerente dc Unidade

dcDalva
LuciaPrograma

amapá Jovem-26/02/10

PAJ.
MAZAGÃO de

Execução/Coordenad
oria dc Proteção
Social - CDS 1,
(caixa e Monitor I e

Edltelma
Tavares Perdra,
Assessor Nivel II do
Projeto "Governo cm
AçãoXDS
(caixa), Regina
Lúcia Susarte Silva
Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo,
(Flap's), Maria
Aparecida Machado
Barreto, * Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo
íflaosl Tarciane do

I

!Agna Duarte da
Conceição, Gerente
de Subgrupo dc
Atividades dc
Pesquisa, Avaliação,
Controle e Eslatistica

Projeto
"Acompanhamento
dc Programas
Sociais" CDS-1
(caixa
reprogramado),
Editdma Tavares
Perdra, Assessor

dcMaracá, Rio
Preto
(Mazagão) c
Vila Nova
(Santana)

U).do

de
do

2,•2/10
27/02/10

Ana Ruth Lacerda
rocha

Nascimento, Gerente
Operacional
Projeto
"Assessoramento a
Programas, Projetos,
Benficios e Serviços’
CDS-I, Telma Lucia
Miranda da Sliva,
Gerente de Unidade

Bailique,
Itamalatuba e
Carneiro (Vila
Progresso).

»
da

do

Nivel 11 do Projeto
"Governo em Ação"

Elidete
Bezerra,

CDS-2,
Coelho
Gerente dcde
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Socorro Barreto
Aleluia. Agente
Administrativo do
Contrato
Administrativo
(fias’p). Patrícia da
Silva. Gerente de
Núclco/Coordenadori

Especial em desfavor da Senhora NÍVEA MARIA DEANDRADE. Gestora da Caixa Escolar António João paraapurar possíveis irregularidades e cobrar a prestação decontas dos recursos reoebidos durante sua Gestão
- Os trabalhos serão desenvolvidos pelaComissão de Tomadas de Contas Especial, nomeadosatravés da Portaria n°. 008/2010 - SEED, publicada no DiárioOficial do Estado do Amapá n°. 4664, de 20 de Janeiro de2010.

regulamento do Pr émio
02/11)

08/03/10
•Coordenar c apoiai a» atividades dc avaliação a cargo doComité F.srariual, promovendo.

- a definição dos critérios e a organização dasArt. 2° atividades.
- a análise das candidaturas.- ns visitas As escolas finalistas, pnra averilicnçflo dos resultados apresentados, e n seleção dasescolas Referência Nacional cm Gestão Escola;• Encaminhar ao Comité Nacional o rclalorio do processodc avaliação estadual,devidmricntc assinado pelos membros do comiié.acompanhado da relação da* escolas jdccionndas. da in.licnçãn dofitimcro loi.nl Já* escolas inscritas e da documentação da escola melhorclassilicada no Esfotíopjra concorro ao Prénno Destaque Rrasit

a dc Proteção Social,
CDS-2,
Mara

Art. 3o - Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para aconclusão dos trabalhos da Comissão, podendo o mesmoprorrogado por mais 30 (trinta) dias
Art 4o - Esta Portana entr/èm vigor na data de suapublicação. .
Dê-se ciência, publique-sea'cur?
Gabinete do Secretário, ep(Mac

Andréa
Costa

Rodrigues. Gerente
Operacional de
Centro

ser

de
Mobilização Social

Projeto
"Rcvitalização dos
Centros
Mobilização SociaT-
CDS-1, Jorge Luiz
dos Santos Assis,
Assistente Social do
Contraio
Administrativo
Luciane dos Santos
Silva,
Social do Contrato
Administrativo.

ra-se
iá-AP, 22/03/2010. Alt. 4* • Esta Portaria entra em vigor na data de suaassinatura e sciá publicada no Diário Oficial do Estado

Db -SE CIÊNCIA.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA, cm jtacaprt-AI\16/03/21)10 // /

do
I

dc
Josó Adauto Bitoncourt

do da EducaçãoSecretário de

n
PORTARIA n°. 053/ 2010-SEED

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usandodas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°3427/2008, de 28 de Outubro de 2008. e tendo em vista ocontido no Processo n° 2010/12318
RESOLVE:
Art Io - Instaurar o Processo de Tomada de ContasEspecial em desfavor do Senhor ADAILTON DE JESUSSILVA DOS SANTOS, Gestor da Caixa Escolar António Joãopara apurar possíveis irregularidades e cobrar a prestação decontas dos recursos recebidos durante sua Gestão.Art. 2o - Os trabalhos serão desenvolvidos pelaComissão de Tomadas de Contas Especial, nomeadosatravés da Portaria n°. 008/2010 - SEED, publicada no DiárioOficial do Estado do Amapá n° 4664. de 20 de Janeiro de2010.

/

BJosé Adauto ^(nt4e Bitencourt
Secretário de tsla'd/5 da Educacão

Assistente

íjSetrãp
[Rodolfo Fernandes da Silva Torres

Art. 2o - Dê-sc Ciência. Cumpra-sc c Publique-se.

Macapá - AP, I9 de fevereiro de 2010.

C LÁUDIA RO8hTnVUCOSTA TITO
Sccretária Adjunta de Apoio a Gestão / SIMS

EXTRATO PE RESULTADO DE L1CITACÃÇ
Art. 3o - Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para aconclusão dos trabalhos da Comissão, podendo o mesmo serprorrogado por mais 30 (trmta) dias.
Art. 4o - Esta Portaria entra / èm vigor na data depublicação. / J

Dè-se ciência, publique-se c/cumprá
Gabinete do Secretário. eoVMaçape-AP. 22/03/2010

REFERÊNCIA : CONVITE n.° 016/ 2009-CPUSETRAP
OBJETO
de Cavaletes, Painéis de Sinalização e Confecção de
Camisas e Adesivos com Logotipo do Governo do Estado
do Amapá.

:Contratação de Empresa para Aquisição(Cultura
João Alcindo Costa Milhomem

3 sua

f-se.

IlPfi : “a de menor preço"
PROCESSO n8 : 6.0002193/2009
VALOR ESTIMADO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

= T

/

Ú! \Josó Adauto
Secretário de E

S Bitencourt
o da Educação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

CONVITE N° 001/2010-CPL/SECULT
PROCESSO N°. 16.000.038/2010-SECULT

CONVIDADAS CERTAME DO DIA 10.11.2009:

NÃO COMPARECEU
NÃO COMPARECEU
NÃO COMPARECEU

ART EST. CONST. LTDA
GHAMMACHI & GHAM. LTDA -ME
ACRIPLACAS IND.COM. E REP.

PORTARIA n®.054/ 2010 -SEED
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usandodas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°3427/2008. de 28 de Outubro de 2008, e tendo em vista ocontido no Processo n°. 2010/12320.
RESOLVE:
Art. 1° • Instaurar o Processo de Tomada de ContasEspecial em desfavor da Senhora MARISTELA DOSSANTOS BARRETO. Gestora da Caixa Escoiar Antônio Joãopara apurar possíveis irregularidades e cobrar a prestação decontas dos recursos recebidos durante sua Gestão.
Art. 2° - Os trabalhos serão desenvolvidos pelaComissão de Tomadas de Contas Especial, nomeadosatravés da Portaria n° 008/2010 - SEED, publicada no DiárioOfiaal do Estado do Amapá n®. 4664, de 20 de Janeiro de2010

A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA-SECULT, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL/ SECULT torna público para fins de ultimação c conhecimentodes interessados. HOMOLOGAÇÃO referente à CARTACONVITE N°. 001/2010-CPL/SECULT. tipo Menor PreçoGlobal tendo como objetivo a contratação de empresaespecializada para execução de serviços que envolvemmontagem de palco, sononzação e iluminação para atender cs240 anos de Fundação da Vila de Mazagão Velho*, conformeespecificações técnicas constantes do AnexoIFIRMA PARTICIPANTE VENCEDORA:

NOME. M B de Souzd*Tavares - ME.
VALOR TOTAL - R$ 34.800,00 (Trinta e Quatro Mil eOitocentos Reais).

Macapá-AP.22^Janeiro de 2010.
jjoíílO JUCA ARAÚJO
laao da Cultura - em exercício

CONVIDADAS CERTAME DO DIA 27.11,2009:

NÂO COMPARECEU
COMPARECEU
COMPARECEU
COMPARECEU

ART EST.CONST. LTDA
GHAMMACHI & GHAM.LTDA -ME
ACRIPLACAS IND. COM. E REP.
STAMP. AR. IND.COM.SER.LTDA - EPP

Foram realizado 02 (dois) certames, sendo eles: No dia 10-11-
2009. ôs 11:00h o qual resultou em Licitação Deserta e o 2*no dia 27-11-2009 às 11:00h, o qual resultou em Licitação
Frutí fera, todas na Sala de Reuniões da Comissão
Permanente de Licitação da SETRAP.

Art. 3o - Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para aconclusão dos trabalhos da Comissão, podendo o mesmo serprorrogado por mais 30 (trinta) dias .
Art. 4° - Esta Portaria entra /m vigor na data de sua

(tmpeá^e.
aca^á-AP 22/03/2010.

FRANCISCO
Secretário de^ publicação

Dê-se ciência, publique-se e
Gabinete do Secretário, enrl EMPRESA ADJUDICADA: ACRiPLACAS INDÚSTRIA COM.E REPRESENTAÇÕES

3.239,80 (trés mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta
centavos) a proposta de preço apresentada atendeu asexigências editallcias e foi considerada vantajosa paraAdministração.

com proposta no valor de R$(Educação i7José Adauto sj&tos áitencourt
Secretário de Ipstaao da EducaçãoJosé Adauto Santos Bitencourt

PORTARIA V 59'2010-SF.F.D O Relatório da presente líÕK^çâo encontra-se disponível para
vistas.
Macapá. (AP)0fr /

PORTARIA n°. 051/ 2010 - SEED
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando

das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n°.3427/2008, de 28 de Outubro de 2008. e tendo em vista o
contido no Processo n° 2010/12315

RF.SOLVE:
Art. 1° - Instaurar o Processo de Tomada de Contas

Especial em desfavor do Senhor MÁRIO NUNES TORRINHA,
Gestor da Caixa Escolar António Joào para apurar possíveis
•rreçulaí idades e cobrar a prestação de comas dos recursos
recebidos durante sua Gestão.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. nouso dc suas airibniçfics conforme Decreto n° 3427, dc 28 dc outubro de2008 t considerando a condição dc parceira da SEED objetivando arealização do Prémio Nacional de Referência cm Gestão Escola;, que
sc destaca como um dos mais relevantes instrumentos dc mobilização e
dc aulo-avaliaçào dns escolas púhlicrts brasileiras, tendo po; objetivo amelhoria ds gestão c d3 qualidade di> ensino 10.8IA 5' RAM.sãoiè ad

Art. Io - Nomear a Comissão Coordenadora do PrémioNational de Referência tm Gestão Escolar, Ano Base 2009, noÀmbitn da Secretaria de Fstado da Educação.

Os trabalhos serão desenvolvidos peia
Comissão de Tomadas de Contas Especial, nomeados
através 03 Portaria n° 008/2010- SEED, publicada no Diário
Oficia cc Estado do Amapá n° 4664. de 20 de Janeiro de
2010

Art. 2C

JOÍÉ ,ER
ComissãoArt. 2’ - A Comissão Coordcnadurn do Prémio Nacional dcReferência cm Gestão Escolar, Ano Rnse 2009 será constituído pelos

seguintes servidores NEl.CHA MARG.ARF.TH DA SILVACHEKMONT (NFFEl/CEBEP). RFJANNE DA LUZ QUADROS(NFFFI/C EBEP). DINAMARTA Vll.HENA GONÇAí VES(NEM/CEBCP). POII.ANA PONTES LIMA (NATUP/CODNOPE) CNFLFY DA COSTA PEREIRA (REPRESENTANTE DAS
I SCOLAS1. sob A coordenação do primeiro.

Art 2“ Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para a
conclusão los trabalhos da Comissão, podendo o mesmo ser
prorrogado por mais 30 (trmta) dias

An. 49 - Esta Portana ent JOJ iCHID
MeinWo Efetivo da Comissãoem vigor na data de sua

publicação
Dê-se ciência,
Gabinete do Secretário

publicue-so4 cunfora-se
Macapá-AP. 22/03/2010

Autarquias EstaduaisArt. 3“ - Sào competências da Comissão Coordenadora do
Prénno Nacional dc Referência cm Gestão Escolar, cutrc mitrasJosé Adauto

Secretário de /jstado da Educação
Bitencourt

•Difundir nmplamentc o Prémio Nacional dc Referência cm
Gcslâo Escolar, em articulação com a área dc comunicação du.Secretaria de Educuçâo

• Coordenar c promover seminários c reuniões técnicas
sobre o Prénno junto aos órgãos regionais e escoins, cm articulação
com os setores pedagógicos c de gesião escolar da Sccretnria dc
Educação . * * ’•

PORTARIA n°.052/ 2010 - SEED
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, usando

das atribuiçóe:. que Ine são conferidas pelo Decreto n®

3427/2008. dt 2b de Outubro de 2008, e tende 8m vista o
conlido nc Processor»6 2010/12317.

RESOLVE
Art 1o Instaurar o Processo de Tomada de Contas

|PEM
ÍAIcir Mary Sampaio

•Propor aoíá) Secrctário(a) de Educação a constituição doConiilê Estadual dc Avaliação, em consonância.com -o disposto do

- . •

*•- - * -- .•i,-vy
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Portaria n°.010/2010/OAB 324.931.002-63 - LIVRO: 015 • TERMOS: 097. 098. 099 E 100 -
PROCESSO: 00341370001033/09
RESPECTIVAMENTE AOS VERMOS: RS 132,60. RS 66,30. RS
6630 E RS 6630.
NOME: M. A. FREITAS DE LIMA
OBRIGATÓRIA) - CNPJ: 07.550.860/0001-48 - LIVRO: 015-
TERMOS: 109, 110 c 111 - PROCESSO: 0034137000170/09
VALORES ORIGINAIS RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS:
RS 6630.RS 6630 e RS 6630 •
NOME: MANGEL PAZ DE ARAÚJO - CPF: 095.843.071-34 -LIVRO: 015 - TERMO: 133 - PROCESSO: 00341370002176/09 -VALOR ORIGINAL: RS 2730.

NOME: ERICO DE NAZARÉ DA SILVA GOES - CPF:
787.552.802-00 - LIVRO: 015 - TERMOS: 134 - PROCESSO:
00341370001839/09 - VALOR ORIGINAL: RS 7930.

Que tcnJo tm vista os débitos supracitados ainda estarem
pendentes, mesmo upós anteriores tentativas de negociação,
COMUNICAMOS que os referidos débitos jã se encontram
inscritos na DÍVIDA ATIVA do INMETRO. NOTIFICAMOS
ninda que a inércia nn pagamento dos referidos débitos por mais
de 20 (vinte) dias após esta publicação implicará em ajuizamento
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,nos termos da Lei n° 6.830,180,
bem como INCLUSÃO no CADIN (Cadastro Informativo de
Crédito não Quitados dos Órgãos Federais), após 75 (setenta e
cinco) dias, nos termos da LEI n° 10.522. de 19 de Julho de 2002, o
que automaticamente impedirá a obtençã o de créditos que
envolvam recursos públicos, celebração de Contratos e.Convénios,acordados, ajustes e aditamentos.

VALORES ORIGINAISO DIRETOR PRESIDENTE DO INBTITUTO DE
PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso do
competência que lhe oulorjça o artigo 3“ da Lei 0048/92 e
rendo em vista as atribuições legais que lhe sào
conferidas pelo Decreto n°3624/2009 - GEA e Portaria
n°. 080/ 2003 - IN METRO;

ME (PARADA

RESOLVE:

Autorizar a servidora M«ra SOCOITO Lamelr* de
Almeida - Economista - NS, n sc deslocai- da Sede de
suas atribuições em Macapá-AP até a Cidade dc Xcrcm-
R.J. no período de 24 a 26 de marco de 2010, para
participar cio Treinamento de Facilitador para o Pjocesso
de Auditoria Integrada - AUD1N.

De cicncia, registre-se c cumpra-sc.
Macapá, 23 de março dc 2011)

NOME: J. S. M.OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.595.813/0001-95 -
LIVRO: 015 - TERMO: 137 - PROCESSO: 00341370002177/09 -
VALOR ORIGINAL: RS 66,30.
NOME: DENILSON SOUZA DA SILVA - CPF: 727.942.752-91 -LIVRO: 015 - TERMOS: 144 E 145 • PROCESSO:
00341370001902/09
RESPECTIVAMENTE AOS TF.RMOS: RS 71,00 E RS 66.30.
NOME: ANA 7.EL1A SILVA DA SILVA - CPF: 485.255.292-49 -LIVRO: 015 - TERMO: ISO - PROCESSO: 00341370002183/09 -VALOR ORIGINAL: RS 6630.
NOME: EDMILSON DOS SANTOS - CPF: 365.616.492-49 -LIVRO: 015 - TERMOS: 153 - PROCESSO: 003413700021H9/U9- VALOR ORIGINAL: RS 2730.
NOME: RAIM1SON MOURA DA SILVA - CPF: 358.609.952-53- LIVRO: 015 - TEí 40: 154 - PROCESSO: 00341370002190/09- VAI.OR ORIGINAL: RS 6630.
NOME: E. SILVA VIEIRA - ME (FR1GOS CRISTO REI) -CNPJ: 05.030 931/0001-56 - LIVRO: 015 - TERMO: 160-PROCESSO: 00341370002101/09-VALOR ORIGINAL:RS 6630.
NOME: GREGORIO BISPO SODRF - CPF: 051.283.822-49 -LIVRO: 015 - TERMO: 163- PROCESSO: 00341370002110/09-
VALOR ORIGINAL: RS 78,00.
NOME: Z1LMA DF SOUZA MOR/MS - CPF: 738.739.342-72 -LIVRO: 015 - TERMO: 165- PROCESSO: 00341370002108/09-VALOR ORIGINAL: RS 6630.
NOME: RIVANILDO EMILIANO DOS SANTOS - CPF:
817.337.042-72 - LIVRO: 015 - TERMO: 169- PROCESSO:
00341370002105/09-VALOR ORIGINAL: RS 27,30.
NOME: RONILDO RODRIGLES CABRAL- CPF: 642.499.722-91 - LIVRO: 015 - TERMO: 171- PROCESSO:
00341370002104/09-VAI.OR ORIGINAL: RS 2730.
NOME:ELBERTON SOUZA LOBATO - CPF: 004.931.852-75 -LIVRO: 015 - TERMO: 172- PROCESSO: 00341370002103/09-VALOR ORIGINAL: RS 2730.
NOME: Al -.XANDRE GUEDES DOS SANTOS - CPF:
466.488.952-68 - LIVRO: 015 - TERMO: 174- PROCESSO:
00341370001932/09- VALOR ORIGINAL: RS 27,30.
NOME: SANDRO LIMA DE CARVALHO - CPF: 942.920 002-

LIVRO: 015 - TERMO: 175- PROCESSO:
00341370002132/09- VALOR ORIGINAL: RS 2730.
NOME:MAGALI TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 533.980.171-34- LIVRO: 015 - TERMO: 178- PROCESSO: 00341370001788/09-VALOR ORIGINAL: RS 2730.
NOME: FRANCISCO EDIMILSON TORRES - CPF:
837.570.074-68 - LIVRO: OlS-TERMOS: 190 E 191-PROCESSO: 0034137001141/09- VALOR ORIGINAL
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 2730 E RS 2730.
NOME: GONÇALO DF. JESUS SILVA - CPF: 463.126.922-72-
LIVRO: OIS-TERMO: 196- PROCESSO: 0034137000331/09-VAIX)R ORIGINAL. RS 6630.
NOME: TARC1ZIO DO SOCORRO VASCONCELOS
FERREIRA - CPF: 622.097.442-53-LIVRO: OIS-TF.KMOS: 197
E 198-PROCESSO: 0034137000298,D9 VALORES ORIGINAIS
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 6630 e RS 6630.
NOME: FABIANO MACIEL DE VASCONCELOS - CPF: í
961.856.432-00 - LIVRO: 015-TERMO: 199- PROCESSO:
0034137000317/09-VALOR ORIGINAL: RS 66.30.
NOME:BENEDITO GOMES PANTOJA - CPF: 209.996.742-34- LIVRO: 016 - TERMOS: 011. 012 E 013 - PROCESSO:

ORIGINAIS
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 2730,RS 66.30 E RS
27,30.
NOME: FRANCENILDA DOS SANTOS SILVA - CPF:
845.186.422-87 - LIVRO: 016 - TERMOS: 020, 021, 022 E 023 -PROCESSO: 00341370000351/09 - VALORES ORIGINAIS
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 66,30, RS 6630. RS
6630 E RS 6630.
NOME: KEMBEL MAGALHÃES DE ASSIS - CPF:
226.143.542-87 - LIVRO: 016 - TERMOS: 017, 018 E 019 -PROCESSO: 00341370001953/09 - VALORES ORIGINAIS
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS:RS 6630, RS 66,30 E R$
132,60.
Que tendo em vista os débitos supra citados ainda estarem
pendentes, mesmo após anteriores tentativas de negociação,
COMUNICAMOS que os referidos débitos já se encontram
inscritos na DÍ VIDA ATIVA do INMETRO. NOTIFICAMOS
ainda que a inércia no pagamento dos referidos débitos por mail
de 20 (vinte) dias após esta publicação implicará em ajulzainento
de Ação de EXECUÇÃO FISCAL,nos termos da Ui n’6.830/80,
bem como INCLUSÃO no CADIN (Cadastro Informativo de
Credito não Quitados dos Órgãos Federais), após 75 (setenta e
cinco) dias,nos termos da LEI n* 10.522, de 19 de Julhode 2002,o
que automaticamente impedirá a obtenção de créditos que
envolvam recursos públicos, celebração de Contratos e
Convénios,acordados, ajustes e aditamentos.

Dr. Márcinfl
Assessor fui

rcira da Silva
co/JPEU -AP

Decifcto n" 3280/05Macapá (AP) , 23 de março de 2010.

Mr I lary ^
VALORES ORIGINAISVI ]

Alcir arnpnlo
Diretor Predidenlç do IPEM-AP

Decreto 3624/09 1ÍLacen
Fernando Antonio de MedeirosSOT/ HCAÇÃO PARA PRAZO DE DEFESA - 1PEM /AP

F.m cumprimento ao disposto no art. 5". I.V, da Consliluiçàu
Federal, NOTIFICAMOS o seguinte senhor ou empresa, o qual sc
encontra rm local incerto e não sabido:

PORTARIA V 007/2010-LACEN

A DIRETORA PRESIDENTE DO LABORATÓRIO
CENTRAI, DE SAÚDE PÚBLICA, no uso das prerrogativas que
lhe confere a lei n.° 0338, de 16.04.97, regulamentada pdo Decreto
n.® 5528, artigo 47. inciso XX, de 09.12.1997 e o Decreto n.° 0455,
de 05.03.2010.

NOME: CERÂMICA VITÓRIA LTDA - CNPJ: 34.942.805/0001-76 - PROf KSSO N- -. nnj413700805 /20!0 - M TO DF. INFRAÇÃO N*
ISO.) -193.
Faculta-sc au autuado apresentar, no prazo de 10 (dez) dias,
defesa escrita ao IPEM/AP, situado na Av. Aurino Borges dc
Oliveira, n* 1278 - São Lázaro - Macapá- AP, CEP 683208-470: a
quem caberá processar r julgar as infrações, na forma da
delegação dc competência prevista na l*i n* 'iSM!' )') , bem assim
aplicar an autuado, isolada nu cumulativamente, as penalidades
mencionadas no seu art 8*. O referido Auto de Infrução foi
lavrado pelo fato de o Autundo ter Contrariado o disposto nos
arts. P e 5* da Lei Federal 9.933/99 c/c itens 5.1 e 5.2 do
Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela portaria .
INMETRO 127/05.

RESOLVE:

AUTORIZAR a servidora Mílagrns Maria Soto
Zuniga Sobral. Farmacêutico, para se deslocar da sede de suas
atividades Macapá-Ap, até a cidade do Rio dc Janciro-RJ. no período
dc 18 a 19 dc março do ano em curso, a fim de participar da reuniào
no INCQS/FIOCRUZ da -II rodada dc Controle dc Qualidade
para medicamentos contra a Tuberculose”, sem ónus para o
I.ACEN

Macapá.22 dfcmar ço dc 2010
Macapá, 09 demarço de 2010.

j

reira da Silva
ico/IPEM-4 P
3280/05

EDITAL DF.NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA
ATIVA N* 002/2010

Dr. Mãrci
Assessor Ju

Decreto1 Medeiros04
Diretqr Presidente

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DA APOSTILA N° 003/2010 •LACEN
CONTRATO N° 006/07 - UCC/LACEN

PROCESSO N® 17.000.007/2010

Em cumprimento ao disposto no art. 33, par ágrafo único do
Regulamento Administrativo baixado pela Portaria IN.MF.TKO n*
002, de 08 de Janeiro de 1999, NOTIFICAMOS os seguintes
senhores ou empresas, os quais se encontram em local incerto e
não sabido:
NOME: JOSE MÁRCIO DE JESUS DOS SANTOS - CPF:
729.627.712- 20 - LIVRO: 014 - TERMOS: 054 - PROCESSO:
003413 ' OOOt (353/W - VALOR ORIGINAL:RS 6630.
NOME: RAMOS SILVA LTDA - CNPJ: 03.108.182/00014)7.
LIVRO: 014-TERMOS: 086, 087, 088 E 089- PROCESSO:
0034137000380/09-VALOR ORIGINAL RESPECTIVAMENTE
AOS TERMOS: RS 319.80. RS 101.40. RS 202,80 E RS 101.40.
NOME: JOSE LUIZ COELHO DE ALBUQUERQUE - CPF:
644.456.402-63 - LIVRO: «114 - TERMOS: 192 - PROCESSO:
00341370001323/09 - YAl OR ORIGINAL: RS 2730.
NOME: EDNEI RODRIGUES COSTA - CPF: 619.186.282-20 -LIVRO: 014 - TERMO: 199 - PROCESSO: 00341370001322/09 -VALOR ORIGINAL:RS 6630.

NOME: JULIO UBIRAJARA ALMEIDA - CPF: 809.301.232-04- LIVRO: 014 - TERMO: 200 - PROCESSO: 00341370001319/09- VALOR ORIGINA: RS 6630.
NOME: FRANCISCO NELIO DA SILVA NETO - CPF:
723.128.822-72 - LIVRO: 015 - TERMOS: 016. 017 F. 018 -PROCESSO: 00341370000950/09
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 6630. RS 6630 E RS
6630.
NOME: MARIA DAS NEVES LIMA - CPF: 614.832.902-63 -LIVRO: 015 - TERMOS: 036 - PROCESSO: 00341370001581/09- VALOR ORIGINAL: RS 2730.
NOME: A. I. O. MORAES - ME - BIJUART - CNPJ:
01.086.329/0001-80 - LIVRO: 015 - TERMO: 039 - PROCESSO:
00341370001584/09 - VALOR ORIGINAL: RS 78,00.
NOME: M. M. RODRIGUES DA SILVA - ME - CNPJ:
02.861.496/0002-02 - LIVRO: 015 - TERMO: 050 - PROCESSO:
00341370001602/09 - VALOR ORIGINAL: RS 5130.
NOME: GISELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
800.735.572-34
PROCESSO: 1)0341370001871/09 - VALORES ORIGINAIS
RESPECTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 2730 E RS 2730.
NOME: O. M. L. TAVARES - ME COMERCIAL LUCAS -
CNPJ:07.546.074.01)01.77.LIVRO: 015 - TERMOS:072 E 073-PROCESSO: 00341370001455/09 - VALORES ORIGINAIS
RESPECTIVAMENTE AOS TF.RMOS: RS 6630 E RS 2730.
NOME: A S DE PAIVA - ME - CNPJ: 08642178A)001-AS-LIVRO: 015-TERMO: 079- PROCESSO: 0034137001458/09-
VALOR ORIGINAL: RS 6630.
NOME: ALOM MARQUES DA SILVA - CPF: 785.294.332-20-
LIVRO: U15-TERMO: 080- PROCESSO: 0034137001836/09-VALOR ORIGINAL: RS 78,00.
NOME. JOSE EVENCEUSTA MOITA - CPF: 338.468.802-30 -
LIVRO: 015 -
0U341370001953,1)9
RKSPFXTIVAMENTE AOS TERMOS: RS 2730 E RS 2730.
NOME: JOSE EVANGELISTA MOITA- CPF: 338.468.802-30 -LIVRO: 015 -
00341370001953/09
RRSPECIIVAMENTE AOS TERMOS: RS 2730 E RS 2730.
NOME: JOAQUIM MARIA NETO - CPF: 460.849.676-04-LIVRO: 015 - TERMO: 095 - PROCESSO: 00341370002166/09 -VALORES ORIGINAL: RS 6630.
NOME: JACIMARA DOS ANJOS OLIVEIRA

Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -LACEN/AP, e a EMPRESA SYSTEM INFORMÁTICA LTDA -•EPP, para acrescentar que os recursos financeiros do
instrumento em epígrafe, correrão por conta da programação
Orçamentaria, destinada a este laboratório no exercício
orçamentário de 2010. para custear as despesas
remanescentes do Contrato, com base no Art 65. § 8°, da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para
garantir despesas do Contrato no exercicio orçamentário de
2010. faz-se necessário adequar a Cláusula em questão, que
passará a vigorar com as seguintes dotações: Programa de
Trabalho 10.122.0001.2677, Fonte de Recursos 0107 e
Elementos de Despesa 3390.30 e 3390.39, sendo
empenhado no 1“ (primeiro) elemento a importância de R$
5.208,00 (cinco mil. duzentos e oito reais), conforme nota de
empenho n° 2010NE00005 de 03/03/2010 e no2o (segundo) a
importância de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais),
conforme nota de empenho n° 2010NE00004 de 03/03/2010
com vistas ao repasse de cota orçamentária, para suprir as
necessidades desta Autarquia nos meses de janeiro e fevereiro
de 2010, ficando o saldo remanescente a se empenhar
conforme repasse de cotas orçamentárias. através de reforço
de empenho, para fazer face ao Contrato e cobertura às
despesas no corrente ano.

!

0034I370000289/09- VALORES

VALORES ORIGINAIS

As demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem inalteradas e em pleno vigor, na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato, ratificadas para todos os
fins de direito.

CPF:
TERMOS: 057 E 058 -LIVRO: 015

Data de assinatura: 03(de março de 2010.

B ÁMORAS TÁVORA
^RESIDENTE - LACEN

TRATANTE

JUVAI
DIRETOMacapá,22 fe mnrço dc 20I0

Ci
Dr.Márci
Assesso/ jurftico/IPEM-A PDireto tt 3280/05

eira da Silva UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DA APOSTILA N° 004/2010 •LACEN
CONTRATO N® 009/07 - UCC/LACEN

PROCESSO N*17.000.008/2010
TERMOS: 093 E 094 - PROCESSO:

VALORES ORIGINAIS EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA
ATIVA N* 003/2010 (

í

Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -LACEN/AP, e a EMPRESA K. W. C. G. N. PINHEIRO - ME
(PIRPAUTO), para acrescentar que os recursos financeiros do
instrumento em epígrafe, correrão por conta da programação
Orçamentária, destinada a este laboratório no exercicio
orçamentáno de 2010. oara custear as despesas

TF.RMOS: 093 E 094 - PROCESSO:
VALORES ORIGINAIS

Em cumprimento ao disposto no art. 35, parágrafo único do
Regulamento Administrativo baixado pela Portaria INMETRO u*
002, de 08 dc Janeiro de 1999,NOTIFICAMOS n seguinte senhor
ou empresa,o qual se encontra em local incerto e não sabido:
NOME: W.I. V. LTDA - CNPJ: 07.640307/0001-04 - LIVRO:
010 - TERMOS: 167 - PROCF-SSO: 00341370000187/08 -VALOR ORIGINAL: RS 43335.CPF:
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remanescentes do Contrato, com base no Art. 65. § 8o. da Lei
8 666/9? e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Para
garantir as despesas remanescentes do contrato no exercício
orçamentáno de 2010. faz -se necessário adequar a Cláusula
em questão, que passará a vigorar com as seguintes dotações
Programa de Trabalho 10.122.0001.2677, Fonte de
Recursos 0107 e Elementos de Despesa 3390.39 e 3390.30
o qua; é necessário empenhar no 1o (primeiro) elemento a
importância de RS 3.280,00 (três mH. duzentos e oitenta reais)
para suprir as despesas nos meses de janeiro e fevereiro oe
2010 , e no 2° (segundo) a importância de R$ 7.500,00 (sete mil
e quinhentos reais), com vistas ao repasse de cota
orçamentaria, para supnr as despesas do contrato nos meses
de janeiro e fevereiro de 2010, conforme notas de empenhos
n.s'1 2010NE00006 de 03/03/2010 e 2010NE00008 de
03/03/2010, ficando o saldo remanescente a se empenhar
conforme repasse de cotas orçamentárias, através de reforço
de empenho para fazer face ao Contrato e cobertura ás
despesas no corrente ano.

acham redigidas, sendo, neste ato. ratificadas para todos o$fins de direito CLAUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Paragarantir as despesas do contrato no exercício orçamentano oc201G. faz-se necessano adequar a Clausula em questão, quepassará a vigorar com as seguintes dotações Programa dcTrabalho 10.122.0001.2677, Fonte de Recursos 0107Elemento de Despesa 3390.30. o qual e necessano empenhara importância de R$ 81.108,00 (oitenta e um mil e cento e onoreais) ano, neste momento sendo empenhado a quantia de R $27.036,00 (vinte e sete mil e tnnta e seis reais) com vistas aorepasse de cota orçamentána , para supnr as despesas docontrato no periodo de janeiro a abnl de 2010. conforme notade empenho n° 2010NE00017 de 03/03/2010, ficando o saldoremanescente a se empenhar conforme repasse de cotasorçamentárias. através de reforço de empenho, para fazer faceao Contrato e cobertura ás despesas no corrente ano
As demais Cláusulas integrantes do Instrumento originalpermanecem inalteradas e em pleno vigor , na forma em que seacham redigidas, sendo , neste ato. ratificadas para todos osfins de direito

Data de assinatura: 03 dr1varç</de 2010.

Data de assinatura: OXdo março de 2010
eí\

IORAS TÁVORA
DIRETORÁ^RtSIDENTE - LACENCONTRATANTE

JUVAI

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DA APOSTILA N° 006/2010 • LACEN
CONTRATO N° 002/08 - UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.010/2010

Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
LACEN/AP, e o PRODAP - PROCESSAMENTO DE DADOSDO ESTADO DO AMAP Á , para acrescentar que os recursosfinanceiros do instrumento em epígrafe, correrão por conta daprogramação Orçamentána. destinada a este laboratório noexercício orçamentário de 2010. para custear as despesas
remanescentes do Contrato, com base no Art 65 § 8° da Lei8 666/93 e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA: Para
garantir as despesas do contrato no exercido orçamentáno de2010, faz-se necessário adequar a Cláusula em questão , quepassará a vigorar com as seguintes dotações: Programa deTrabalho 10.122.0001.2677, Fonte de Recursos 0107 eElemento de Despesa 3391.39, o qual é necessário empenhar
a importância de R$ 1.444,88 (mil, quatrocentos e quarenta e
quatro reais e oitenta e oito centavos), para suprir as despesas
do contrato nos meses de janeiro e fevereiro de 2010.conforme nota de empenho n° 2010NE00010 de 03/03/2010.ficando o saldo remanescente a se empenhar conformerepasse de cotas orçamentárias. através de reforço de
empenho, para fazer face ao Contrato e cobertura ás despesas
no corrente ano

As demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem inalteradas e em pleno vigor , na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato. ratificadas para lodos os
fms de direito

JUVANE^FAMORAS TAVORA
DIRETORA PÇ! ISIDENTE • LACEN

CONTRATANTE
Data de assinatura: 03/ae março de 2010.

i\
UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOSTÁVORA

DIRETO&VPfeESIDENTE - LACEN
CONTRATANTE

JUV.
EXTRATO DA APOSTILA N° 010/2010 - LACEN

CARTA CONTRATO N° 002/09 - UCC/LACEN
PROCESSO N° 17.000.014/2010

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS
Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
LACEN/AP, e a EMPRESA MVB SERVIÇOS - EPP, para
acrescentar que 09 recursos financeiros do instrumento em
epígrafe, correrão por conta da programação Orçamentaria,
destinada a este laboratório no exercício orçamentário de 2010,
p3ra custear as despesas dc Contrato, com base no An 65 §
8o, da Lei 8 666/93 e suas alterações posteriores

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA:
Para garantir as despesas do contrato no exercício
orçamentário de 2010, faz-se necessário adequar a Cláusula
em questão, que passará a vigorar com as seguintes dotações
Programa de Trabalho 10.305.0066.2434, Fonte de
Recursos 0107 e Elemento de Despesa 3390.39, o qual é
necessário empenhar a importância de R$ 10.530,00 (dez mH.
quinhentos e trinta reais), conforme nota de empenho n°2010NE00014 de 03/03/2010, para fazer face ao Contrato e
cobertura ás despesas no corrente ano.

EXTRATO DO 4D (QUARTO) TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N6 005/2007 - UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.035/2010

INSTRUMENTOS E PARTES O LABORATÓRIO CENTRAL
DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN e a Empresa E. J. R . BARBSA
- EPP, resolvem firmar o 4o (quarto) Termo Aditivo para os fins
nele declarados.

As demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem inalteradas e em pleno vigor, na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato, ratificadas para todos os
fins de direito.Pelo presente Termo Aditivo e nos melhores termos de Direito,

os no fim assinados, declaram, aceitam e ajustam que o
Instrumento acima identificado seja ajustado em suas
CLAUSULAS TERCEIRA e SEXTA que passam a vigorar com
as seguintes redações, mantidas as demais aqui não referidas,
na forma como se acham originalmente redigidas e que neste
ato e ocasião, sâo totalmente ratificadas, para todas as
consequências de Direito.

CL ÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: A Contratação do
reíendo serviço cuja vigência original é de 01/04/07 a 31/03/08.a qual fora prorrogada com o 1“ (primeiro) Termo Aditivo de
01/04/08 a 31/03/09. com o 2a (segundo) Termo Aditivo de
01/04/09 a 30/05/09. e com o 3o (terceiro) Termo Aditivo de
01/06/09 a 31/03/10 por razões de interesse público e,
resguardando-se a legalidade, fica PRORROGADO por um
periodo de mais 12 (doze) meses, a contar de 01/04/10 a
31/03/11 em razão deste 4o (quarto) Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA: As
despesas decorrentes desta PRORROGAÇÃO correrão à
conta do Programa de trabalho, 10.122.0001.2677. através da
Fonte 0107. Elemento de Despesa 3390.37, sendo
empenhada através de apostila no exercício orçamentáno de
2010. que dará suporte a despesa, conforme Cronograma de
Desembolso deste instrumento.

Data de assinatura: 03 dímarfço de 2010.

MORASVáVORA
iSIDENTE - LACEN
RATAKITP

JUVANBTt? /’DIRETORA fV:
r.n i

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS As demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem inalteradas e em pleno vigor, na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato, ratificadas para todos os
fins de direito.

EXTRATO DA APOSTILA N° 007/2010 - LACEN
CONTRATO N° 003/08 •UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.011/2010
Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
LACEN/AP, e a EMPRESA I.M.P. DA SILVA (SERVICOM), :
para acrescentar que os recursos financeiros do instrumento
em epígrafe, correrão por conta da programação Orçamentária.
destinada a este laboratório no exercício orçamentário de 2010.
para custear as despesas remanescentes do Contrato, com
base no Art. 65. § 8o. da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA: Para
garantir as despesas remanescentes do contrato no exercício
orçamentário de 2010, faz-se necessário adequar a Cláusula
em questão, com vistas ao repasse de cotas orçamentárias
deste Autarquia, sendo empenhado ao momento, através de
reforço orçamentário o valor de R$ 30.910,32 (tnnta mil.
novecentos e oez reais e trinta e dois centavos) no Programa
de Trabalho 10.122.0001.2677, Fonte de Recursos 0107,
Elemento de Despesa 3390.37. Para suprir despesas do
contrato no m6ses de janeiro e fevereiro de 2010 Por
conseguinte, o valor mensal do contrato é de RS 15.455, 16
(quinze mil. quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis
centavos), conforme nots de empenho n° 2010NE00011 de
03/03/2010. Ficando o saldo remanescente a se empenhar
conforme repasse de cotas orçamentárias. através de reforço
de empenho, para fazer face ao Contrato e cobertura ás
despesas no corrente ano
As demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem Inalteradas e em pleno vigor, na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato. ratificadas para todos os
fms de direito

Data de assinatura: 03/de março de 2010.

AMORAS TÁVORA
DIRETOR\PRESIDENTE - LACEN

COBTRATANTE

JUVi

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DA APOSTILA N° 011/2010 •LACEN
CARTA CONTRATO N° 005/09 •UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.015/2010
Parágrafo Unico: Os valores referentes à execução deste
instrumento no exercício orçamentário de 2011. serão
empenhados através de simples apostila, para cobertura as
despesas remanescentes do Contrato

Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ •
LACEN/AP, e a EMPRESA PANEL INDÚSTRIA, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA, para acrescentar que os recursos
financeiros do instrumento em epigrafe, correrão por conta da
programação Orçamentária. destinada a este laboratório no
exercicio orçamentário de 2010. para custear 8S despesas do
Contrato, com base no Art. 65. § 8o, da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Para garantir as despesas do contrato no exercício
orçamentáno de 2010. faz-se necessário adequar a Cláusula
em questão, que passará a vigorar com as seguintes dotações
Programa de Trabalho 10.305.0066.2734, Fonte dc
Recursos 0107 e Elemento de Dospesa 3390.39, o qual é
necessário empenhar a importância de R$ 6.280 (seis mil,’
duzentos e oitenta reais) ano. neste momento senão
empenhado a quantia de R$ 3.140,00 (trôs mil. centc e
quarenta reais) com vistas ao repasse de cota orçamentária.
para suprir as despesas do contrato no periodo de janeiro a
abril de 2010, conforme nota de empenho na 2010NE00015
de 03/03/2010, ficando o saldo remanescente a se empenha '
conforme repasse de cotas orçamentárias, através de reforço
de empenho, para fazer face ao Contrato e cobertura as
despesas nd corrente ano.

Data de assinatura: 04 de MatçG de 2010

ÓRAS TÁVORA
JIDENTE " LACEN

LATANTE

JUVANETSA
DIRETORA

CONTI

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DA APOSTILA N° 005/2010 - LACEN
CONTRATO N° 010/07 - UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.009/2010

Firma-se 5 presente APOSTILA entre 0 LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
LACEN/AP. e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - ECT. p3ra acrescentar que os recursos
financeiros do instrumento em epigrafe , correrão por conta da
programação Orçamentária. destinada a este laboratório no
exerciao orçamentário de 2010. para custear as despesas
remanescentes do Contrato, com base no Art 65. § 8o

, da Lei
8 666/93 e suas alterações posteriores

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA:
Para garantir as despesas remanescentes do contrato no
exercic'0 orçamentário de 2010. faz-se necessário adequar a
Cláusula em questão , que passará a vigorar com as seguintes
dotações Programa de Trabalho 10.122.0001.2677, Fonte de
Recursos 0107 e Elemento de Despesa 3390.39. sendo
empenhado a importância de R$ 1.900,00 (mil e novecentos
reais ) conforme nota de empenho n° 2010NE0Q009 de
03/03/2010, para fazer face ao Contraio e cobertura às
despesas no corrente ano

As demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem inaiteraoasjj ern pleno vigor, ne forma em que se

Data de assinatura: 10 de mai de 2010.
í

FERNANl
OIRETOR PRÉSIDENTE - LACEN

CONTRATANTF

MEDEIROS

UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

EXTRATO DA APOSTILA N° 008/2010 . LACEN
CONTRATO N° 001/09 - UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.012/2010
Firma-se a presents APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
LACEN/AP, e a EMPRESA SILVA E FILHO
REPRESENTAÇÕES LTDA, para acrescentar que os recursos
financeiros do instrumento em epigrafe, correrão por conta da
programação Orçamentána, destinada a este laboratório no
exercício orçamentário de 2010, para custear as despesas do
Contrato, com base no Art. 65 § 8o. da Lei 6 666/93 e suas
alterações posteriores.

As demais Cláusulas Integrantes do Instrumento original
permanecem inalteradas e em pleno vigor, na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato. ratificadas para todos os
fins de direito.

Data de assinatura: 03 efé março de 2010.

r
JUVÂ*RTÍÍ AMORAS TÁVORA

DIRETOR R̂RESIDENTE - LACENCONTRATANTE
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UNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS tfo Quadro Cmnèsíonado «fofa Fundação da Criança e doAdolescente, para exercer ucumularivaniente o Carço de Diretora deAdministração e Finança», Código FGS-J, durando o impedimentodo titidar WAGNER DOS SANTOS JÚ NIOR, no período de 26 a 29
de março de 2Dtõ.

sobre a tuteia do Estado conforme previsto no Art 90, da Le»8.069/90 - ECA, o processo liatatório para contratação dosserviços de manutenção de Informática, já estartramitação nesta CPI
O risco da descontinuidade de atendimento

núdeos de medida
Sódoeducativo e sede da Fundação,
paralisação das atividades e causar prejuízos incalculáveispara a administração pública, o preço ofertado atende osinteresses desta FCRIA e é compatível com os praticados nomercado toca), a pesquisa de preços é parte integrante doprocesso n<> 12.000.0050/2010.
Pdas razões expostas e fiel cumprimento a Lei, encaminhamosa presente Justificativa para a devida ratificação de VossaSenhoria, nos termos do Art. 24, inc. D da Lo 8.666/93 ealterações, bem como a sua publicação no Diário Ofoal doEstado, como condição de sua eficácia (art 37 caput daCF/88. /7
Macapá/AP, 22 de março d^fOlO.

EXTRATO DA APOSTILA N° 012)2010 - LACEN
CONTRATO N° 003/09 - UCC/LACEN

PROCESSO N°17.000.016/2010
em

2. nosArt. 2* - Revogam -se as dbposlçóes em contrá rio.
pode acarretar na»

KAT1A RFGINA BALIEIRO DE SOUZA
" Presidente ?*

Firma-se a presente APOSTILA entre o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -
LACEN/ AP, e a I. M. P DA SILVA (SERVICOM), para
acrescentar que os recursos financeiros do instrumento em
epígrafe, correrão por conta da programação Orçamentária,
destinada a este laboratório no exercício orçamentário de 2010.
para custear as despesas do Contrato, com base no Art 65 §
8o. da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Para
garantir as despesas remanescentes do contrato no exercício
orçamentário de 2010, faz- se necessário adequar a Cláusula
em questão, com vistas ao repasse de cotas orçamentárias
desta Autarquia, sendo empenhado ao momento, através de
reforço orçamentário o valor de R$ 19.378,00 (dezenove mil.
trezentos e setenta e oito reais) no Programa de Trabalho
10.122.0001.2677. Fonte de Recursos 0107, Elemento d©
Despesa 3390.37 Para suprir despesas do contrato nos
meses de janeiro e fevereiro de 2010 Por conseguinte, o valor
mensal do contrato é de R$ 9.689,00 (nove mil, seiscentos e
oitenta e nove reais), confonne nota de empenho n°2010NE00016 de 03/03/2010.

PORTARIA N*.«IDlDtttFCMA
Macapá-Ap, 22 de março dc 2U Í0

A Diretora Presidente da Fundação da Criança e «loAdolescente do Estado do Amapá/FCRIA, usando das Atribuições que
lhe* sãc conferidas peto Decreto N*. «219 dr tt dr janetro de 2fltfr e,de acordo com o estabelecido no Art. 40, Seçfto 1, Capitulo VIII, doEstatuto aprovado pelo Decreto (N) n\ 2.377, de 05 de agosto de 1998;

RESOLVE:
Art. I* - DnigiMr o deatocamentu dos rervkíot v*,CARLOS ALBERTO OLIVEIRA GONÇALVES, Gerente do Núcleodc Medida Cautelor, Código FGS-2, do Quadro Comissionado destaFundação da Criança e do Adolescente; LUIZ OTÁVIO NUNES DASILV A, Motorlàti Oficial, Código EG1-2, do Qfiáro ComLsiomdodesta Fundação, lotado na Secretaria de Inclusão e MobilizaçãoSocial, à disposição da Fundação da Criança e do Adolescente, paraviajarem da sede de suas atribuições Macapá-AP até a localidade

trarajwtfrba-AP, * fim de acompanhar adoteunite, cooforme Aotns0004163-16.20100.8.03.0001, no dia 22 de março dc 2010.
Art.1* - Revogam - se as disposições em contrá rio.

..

da CPL/FCRIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JUSTIFICATIVA N°004/2010-CPUFCRIA

Ratifico no* termo* da Lei n°8.686/93

Em: £& / _/

Kátia^̂ Yrk̂ aííeío^èo ca
Direlora ^Rtfiíldente - FCRJA

As demais Cláusulas integrantes do Instrumento
original permanecem inalteradas e em pleno vigor, na forma em
que se acham redigidas, sendo, neste ato. ratificadas para
todos os fins de direito

(
KÁTIA J^GINÁ BALIF.1R( > U>E SOUZA

“DWon^/Prwldent^-
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃOData de assinatura: 03(de março de 2010.

PROCESSO N°. 12.000.0065/2010
ASSUNTO:Dispensa de Licitação.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24. II da Lei 8.666/93.
ADJUDICADO:L. L S. Moraes - ME (CNPJ 07.663090J0001-
OBJETO:Compra de Uniforme
VALOR: 3.000,00(três mH reais)
CONVÉNIO: 6000.055234.09.4-PETROBRAS/GEA/FCRIA
PROGRAMA DE TRABALHO:14.243.0126.2085
ELEMENTO OE DESPESA: 3390.39
FONTE:0203

JUSTIFICATIVA N® 002/2010-CPUFCRIA
Ratifico no* termo* da Uin° 8.666/93

- AMORAS TÁVORA
RESIDENTE.LACEN

CóNJRATANTE

JUVANE
DIRETOR* Em:tI i • 40).

Kátia Balieiro d* Souza
'esidente - FCRIADiretiUNIDADE DE CONTRATOS E CONVÉNIOS

PROCESSON°. 12.000.0003/2010
ASSUNTO:Dispensa de Licitação.
FUNDAMENTO LEGAL:Art. 24. X da Lei 8.666/93
OBJETO: Locação de Imóvel
ADJUDICADO:Almira Pereira de Uma (CPF 397.051.702-82)
VALOR MENSAL: 2.650,00 (dots mil seiscentos e cinquenta
reais)

EXTRATO DA APOSTILA N° 014/2010 - LACEN
CONTRATO N° 007/09 - UCC/LACEN

PROCESSO N° 17.000.018/2010
Senhora Diretora- Presidente,

Submeta a vossa apreciação, a presente justificativa para finsde ratificação no valor acima mencionado em favor daempresa L.L.S. Moraes - ME (CNPJ 07.663090/0001-40).pelos motivos expostos abaixo:
A aquisição em questão é de vital importância,pela

necessidade do uso de uniforme padrão utilizados pelos jovens
que participam dos cursos de quayficação do Projeto aEducação Técnica Profissional Favorecendo o
Protagonismo Soda! dos Jovens em ProcessoSodoeducatívo, convénio 6000.055234.09.4
PETROBRAS PETROBRAS/GEA/FCRIA, conforme
memorando n°. 010/2010.

Fundação tem a missão instítudonal de prestar
atendimento a todas as crianças e adolescentes em situação
de risco social que estão sobre a tutela do justiça, conforme
previsto no Art 90, da Lei 8.069/90 - ECA, o preço ofertadoatende os Interesses da FCRIA e é compatível com o Praticado
no mercado local, a pesquisa de preço é parte integrante doprocesso n°12.000.0065/2010.
Pelas razões expostas e fiel cumprimento a Lei, encaminhamosa presente Justificativa para a devkJa ratificação de Vossa
Senhoria, nos termos do Art 24, Inc O da Lei 8.666/93 e
alterações, bem como a sua publicação no Diário Ofictí do
Estado, como condição de sua eficácia (art 37 caput daCF/88).
Macapá/AP, 23 de março

Firma-se a presente APOSTILA entne o LABORATÓRIO
CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ -LACEN/AP, e a EMPRESA POINTER SERVIÇOS DE
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, para acrescentar que os - Tendo em vista a necessidade da locação do Imóvel situado à
recursos financeiros do instrumento em epígrafe, correrão por Avenida Salgado Filho n° 1188, Santa Rita - Macapá/AP,
conta da programação Orçamentária. destinada a este submetemos para apreciação de Vossa Senhoria, a
laboratório no exercido orçamentário de 2010. para custear as Justificativa para o Contrato de locação do referido imóvel de
despesas remanescentes do Contrato, com base no Art. 65. § Ãlmlr* Pereira de Lima, portador do
8o. da Lei 8 666/93 e suas alterações posteriores. " ?683391 - PA e CPF n°. 397.051.702-82. pelo perkxJo

de 12 (doze) meses (04 de abril de 2010 à 04 de abri de2011),pelos motivos expostos abaixo:

Senhora Diretora - Presidente.
1.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÀO ORÇAMENTÁRIA: Para
garantir as despesas remanescentes do contrato no exercício
orçamentário de 2010, faz-se necessário adequar a Cláusula
em questão, com vistas ao repasse de cotas orçamentárias
desta Autarquia, sendo empenhado ao momento, através de
reforço orçamentário o valor de R$ 17.750,00 (dezessete mil.
setecentos e cinquenta reais) no Programa de Trabalho
10.122.0001.2677, Fonte de Recursos 0107, Elemento de
Despesa 3390.37 Para suprir despesas do contrato nos
meses de janeiro e fevereiro de 2010 Por conseguinte, o valor
mensal do contrato é de R$ 8.875,00 (oito mil. oitocentos e
setenta e cinco reais), conforme nota de empenho n°2010NE00018 de 03/03/2010.

2.Termino do contrato n°. 015/08 - FCRIA, referenteimóvel onde funciona o Abrigo Casa Lar Ciã Katuâ, conformememorandode n® 001/2010-UCC/FCR1A.
A locação do imóvel que tem como finalidadeespecífica da FCRIA, ou seja. abrigar crianças e adolescentescustodiados pela Justiça, o Imóvel atende as necessidades

desta Fundação com boas instalações e localização, o preço
estar compatível com o valor de mercado local, a pesquisa depreços é parte integrante do processo n°12.000.0003/2010,
Pelo exposto, solicito a Vossa Senhoria, a homologação dapresente Justificativa, em cumprimento aos ddames do Art. 24,inc. X da Lei 8.666/93, assim como, a publcaçáo em resumod88te ato no Diário Oficial
eficácia (Art. 37. caout da <
Macapá/AP, 23 de marçoA/2010.

1.

2.

tado, como condição de suaAs demais Cláusulas integrantes do Instrumento original
permanecem inalteradas e em pleno vigor, na forma em que se
acham redigidas, sendo, neste ato. ratificadas para todos os
fins de direito

)•

iòente da CPL/FCRIAData de assinatura: 0Ó de março de 2010. isidente da CPL
j

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

(PODER JUDICIáRIO]JUV^TéAMORAS TáVORA
W-RKESIDENTE - LACEN
CONTRATANTE

DIRETOI JUSTIFICATIVA N* 003/2010-CPU FCRIA

Ratifico no* termo* da Lei n* 8.686/93

Emtlí / iOb i •

Fundações Estadual (Tribunal de Justiça do Estádc)

^Des^Dôglas Evangelista Ramos

Kátia Retynp Balieiro de
Diretora ite -FÚRIA

PROCESSO N°. 12.000.0050/2010
ASSUNTO:Dispensa de Licitação.
FUNDAMENTOLEGAL Art. 24, II daLei8.666/93.
ADJUDICADO:L.P.Otiveira - ME (CNPJ 07.809.003J0001-10)
OBJETO: Serviços de manutenção em Equipamentos de
Informática
VALOR:7.990.00 (sete mH e novecentos e noventa reais)^Fcria

(Kátia Regina Balieiro de Souza

COMUNICADO

O Tribunal de Justiça do Estado do Amapá informa que a partir
de 1o de março de 2010. o Diário da Justiça Eletrónico será o
meio oficial de comunicação do poder Judiciário do Estado,
para os atos administrativos e expedientes similares, cuja
publicação e divulgação são imprescindíveis à sua legitimidade
e efetividade, de acordo com o Principio da Publicidade K

Senhora Diretora - Presidente.PORTARIA N*. 028/2010/FCRL\
Macapá-Ap, 22 de março de 2010.

A Diretora Presidente da Fundação da Criança e do
Adolescente do Estado do Amapá/FCRIA, usando das atribuições
que lhes sào conferidas pelo Decreto N\ 0219 de 19 de janeiro de
2009, de acordo com o cstobclcddo no Art. 40, Seção I, Capítulo
\TII, do Estatuto aprovado peio Decreto (N) n*. 2.377, de 05 de
agosto dc 1998;

Submeto a,vossa apreciação, a presente justificativa para fins
de ratificação no valor adma mencionado em favor da
empresa L.P.CHiveira - ME (CNPJ 07.809.003 /0001-10). petos
motivos expostos abaixo: Macapá (AP), 26 de fevereiro de 2010.

A contratação em questão é de vital importância, uma
vez que esta Fundação

tem a missão institutional de prestar atendimento a todas as
Crianças e Adolescentes em situação de risco sodal que estão

1.
RESOLVE:
Art 1" - Designar a servidora WALDIRENE DA

COSTA CHAGAS ANDRADE, Chefe de Gabinete. Còdlso FGS-3. Desembargador DÔGLAS EUSTA RAMOS
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Lei Estadual n° 0066/93, a contar de 01/03/2010.GABINETE DA PRESIDÊNCIA Portaria n° 24812/2010-GP, de 24/02/2010.

PORTARIA DO DIA 02 DE MARÇO DE 2010.PORTARIA DO DIA 1o DE MARÇO DE 2010. N° 24844/2010-GP. Protocolo N.° 001710/2010-
CONCEDER,SG. excepcionalmente,

suprimento de fundos em nome do servidor
EDVALDO EDSON COSTA DOS SANTOS,
Chefe da Seção de Manutenção e Instalações
Prediais do Departamento de Apoio
Administrativo desta Corte, até o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), destinados a
custear despesas pequenas e de pronto
pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
de Recursos 125, Programa de Trabalho,
28.846.01.972.5460.0.00,
Despesa 3390.30 (Material de Consumo), o
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), no
elemento de Despesa 3390.39 (Outros Serviços
de Terceiros Pessoa Jurídica), o valor de R$
500,00 (quinhentos reais), e no Programa de
Trabalho 02.122.02.162.6530.0.00 , no elemento
de Despesa 3390.36 (Outros Serviços de
Terceiros Pessoa Física), o valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da data do depósito bancário.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

N° 24834/2010-GP. Protocolo N.° 002002/2010.
AUTORIZAR o Excelentíssimo Senhor
Desembargador CARMO ANTÔNIO DE SOUZA,
Diretor-Geral da Escola Judicial do Amapá, a
empreender viagem até a cidade de Brasília -
DF, nos dias 04 e 05 de março de 2010, a fim de
tratar de assuntos relacionados a interposição
de recursos contra o resultado da etapa de
exames orais do VIII Concurso para Ingresso
na Magistratura do TJAP.

N° 24822/2010-GP. OFICIALIZAR a designação
da Doutora ALINE CONCEIÇÃO CARDOSO DE
ALMEIDA, Juíza de Direito Substituta da
Justiça do Estado do Amapá, para responder
pela 6® Vara Civel e de Fazenda Pública da
Comarca de Macapá, no período de 28 de
novembro a 17 de dezembro de 2009,
dispensando-a da designação constante da
PORTARIA N° 24194/2009-GP, de 11/11/2009.

no elemento de
N° 24836/2010-GP. Protocolo N.° 002016/2010.
OFICIALIZAR o deslocamento do servidor à
disposição, ANTÔNIO LOURENÇO DOS
SANTOS FROZ, Motorista, lotado na Diretória
do Fórum da Comarca de Laranjal do Jari, até
esta Capital, nos dias 01 e 02 de março de
2010, a fim de conduzir o veículo MITSUBISH
L200, placa NEM-1979, para reparos junto a
concessionária autorizada AMAUTO.

N° 24823/2010-GP. OFICIALIZAR a designação
da Doutora ALINE CONCEIÇÃO CARDOSO DE
ALMEIDA, Juíza de Direito Substituta da
Justiça do Estado do Amapá, para responder
pela Diretória do Fórum da Comarca de
Laranjal do Jari, no período de 27 de outubro a
09 de novembro de 2009, sem prejuízo de suas
atribuições jurisdicionais. Ill

N° 24837/2010-GP. Protocolo N.° 001949/2010.
AUTORIZAR
Administrativo desta Corte, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador CARMO ANTÔNIO DE
SOUZA, a ausentar-se do Pais, com destino à
Paris - França, no período de 14 a 21 de março
de 2010, sem ónus para esta Corte.

ad referendum do PlenoN° 24825/2010-GP. Protocolo N.° 001985/2010. I- OFICIALIZAR a designação da Doutora SUELI
PEREIRA PINI, Juíza de Direito Titular da Vara
do Juizado Especial Central Cível da Comarca
de Macapá, para coordenar a estruturação da
Casa de Justiça e Cidadania que funcionará na
Agência Super Fácil da Zona Sul, com efeitos a
partir de 1o de fevereiro de 2010, sem prejuízo
de suas atribuições jurisdicionais.
II - OFICIALIZAR a designação da servidora
LUCILENE FIMA DE MIRANDA, Agente
Administrativo do Quadro de Pessoal do
Governo do Estado do Amapá, ora à
disposição da Justiça do Estado do Amapá,
lotada na Diretória do Fórum da Comarca de
Macapá, para gerenciar a Casa de Justiça e
Cidadania, com efeitos a partir de 1o de
fevereiro de 2010.

<N° 24838/2010-GP. Protocolo N.° 00828/2010

ALTERAR o item II da Portaria n°
024722/2010- GP, de 08 de fevereiro de 2010,
que passará a vigorar nos seguintes termos:
A despesa deverá ser empenhada na Fonte de
Recursos
28.846.01.972.5460.0.00,
02.122.02.162.6530.0.00.

SG.

125 107 Programase
e

N° 24845/2010-GP. Protocolo N.° 001861/2010- 1

SG. I - CONCEDER suprimento de fundos, em
nome do Doutor VALCIR MARVULLE, Juiz de
Direito Diretor do Fórum da Comarca de
Laranjal do Jari, até o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), destinados a custear despesas
pequenas e de pronto pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
de Recursos FMRJ, no Programa de Trabalho
28.846.01.972.5460.0.00, no Elemento de
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e no Programa
de Trabalho 02.122.02.162.6530.0.00, Fonte de
Recursos 107, o Elemento de Despesa 3390.36
- Outros Serviços de Terceiros •Pessoa Física,
o valor de R$ 1.000,00( mil reais).
III - O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data do depósito em conta
corrente.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação cfê
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

N° 24839/2010-GP. Protocolo N.° 001904/2010.'
PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a
contar de 14 de fevereiro de 2010, o prazo para
a conclusão dos trabalhos da Comissão de
Procedimento Administrativo Disciplinar
instituída através da Portaria n° 24589/2010-GP,
de 15/01/2010.

N° 24826/2010-GP. Protocolo N.° 001769/2010.
OFICIALIZAR a designação da Doutora
JOENILDA LOBATO SILVA LENZI, Juíza de
Direito Substituta da Justiça do Estado do
Amapá, para auxiliar na Vara do Juizado
Especial Central Cível da Comarca de Macapá -
Extensão FAMA, no dia 25 de fevereiro de
2010.

N° 24840/2010-GP. Protocolo N.° 000817/2010.
OFICIALIZAR a designação do Doutor
HERALDO NASCIMENTO DA COSTA, Juiz de
Direito Substituto da Justiça do Estado do
Amapá, para conduzir os trabalhos da 88a

Jornada da Justiça Itinerante Fluvial à Região
do Bailique, no período de 21 a 27 de fevereiro
de 2009, e funcionar, durante sua itinerância,
como Juiz Auxiliar das Varas de Família,
Órfãos e Sucessões, da Vara de Mediação e
Conciliação, das Varas Criminais, da Vara da
Infância e da Juventude, excluindo a
competência para adoção e das Varas Cíveis e
de Fazenda Pública, todas de Macapá,
devendo, caso deflagre algum procedimento
da competência dessas Varas durante a
jornada, providenciar encaminhamento à
distribuição, no primeiro dia útil, após o
retorno, dispensando-o, no mencionado
período, da designação constante da
PORTARIA N° 24692/2010-GP, de 05/02/2010.

N° 24827/2010-GP. DESIGNAR a Doutora
LARISSA NORONHA ANTUNES, Juíza de
Direito Substituta da Justiça do Estado do
Amapá, para responder pelo Juizado de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Macapá, no período de 1o a 09
de março de 2010, dispensando-a da
designação constante da PORTARIA N°
24682/2010-GP, de 02/02/2010.
N° 24828/2010-GP. I
prorrogação da designação do Doutor AILTON
MARCELO MOTA VIDAL, Juiz de Direito
Substituto da Justiça do Estado do Amapá,
para responder pela Vara Única da Comarca de
Ferreira Gomes, até o dia 28 de fevereiro de
2010, objeto da PORTARIA N° 24742/2010-GP,
de 09/02/2010.
II - DESIGNAR o Magistrado referido no item
anterior, para auxiliar na 1a Vara Cível e de
Fazenda Pública da Comarca de Macapá, no
dia 1o de março de 2010, e responder, pela Vara
Única da Comarca de Oiapoque, a partir de 1o

de março de 2010, sem prejuízo da designação
anterior.

OFICIALIZAR a

N° 24841/2010-GP. Protocolo N.° 013447/2010-
SG. ALTERAR o item II da Portaria n°
024743/2010- GP, de 08 de fevereiro de 2010,
que passará a vigorar nos seguintes termos:
A despesa deverá ser empenhada na Fonte de
Recursos
28.846.01.972.5460.0.00
02.122.02.162.6530.0.00

N° 24846/2010-GP. Protocolo N.° 001813/2010-
SG. I - CONCEDER suprimento de fundos em
nome da servidora EVA DO SOCORRO
CASTRO VALENTE, Assessora do Gabinete da
Presidência deste Tribunal, até o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), destinados a
custear despesas pequenas e de pronto
pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte

Programa
28.846.01.972.5460.0.00, no Elemento de
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o
valor de R$ 1.000,00 (mil reais); no Elemento de
Despesa 3390.39
Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de R$
1.000,00 (mil reais); e no Programa de Trabalho
02.122.02.162.6530.0.00, Fonte 107, o Elemento
de Despesa 3390.36- Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Física, o valor de R$
2.000,00(dois mil reais).
III - O suprimento concedido deverá ser

125 107 Programase
e

N° 24842/2010-GP. Protocolo N.° 000688/2010-
SG. ALTERAR o item II da Portaria n°
024731/2010- GP, de 08 de fevereiro de 2010,
que passará a vigorar nos seguintes termos:
A despesa deverá ser empenhada na Fonte de
Recursos 125 e 107, Programas
28.846.01.972.5460.0.00
02.122.02.162.6530.0.00

FMRJde Recursos
N° 24833/2010-GP. Protocolo N.° 001271/2010.
DISPENSAR a servidora MARIA DO SOCORRO
GUEDES
Judiciário, Área Judiciária^ pertencente ao
Quadro de Pessoal Permanente deste Poder,
da função de confiança de Assistente
Administrativo, Código 200.3, FC-3, constante
do AneXo III, da Tabela do Grupo de Atividades
de Confiança GAC.01, da Lei Estadual n°
726/2002, alterada pela Lei Estadual n°

' 1376/2009, nos termos do art. 7o, inciso II, da

MARINHO AnalistaCOELHO
Outros Serviços de

e

N° 24843/2010-GP. Protocolo N.° 002021/2010.
INCLUIR o servidor ADELSON ARMANDO
MARQUES ç | Pi
Tecnologia da Informação, na viagem objeto d«L

Assessor em
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executados para o pleno atendimento dos
quesitos constantes da RECOMENDAÇÃO N°27/2009-CNJ.

aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) dias,
contados da data do depósito bancário.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

N° 24855/2010-GP. Protocolo N.° 002106/2010.
AUTORIZAR o deslocamento das servidoras
JANE MORAES CALDERARO, Diretora da
Divisão de Convénios e EDWÃNIA HELENA
LIMA DA SILVA DE ANDRADE, Chefe da
Sessão de Conciliação Bancária, a
empreenderem viagem até a cidade de Brasília- DF, nos dias 04 e 05 de março de 2010, a fim

referente a
com

N° 24861/2010-GP. Protocolo N.° 002003/2010.
DESIGNAR
SILVA, Técnico Judiciário, do Quadro de
Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal
e das Comarcas de Macapá e Santana, lotado
na Comissão de Licitação e Cadastro desta
Corte, para exercer a função de Membro
Efetivo de Comissão Permanente de Licitação,
constante do Anexo III, da Tabela do Grupo de
Função Especial de Confiança Judiciária
GFECJ, Código 200.4, Nivel FC-4, da Le?

o servidor RAIMUNDO JOSE
de tratarem de assuntos
Capacitação de Recursos Financeiros
vistas a Proposta n° 038188/2009 -"ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS
JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER NAS
COMARCAS DE MACAPÁ, SANTANA E
LARANJAL DO JARI", inserida no portal de
convénio do Governo Federal - SICONV.

N° 24847/2010-GP. Protocolo N.° 001966/2010-SG. OFICIALIZAR o deslocamento dos
servidores ANDREA NORONHA DUARTE,
Diretora da Divisão de Gestão e Património e
IVONILDO TAVARES DA SILVA, Auxiliar
Judiciário
Laranjal do Jari, no período de 02 a 08 de
março de 2010, a fim de entregar, montar e
emplacar os móveis daquela Comarca.

Motorista, até a Comarca de

Estadual n° 0726/2002 alterada pelas Leis ns°0892/2005 e 1377/2009, a contar de 02 de
fevereiro de 2010.

N° 24856/2010-GP. Protocolo N ° 002093/2010.
AUTORIZAR os servidores RENATO RIBEIRO,
Diretor da Divisão de Telemática; e
FRANCISCO BÔA BARBOSA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, Área Apoio Especializado,
Especialidade Assistente em Tecnologia da
Informação, lotados no Departamento de
Informática
empreenderem viagem até a cidade de Brasília- DF, nos dias 04 e 05 de março de 2010, a fim
de participarem do "Workshop sobre
aceleradores de rede de longa distância",
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.

N° 24848/2010-GP. OFICIALIZAR a designação
da Doutora JOENILDA LOBATO SILVA LENZI,
Juiza de Direito Substituta da Justiça d
Estado do Amapá, para auxiliar na Vara d
Juizado Especial Central Civel da Comarca de
Macapá, a partir do dia 26 de fevereiro de 2010.

N° 24862/2010-GP. Protocolo N.° 001910/2010. I- CONCEDER, suprimento de fundos em nome
Doutora GELCINETE DA ROCHA LOPES, Juiza
de Direito Substituta da Vara Única da
Comarca de Serra do Navio, até o valor de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais), destinados
a custear despesas pequenas e de pronto
pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
de Recursos 107, Programa de Trabalho
02.122.02.162.6530.0.00,
Despesa 3390.36 -
Terceiros - Pessoa Física, no valor de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
III - O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) dias,
contados da data do depósito bancário.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

o
9

Telecomunicações,e a

PORTARIA DO DIA 03 DE MARÇO DE 2010.
N° 24849/2010-GP. Protocolo N 0 002090/2010.
AUTORIZAR os Doutores MARCUS VINÍCIUS
GOUVÉA QUINTAS e NORMANDES ANTÔNIO
DE SOUSA, Juízes de Direito da Justiça do
Estado do Amapá, a empreenderem viagem até
a cidade de Salvador - BA, no periodo de 16 a
19 de março de 2010, a fim de participarem do
"VI Congresso da Magistratura do Distrito
Federal" e do "VI Encontro de Presidentes das
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste",
promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios e pela Associação
dos Magistrados do Distrito Federal.

no Elemento de
Outros Serviços deN° 24857/2010-GP. Protocolo N.° 001296/2010-

SG. ALTERAR, parcialmente o período da
Portaria n° 24719/2010 - GP, que autorizou o
deslocamento dos servidores MARLI DE i
FÁTIMA ANDRADE, Chefe de Gabinete da
Presidência; e MANOEL AMBRÓSIO VAZ
VIDAL, Assessor Especial de Cerimonial, até a ;
cidade do Rio de Janeiro - RJ, para o periodo j
de 23 a 27 de março de 2010, a fim de •

participarem do curso "Gestão de Cerimonial 1

Público".
N° 24850/2010-GP. DESIGNAR o Doutor
HERALDO NASCIMENTO DA COSTA, Juiz de
Direito Substituto da Justiça do Estado do
Amapá, para auxiliar na Vara do Juizado
Especial Sul da Comarca de Macapá, a partir
de 03 de março de 2010, sem prejuízo da
designação constante da PORTARIA N°24692/2010-GP, de 05/02/2010.

N° 24858/2010-GP. Protocolo N.° 002149/2010.
OFICIALIZAR, a designação do acadêmico
DANILO VIEIRA ANDRADE, do 3o semestre de
Direito do Centro de Ensino Superior do
Amapá - CEAP, para cumprimento de estágio
remunerado no Departamento de Contratos a
Convénios, no período de 03 de março de 2010
a 02 de março de 2011, nos termos da
Instrução Normativa 037/2008-GAB/PRES.

N° 24863/2010-GP. Protocolo N.° 002179/2010.
AUTORIZAR o deslocamento da Doutora
STELLA SIMONNE RAMOS, Juiza de Direito
Titular da Vara de Mediação e Conciliação da
Comarca de Macapá, até as Comarcas de
Calçoene e Oiapoque,no periodo de 24 a 27 de
março de 2010, a fim de acompanhar a
comissão de correição e ministrar treinamento
aos conciliadores nas referidas Comarcas.

N° 24851/2010-GP. DESIGNAR o Doutor
HERALDO NASCIMENTO DA COSTA, Juiz de
Direito Substituto da Justiçá do Estado do
Amapá, para auxiliar na 2a Vara Criminal da
Comarca de Santana, no dia 10 de março de
2010, dlspensando-o, no referido dia, das
designações constantes das PORTARIA N°s
24692 e 24850/2010-GP, de 05/02/2010 e
03/03/2010, respectivamente.

PORTARIA DO DIA 04 DE MARÇO DE 2010.
N° 24859/2010-GP. Protocolo N.° 002025/2010.
OFICIALIZAR o deslocamento do servidor
ROBERTO MÁRCIO SILVEIRA, Diretor da
Divisão de Engenharia e Fiscalização, à
Comarca de Laranjal do Jari, no período 04 a
09 de março 2010, a fim de procederem vistoria
técnica no prédio onde funcionará o Fórum da
referida Comarca.

N° 24865/2010-GP. DISPENSAR, a pedido, a
partir de 05 de março de 2010, o Doutor
MARCUS VINÍCIUS GOUVÉA QUINTAS, Juiz de
Direito Titular da 2a Vara Cível da Comarca de
Santana, da designação para responder pela
Diretória do Fórum da Comarca de Santana,
objeto da PORTARIA N° 19811/2008-GP, de
06/03/2008.

N° 24852/2010-GP. Protocolo N.° 001991/2010.
NOMEAR a Senhora BRUNA MONTEIRO DA
COSTA, para exercer o cargo em comissão de
Assessor Jurídico do Gabinete do
Desembargador AGOSTINO SILVÉRIO,
constante do Anexo III da Tabela do Grupo de
Atividades de Confiança GDASJ.01, Código
101.2, Nível CDSJ-2, com efeitos financeiros a
partir de 1o de março de 2010, nos termos do
inciso II, do artigo 7o, da Lei Estadual n° 0066,
de 03/05/93.

N° 24860/2010-GP. Protocolo N.° 001780/2010. I- CONCEDER, suprimento de fundos, em nome
do Doutor NAIF JOSÉ MAUÉS MAIF DAIBES,
Juiz de Direito Substituto do Fórum da
Comarca de Laranjal do Jari, até o valor de R$
4.000,00 (três mil e quinhentos reais),
destinados a custear despesas pequenas e de
pronto pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
de Recursos FMRJ, no Programa de Trabalho
28.846.01.972.5460.0.00, no Elemento de
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o
valor de R$ 3.500,00 (très mil e quinhentos
reais);
02.122.02.162.6530.0.00, Fonte de Recursos
107, o Elemento de Despesa 3390.36 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Física, o valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data do depósito em conta
corrente.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do Drazo de aolicacão

N° 24866/2010-GP. DESIGNAR o Doutor
MARCO ANTÔNIO MIRANDA DA
ENCARNAÇÃO, Juiz de Direito Titular da 1a

Vara Cível da Comarca de Santana, para
responder pela Diretória do Fórum da referida •
Comarca, a partir de 05 de março de 2010,
prejuízo de suas atribuições lurisdicionais. ç-y?
N° 24868/2010-GP. Protocolo N.ft 002214/2010.
AUTORIZAR o deslocamento dos servidores
TEÒFILO EMÍLIO SOEIRO SANTOS, Assistente
em Tecnologia de Informação; e HÉRCIO
ALVES DA SILVA, Motorista, até as Comarcas
de Ferreira Gomes e Tartarugalzinho, no
período de 04 a 06 de março de 2010, sendo o
primeiro a fim de solucionar problemas
técnicos ocorridos no servidor de dados
daquela Comarca, e o último, apenas de
conduzi-lo.

N° 24853/2010-GP. Protocolo N.° 001458/2010.
CONSTITUIR Comissão de Acessibilidade
composta pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador MÁRIO GURTYEV DE
QUEIROZ; pelo Doutor DÉCIO JOSÉ SANTOS
RUFINO, Juiz de Direito Titular da 3a Vara
Criminal e de Auditoria Militar da Comarca de
Macapá; e pelos servidores ROBERTO
MÁRCIO SILVEIRA, Diretor da Divisão de
Engenharia e Fiscalização; JOSÉ COLARES
GHAMMACHI, Analista Judiciário; e
VERIDIANO FERREIRA COLARES, Diretor-
Geral, para, sob a Presidência do primeiro,
apresentarem estudos no prazo de 15 (quinze)
dias quanto à obras, reformas e/ou serviços e
outros atos que porventura devam ser

e no Programa de Trabalho

III

ERRATA N° 00018/2010-GP. RETIFICAR a
Portaria n° 24600/2010-GP. de 19 de Janeiro de
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2010, do servidor JOSE ITAMARACI MENDES
DA ROCHA, Técnico Judiciário, nos seguintes
termos:
Onde se lê: "... da função de confiança de
Assistente Administrativo...";
Leia-se: ”... da função de Chefe de Seção dos
Precatórios...".

N° 24874/2010-GP. Protocolo N.° 002229/2010-
SC. i - CONCEDER suprimento de fundos err.
nome da servidora CARLA ROSEMERE DE
SOUZA, Diretor da Divisão de Microinformática
do 2o Grau do Departamento de Informática e
Telecomunicações deste Tribunal, até o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a
custear desposas pequenas o de pronto
pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
de Recursos FMRJ, Programa de Trabalho
28.846.01.972.5460.0.00, no Elemento de
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, c
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) dias,
contados da data do depósito bancário.
IV - A suprida deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V - A suprida ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

Código FC-200.3, Nível FC-03, da Lei Estadual
n° 0726/2002 alterada pelas Leis ns° 0892/2005
e 1377/2009, a contar de 01 de março de 2010;
II - DESIGNAR o servidor PAULO FERNANDO
GUEDES COELHO, Técnico Judiciário, do
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria
do Tribunal e das Comarcas de Macapá e
Santana, lotado na Comissão de Licitação e
Cadastro desta Corte, para exercer a função de
Membro Efetivo de Comissão Permanente de
Licitação, constante do Anexo III, da Tabela do
Grupo de Função Especial de Confiança
Judiciária GFECJ, Código 200.4, Nivel FC-4, d^Lei Estadual n° 0726/2002 alterada pelas Leis
ns° 0892/2005 e 1377/2009, com efeitos’

financeiros a partir de 01 de março de 2010.
N° 24881/2010-GP. Protocolo N.° 002026/2010.
DESIGNAR os
Desembargadores DÓGLAS EVANGELISTA
RAMOS, Presidente; e MÁRIO GURTYEV DE
QUEIROZ, Corregedor-Geral de Justiça,
exercício; e os servidores RILDO BRASIL DE
OLIVEIRA LOBATO, Assessor Juridico da
Diretoria-Geral; e JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Diretor da Secretaria da Corregedoria, para,
sob a Presidência do primeiro, apurarem os
fatos narrados no PROTOCOLO N°002026/2010.

ERRATA N° 00021/2010-GP. ALTERAR
parcialmente o termo da Portaria n°
24572/2010-GP, de 13 de janeiro de 2010, tendo
como objeto a designação do servidor JOSÉ
ITAMARACI MENDES DA ROCHA, Técnico '
Judiciário, para substituir a titular do cargo em
comissão de Diretora da Secretaria do Tribunal
do Pleno, devendo contar o período a partir de
20 de dezembpo de 2009 a 10 de joeiro de
2010 . ‘ ^

III

Excelentíssimos Senhores

GgUSTA RAMOS
6e _

Des. DOGLAS_E
em

PORTARIA DO DIA 09 DE JUNHO DE 2009.

N° 222984/2010-GP. Protocolo N.° 004268/2009.
AUTORIZAR o deslocamento das servidoras
ADRIANA BALDEZ LIMA; ANA JÚLIA LIMA DE
BARROS e MARIA ROZANA TRAJANO FEIJÃO,
Psicologas, lotadas na Central Psicossocial,
até a cidade de Campinas - SP, no período de
29 de julho a 1o de agosto do corrente ano, a
fim de participarem do " IV Congresso
Brasileiro de Avaliação Psicológica”.

N° 24875/2010-GP. Protocolo N.° 002239/2010-
SG. AUTORIZAR os servidores ADELSON
ARMANDO MARQUES ANDERSON, Assessor
em Tecnologia da Informação; MARCO
ANTONIO CAMPOS SOARES CRAVEIRO e
TIAGO WANZELER PINTO, Assistentes em
Tecnologia da Informação; e HÉRCIO ALVES
DA SILVA, Motorista, até a Comarca de Laranjal
do Jari, no periodo de 10 a 15 de março d©
2010, sendo os três primeiros para ultimarem
providências para a mudança física do Fórum
da referida Comarca, e o último, apenas de
conduzi-los.

N° 24882/2010-GP. Protocolo N.° 00900/2010.
DISPENSAR, a pedido, a servidora DÉLIA
SILVA RAMOS,
Judiciária, do Quadro de Pessoal Permanente
da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de
Macapá e Santana, da função de confiança de
Assessor de Juiz da 2J Vara Criminal da
Comarca de Macapá, Código 200.1, Nível FC-1,nos termos do artigo 46, inciso III, da Lei
Estadual n° 0066/93, com efeitos financeiros a
contar de 01/03/2010, em razão de sua
participação no Curso de Formação para a
Magistratura, promovido pela Escola Judicial
do Amapá -EJAP.

Analista Judiciário, Área

PORTARIA DO DIA 22 DE JULHO DE 2009.
N° 23341/2010-GP. Protocolo N.° 004268/2009. I- TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA N°22984/2009-GP, de 09/06/2009.
II - AUTORIZAR o deslocamento das servidoras
ADRIANA BALDEZ LIMA; ANA JÚLIA LIMA DE
BARROS e MARIA ROZANA TRAJANO FEIJÃO,
Analistas Judiciários do Quadro de Pessoal
Permanente da Secretaria do Tribunal e das
Comarcas de Macapá e Santana, lotadas na
Centrai Psicossocial, até a cidade de São Paulo
- SP, no periodo de 31 de julho a 05 de agosto
de 2009, a fim de participarem do "III Curso de
Capacitaçáo em Saúde Mental e Direito".

N° 24877/2010-GP. Protocolo N.° 007201/2010.
CONSTITUIR comissão composta pelos
servidores PAULO ROBERTO ABELAIRA
COUTO,
Administrativo; ROBERTO MÁRCIO SILVEIRA
Diretor da Divisão

N° 24883/2010-GP. Protocolo N.° 002237/2010.
OFICIALIZAR o deslocamento dos servidores
abaixo listados, até o Distrito do Bailique, no
periodo de 21 a 27 de fevereiro de 2010, a fim
de comporem a equipe da ”88* Jornada da
Justiça Itinerante Fluvial", conforme segue:- ROSEMARY PALMERIM DOS PELAES DOS
SANTOS - Auxiliar Judiciário;- ANDERSON OLIVEIRA VIEIRA - Técnico
Judiciário;- SERGIO MAURÍCIO MORAES MONTEIRO -Servidor à disposição;
- CÉLIA DE SOUZA COUTINHO - Servidora à

disposição ;
- ALVANEA PATRÍCIA ANDRADE RODRIGUES- Servidora à disposição;- CREUSA DA CRUZ BRITO - Servidora à

disposição;
- ANTONIO VALDEMIR DE SOUZA - Servidor à

disposição;
- IZAELSON VICTOR DOS SANTOS - Servidor à
disposição ;

• CRISTIANO LEITE CARVALHO - Técnico
Judiciário;
- FRANCISCO JOSÉ FERREIRA DA SILVA .

Servidor à disposição;
- CB PM JOSE ALEXANDRE SOUZVD*PAIXÃO;
SD PM MARCO ANTONIO DE MELO.

N° 24886/2010-GP. Protocolo N.° 000884/2010.
AUTORIZAR o deslocamento do servidor
JOSEMIR MENDES DE SOUSA JÚNIOR,
Analista Judiciário do Quadro de Pessoal
Permanente da Secretaria do Tribunal e das
Comarcas de Macapá e Santana, ora
exercendo o cargo em comissão de Diretor da
Secretaria de Gestão Processual Eletrónica,
até a cidade de Brasília - DF, no dia 04 de
novembro de 2009, a fim de participar da
"Reunião do Grupo de Trabalho do Movimento
pela Conciliação", promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça.

Diretor do Departamento

de Engenharia á
Fiscalização e ORLANDO VIÉIRA FERREIRA
Diretor da Divisão de Arquivo, Garagem e
Depósito , para, sob a Presidência do primeiro,
procederem o recebimento definitivo da obra
de reforma da "Embarcação A Tribuna" ,
objeto do Contrato n°051/2009-TJAP.

PORTARIA DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
N° 24348/2010-GP. Protocolo N.° 012018/2009.
OFICIALIZAR o deslocamento dos Policiais
Militares ISAIAS NEGREIRO DOS SANTOS;
ANA MARIA ALVES DA COSTA; JOSÉ
ALEXANDRE SOUZA DA PAIXÃO; MARCO
ANTÔNIO MERCÊS DA CONCEIÇÃO e ALONSO
FERREIRA FELIX DA SILVA, pertencentes ao
Quadro de Pessoal da Policia Militar do Estado
do Amapá, até a Comarca de Laranjal do Jari,
no periodo de 13 a 15 de novembro de 2009, a
fim de procederem a segurança das
autoridades que participaram do Congresso
Internacional do Meio Ambiente.

N° 24879/2010-GP. Protocolo N.° 002003/2010-
DG. I - DISPENSAR a servidora ÁUREA
CRISTINA BRITO BOTELHO, Auxiliai
Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente
da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de
Macapá e Santana, lotada na Comissão de
Licitação e Cadastro desta Corte, da Função de
Confiança de Assistente Administrativo,
constante do Anexo III, da Tabela do Grupo de
Função Especial de Confiança Judiciária
GFECJ, Código FC-200.3, Nível FC-03, da Lei
Estadual n° 0726/2002 alterada pelas Leis nsc
0892/2005 e 1377/2009, a contar de 01 de março
de 2010;
II - DESIGNAR a servidora ÁUREA CRISTINA
BRITO BOTELHO, Auxiliar Judiciário, do
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria
do Tribunal e das Comarcas de Macapá e
Santana, lotada na Comissão de Licitação e
Cadastro desta Corte, para exercer a função de
Membro Efetivo de Comissão Permanente de
Licitação, constante do Anexo III, da Tabela do
Grupo de Função Especial de Confiança
Judiciária GFECJ, Código 200.4, Nível FC-4, da
Lei Estadual n° 0726/2002 alterada pelas Leis
ns° 0892/2005 e 1377/2009, com efeitos
financeiros a partir de 01 de março de 2010.

PORTARIA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
N° 24762/2010-GP. Protocolo N.° 001435/2010.
AUTORIZAR
AGOSTINHO MOREIRA e ELSON NOBRE DE
SOUSA, Agentes Especiais de Segurança, a
empreenderem viagem até a Comarca do
Laranjal do Jari, no periodo de 18 a 21 de
fevereiro de 2010, a fim de assegurarem a
mobilidade dos Membros da Comissão do
Concurso Público constituída pelos Editais n°s
01 e 02/2009.

servidores DORNELO05

PORTARIA DO DIA 05 DE MARÇO DE 2010.

N11 24873/2010-GP. Protocolo N.° 002036/2010
AUTORIZAR o Doutor AUGUSTO CESAR
GOMES LEITE, Juiz de Direito Titular do
Juizado de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher da Comarca de Macapá, a
empreender viagem até a cidade de Brasília -
DF, no periodo de 14 a 17 de março de 2010, a
fim de participar do "I Encontro Nacional do
Fórum Nacional de Juízes de Violência
Domestic.'» e Familiar contra a Mulher -
FONAVID .

N° 24880/2010-GP. Protocolo N.° 002003/2010. I- DISPENSAR o servidor PAULO FERNANDO
GUEDES COELHO, Técnico Judiciário, do
Quadro de Pessoal Permanente da Secretaria
do Tribunal e das Comarcas de Macapá e
Santana, lotado na Comissão de Licitação e
Cadastro desta Corte, da Função de Confiança
de Assistente Administrativo, constante do
Anexo III, da Tabela do Grupo de Função
Especial de Confiança Judiciária GFECJ.

N° 24887/2010-GP. Protocolo N.° 011040/2009.
AUTORIZAR o deslocamento do Doutor
REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Juiz de
Direito Titular da Vara de Execuções Penais da
Comarca de Macapá, até a cidade de Brasília -
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Juízes de Direito da Justiça do Estado do
Amapá, para participarem do encerramento do
Mutirão Carcerário, da Implantação do Projeto
"Começar de Novo”, da Assinatura do Termo
de Compromisso entre o CNJ-TJAP-GEA e de
reunião com o Presidente do Conselho
Nacional de Justiça, dia 05 de fevereiro de(

DF, no período de 16 a 18 de março de 2010, a
fim de participar da reunião do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário, promovida pelo Conselho Nacional
de Justiça.

11 de março de 2010, dispensando-a dadesignação constante da PORTARIA N°24710/2010-GP, de 08/02/2010.
N° 24908/2010-GP. OFICIALIZAR a designaçãodo Doutor LUIZ CARLOS KOPES BRANDÃO,Juiz de Direito Substituto da Justiça do Estadodo Amapá, para auxiliar, quando necessário,nas 1a, 2a e 3a Varas Cíveis, 1a e 2a VarasCriminais, Vara da Infância e da JuventudeJuizado Especial Cível e Criminal, todos daComarca de Santana, a partir de 05 de marçode 2010.

PORTARIA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2010.

2010, nesta Capital.N° 24888/2010-GP. Protocolo N.° 001842/2010-
SG. I - CONCEDER suprimento de fundos em
nome do Doutor NILTON BIANQUINI FILHO,
Juiz de Direito Titular da Vara Única da
Comarca de Tartarugalzinho, até o valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) destinados a custear
despesas pequenas e de pronto pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
de Recursos FMRJ, Programa
28.846.01.972.5460.0.00, no Elemento de
Despesa 33.90.36 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Fisica, o valor de RS
1.000,00 (Hum mil reais) e no Elemento de
Despesa 3390.39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de
R$1.000,00(Hum mil reais),
ill - O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data do depósito bancário.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

eN° 24897/2010-GP. Protocolo N.° 002134/2010. I- CONCEDER, em caráter excepcional,
suprimento de fundos em nome do Doutor
CÉSAR AUGUSTO SOUZA PEREIRA, Juiz de
Direito Titular da Vara da Infância e da N° 24910/2010-GP. Protocolo N.° 002073/2010-SG. I - CONCEDER suprimento de fundos, emnome da Doutora ALINE CONCEIÇÃOCARDOSO DE ALMEIDA, Juiza de Direito daComarca de Calçoene, até o valor de R$

2.000,00 (dois mil reais), destinados a custeardespesas pequenas e de pronto pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fontede Recursos FMRJ, no Programa de Trabalho28.846.01.972.5460.0.00, no
Despesa 3390.39
Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de R$
2.000,00(dois mil reais).
III - O suprimento concedido deverá seraplicado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data do depósito em conta
corrente.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da;data do término do prazo de aplicação
constante no Iterrfantêrior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

Juventude da Comarca de Macapá, até o valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a
custear despesas pequenas e de pronto
pagamento.
II - A despesa deverá ser empenhada na Fonte

Programade FMRJ,
28.846.01.972.5460.0.00, no Elemento de
Despesa
Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de RS
4.000,00 (quatro mil reais).
III - O suprimento concedido poderá ser
aplicado até o dia 18 de dezembro de 2009.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas até a data constante no item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

Recursos

3390.39 - Outros Serviços de
Elemento de

Outros Serviços de

N° 24898/2010-GP. Protocolo N.° 00792/2010.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria n°24678/2010-GP, publicada no Diário Oficial de
01 de Março de 2010.

N° 24892/2010-GP. Protocolo N.° 013412/2009-
SG. CONSTITUIR comissão composta pejos
servidores GEAN ZANIN e NILSON MATOS DA
SILVA, Assessores Executivos da Diretória
Geral; e LUCINEIA DA SILVA COSTA, Técnico
Judiciário, Chefe da Seção de Engenharia,
para, sob a presidência do primeiro,
procederem o recebimento provisório dos
serviços de elaboração e desenvolvimento de
projetos necessários à Construção do Fórum
Criminal da Comarca de Macapá.

N° 24899/2010-GP. Protocolo N.° 002093/2010.
OFICIALIZAR a designação, em caráter
excepcional, do servidor JONAS GIL DA SILVA,
Analista em Tecnologia da Informação, do
Quadro de Pessoal Permanente deste Poder,
lotado na Divisão de Telemática do
Departamento de Informática
Telecomunicações desta Corte, para substituir
o titular do cargo comissionado de Diretor da
Divisão de Telemática, Código 101.3, Nível
CDSJ-3, no período de 04 e 05/03/2010, nos
termos do artigo 48 e parágrafos da Lei
Estadual n° 0066/93.

N° 24911/2010-GP. Protocolo N.° 002354/2010.
DESIGNAR o servidor GLÂUCIO MACIEL
BEZERRA, Analista Judiciário, Especialidade
Contador, pertencente ao Quadro de Pessoal
Permanente deste Poder, lotado no
Departamento de Orçamento e Finanças, para
exercer a função de confiança de Assistente
Administrativo, Código 200.3, FC-3, constante
do Anexo III, da Tabela do Grupo de Atividades
de Confiança GAC.01, da Lei Estadual n°726/2002, alterada pela Lei Estadual n°1376/2009, com efeitos a contar de 01/03/2010.

e

N° 24893/2010-GP. OFICIALIZAR a designação
do Doutor JOÃO TEIXEIRA ,DE MATOS
JÚNIOR, Juiz de Direito Substituto da Justiça
do Estado do Amapá, para responder,
cumulativamente, pela 4a Vara de Família,
Órfãos e Sucessões da Comarca de Macapá,
no período de 18 de fevereiro a 04 de março de
2010, sem prejuízo da designação constante da
PORTARIA N° 24771/2010-GP, de 12/02/2010.

PORTARIA DO DIA 09 DE MARÇO DE 2010. PORTARIA DO DIA 10 DE MARÇO DE 2010.
N° 24921/2010-GP. Protocolo N.6 002130/2010.
OFICIALIZAR a designação dos servidores
abaixo relacionados, para comporem as
Comissões Permanentes de Licitação e de
Cadastro deste Tribunal de Justiça, pelo
período de 01 (um) ano, com efeitos a partir de
22 de março de 2010, conforme segue:
EFETIVOS:
1° Membro - PRESIDENTE - NILTON PEREIRA
VASCONCELOS,Técnico Judiciário;
2C Membro - JOSÉ ADELSON DOS SANTOS
PANTOJA,Auxiliar Judiciário; e
3o Membro - RAIMUNDO JOSÉ SILVA, Técnico
Judiciário.
SUPLENTES:
1o Suplente
BOTELHO, Auxiliar Judiciário; e
2o Suplente - PAULO FERNANDO GUEDES
COELHO, Técnico Judiciário.

N° 24900/2010-GP. Protocolo N.° 001933/2010.
DESIGNAR o Doutor NORMANDES ANTÔNIO
DE SOUSA, Juiz de Direito Auxiliar de
Entrância Final, para auxiliar na 2a Vara Cível e
de Fazenda Pública da Comarca de Macapá, a
partir de 22 de março de 2010.
N° 24902/2010-GP. Protocolo N.° 001725/2010-
SG. AUTORIZAR o deslocamento dos
servidores NILTON PEREIRA D^VASCONCELOS, Presidente da Comissão
Licitação e Cadastro; JOSÉ ADELSON DOS
SANTOS PANTOJA, Chefe da Seção de
Compras e Alienações da Comissão de
Licitação e, Cada^trp,, , ,Pregoeiro, a
empreenderem viagem até a cidade de Foz do
Iguaçú-PR, no período de 14 a 19 de março de
2010, a fim de participar do "V Congresso
Brasileiro de Pregoeiros".

N° 24894/2010-GP. OFICIALIZAR a designação
da Doutora PRISCYLLA DA SILVA PEIXOTO,
Juíza de Direito Substituta da Justiça do
Estado do Amapá, para responder pela 4a Vara
de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de
Macapá, a partir de 05 de março de 2010,
dispensando-a da designação constante da
PORTARIA N° 24741/2010-GP,de 09/02/2010.
N° 24895/2010-GP. Protocolo N.° 002334/2010.
OFICIALIZAR a convocação dos Doutores
SALOÉ FERREIRA DA SILVA FÁBIO SANTANA
DOS SANTOS, MÁRIO CÉZAR KASKELIS,
NILTON BIANQUINI FILHO, CARLOS
FERNANDO SILVA RAMOS, ALINE
CONCEIÇÃO CARDOSO DE ALMEIDA,
GELCINETE DA ROCHA LOPES, NELBA DE
SOUZA SIQUEIRA ALMEIDA, NAIF JOSÉ
MAUÉS NAIF DAIBES e AJLTON MARCELO
MOTA VIDAL, Juízes de Direito da Justiça do
Estado do Amapá, dia 26 de fevereiro de 2010,
nesta Capital, para realizarem certificação
digitai na sala de reuniões do Gabinete da
Presidência.

ÁUREA CRISTINA BRITO

N° 24906/2010-GP. Protocolo N.° 002163/2010. -AUTORIZAR o deslocamento da Doutora ALINE
CONCEIÇÃO CARDOSO DE ALMEIDA, Juíza de
Direito Titular da Vara Única da Comarca de
Calçoene, até a cidade de São Paulo - SP, nos
dias 29 e 30 de março de 2010, a fim de
acompanhar pessoa da família em tratamento
médico especializada» í-*env ,Õnus para este
Tribunal.

N° 24924/2010-GP. Protocolo N.° 001945/2010. I- EXONERAR a servidora comissionada TALITA
BARBOSA KREIN do cargo em comissão de
Chefe de Gabinete do Gabinete do
Desembargador CARMO ANTÔNIO, constante
do Anexo III da Tabela de Grupos de Atividades
de Confiança Judiciária, Código 101.3, Nível
CDSJ-3, da Lei Estadual n.® 0907/2005, nos
termos do artigo 45, incisoI, da Lei Estadual n°0066, de 03/05/93, com efeitos financeiros a
contar de 25/02/2010;

NOMEAR a Sra. JAMILLE MOWBRAY
NUNES para exercer o cargo em comissão de
Chefe de Gabinete do Desembargador CARMO
ANTÔNIO, constante do Anexo III da Tabela de
Grupos de Atividades de Confiança Judiciária,

v.,1

N° 24896/2010-GP. Protocolo N.° 002339/2010.
OFICIALIZAR a convocação dos Doutores LUIZ
GROTT, MÁRIO CÉZAR KASKELIS, NILTON
BIANQUINI FILHO, NELBA DE SOUZA
SIQUEIRA ALMEIDA, NAIF JOSÉ MAUÉS NAIF
DAIBES, LÍVIA SIMONE OLIVEIRA DE FREITAS
CARDOSO, HERALDO NASCIMENTO DA
COSTA e JOÃO TEIXEIRA DE MATOS JÚNIOR,

N° 24907/2010-GP. OFICIALIZAR a designação
da Doutora CARLINE REGINA DE NEGREIROS
CABRAL NUNES, Juíza de Direito Substituta da
Justiça do Estado do Amapá, para auxiliar na
2a Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Macapá, no período de 08 a 10 de março de
2010, e responder pela referida Vara. a partir de

II
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Código 101.3, Nivel CDSJ-3, da Lei Estadual n°
0907/2005 e alterações posteriores, nos termos
do inciso II, do artigo 7°, II, da Lei Estadual n°0066, de 03/05/93, com efeitos financeiros a
contar de 25/02/2010.

constante no Item anterior.
V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessorla Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

de fevereiro de 2010.

N° 24943/2010-GP. Protocolo N.° 002161/2010.
AUTORIZAR a
MIRANDA RIBEIRO CARDOSO,
Judiciário, do Quadro de Pessoal Permanente
da Secretaria do Tribunal e das Comarcas de
Macapá e Santana, lotada na Vara da Infância e
da Juventude da Comarca de Macapá, a
empreender viagem até a cidade de Goiânia -GO, no período de 17 a 20 de março de 2010, a
fim de participar do "Encontro Regional do
Centro-Oeste do Fórum Nacional da Justiça
Juvenil - FONAJUV", sem ónus para este
Tribunal.

servidora CYRANETTE
Técnico

N° 24925/2010-GP. Protocolo N.° 002451/2010.
AUTORIZAR o Doutor JOSÉ LUCIANO DE
ASSIS, Juiz de Direito Titular da 4a Vara de
Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de
Macapá, a empreender viagem até a cidade de
Brasília - DF, no período de 16 a 19 de março
de 2010, a fim de participar do 1o Workshop
das Metas 2010, promovido pelo Conselho
Nacional de Justiça.

N° 24935/2010-GP. Protocolo N.° 002446/2010-SG. AUTORIZAR os servidores ROSYWAN
CANTUÁRIA DA SILVA FERREIRA Diretor do

Informática
RENATO RIBEIRO,

Telemática, a
empreenderem viagem até a cidade de São
Paulo- SP, no período de 21 a 26 de março de
2010, a fim de realizarem visita técnica a
empresas e participarem de curso de
Segurança
Continuidade de Negócios em TI, realizado
pela empresa CANAL EXECUTIVO.

Departamento
Telecomunicações; e
Diretor da Divisão de

de e

N° 24926/2010-GP. Protocolo N.° 002380/2010. I- OFICIALIZAR a licença médica para
tratamento de saúde do Doutor MARCUS
VINÍCIUS GOUVÈA QUINTAS, Juiz de Direito
Titular da 2a Vara Cível da Comarca de
Santana, usufruida no período de 09 a 12 de
março de 2010, nos termos do art. 69, inciso I,
da Lei Complementar n° 35/79 (LOMAN).
II - OFICIALIZAR a designação do Doutor LUIZ
CARLOS KOPES BRANDÃO, Juiz de Direito
Substituto da Justiça do Estado do Amapá,
para responder pela 2a Vara Cível da Comarca
do Santana, no período de 09 a 12 de março de
2010,sem prejuízo da designação constante da
PORTARIA N° 24908/2010GP,de 09/03/2010.

N° 24944/2010-GP. Protocolo N.° 002573/2010.
AUTORIZAR, ad referendum do Pleno
Administrativo deste Tribunal
Excelentíssimo Senhor Desembargador
CARMO ANTÓNIO DE SOUZA, a empreender ,
viagem até o Município de Caiçoene, no dia 12
março de 2010, a fim de participar da
inauguração do Cartório Eleitoral naquele :

município da 3a Zona Eleitoral.

oFísica, Contingência e

N° 24936/2010-GP. Protocolo N.° 004152/2009.
ALTERARjwrcialmente o termo da Portaria
22653/2009-GP, que oficializou a designação
de estágio remunerado da acadêmica KELLEM
PATRÍCIA DE OLIVEIRA MENEZES, lotada na
Vara do Juizado Especial Sul, passando a
vigorar a prorrogação de estágio até 31 de
março de 2010, face conclusão do curso, nos
termos da Instrução Normativa n° 037/2008-
GAB/PRES.

N° 24945/2010-GP. Protocolo N.° 002582/2010.
AUTORIZAR o deslocamento do Sub-chefe do
Gabinete Militar deste Tribunal CAP PM
RONALDO SOARES FERREIRA , até as
Comarcas da Caiçoene e Oiapoque, no período
de 24 a 27 de março de 2010, a fim de proceder
a segurança da equipe de correição nas
referidas Comarcas.

N° 24929/2010-GP. Protocolo N.° 002431/2010.
AUTORIZAR o Doutor NILTON BIANQUINI
FILHO, Juiz de Direito Titular da Vara Única da
Comarca de Tartarugalzinho, a empreender
viagem ato a cidade de São Luís • MA, noperíodo de 16 a 20 de março de 2010, a fim de
participar do "Congresso Nacional do Direito
Constitucional".
N° 24S30/201Q-GP. Protocolo N.° 001946/2010.
NOMEAR a Srta. TALITA BARBOSA KREIN para
exercer o cargo em comissão de Diretor de
Divisão de Documentação e Informação,
Código 101.3, Nível CDSJ-3, constante do
Anexo III da Tabela do Grupo de Atividades de
Confiança GDASJ.01, da Lei Estadual n°0892/2005, alterada pela Lei Estadual n°1376/2009, nos termos do inciso II, do artigo 7o,
II, da Lei Estadual n° 0066/93, com efeitos
financeiros a contar de 25/02/2010.

N° 24937/2010-GP. Protocolo N.° 002162/2010.
OFICIALIZAR o deslocamento do servidor à
disposição, ALONSO FERREIRA FELIX DA
SILVA, Motorista, lotado na Vara Única da
Comarca de Vitória do Jari, até esta Capital,
nos dias 04 e 05 de março de 2010, a fim de
conduzir o veículo NISSAN FRONTIER, placa
NER-3949, para revisão periódica obrigatória.

N° 24946/2010-GP. Protocolo N.° 002078/2010.1- CONCEDER suprimento de fundos em nome
do Doutor FÁBIO SANTANA DOS SANTOS. Ju!z
de Direito Titular da Vara Única da Comaica de
Porto Grande, no valor de R$ 1.450,00 {um mil,
quatrocentos e cinquenta reais), destinados a
custear despesas pequenas e de pronto
pagamento.
II - A despesa devorá ser empenhada na Fonte
do Recursos FMRJ, no Programa de Trabalho
28.84601.972.5460.0.00,
Despesa 3390.39 • Outros Serviços do
Terceiros - Possoa Jurídica, o valor de R$
1.450,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta
reais).
III - O suprimento concedido deverá ser

aplicado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da data do depósito em conta i
corrente.
IV • O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior.
V • O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

N° 24938/2010-GP. Protocolo N.° 002349/2010. I- CONCEDER Suprimento de Fundos em nome
do servidor ANTÔNIO JOSÉ SILVA SOARES,
Secretário Executivo da Escola Judicial do
Amapá, até o valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais), destinados <a^cu8tear despesas de
pronto pagamento.
li - A despesa deverá ser empenhada na Fonte

EJAP,

no Elemento de

de Rocursos Programa
02.128.00.322.7700.0.00, no Elemento de
Despesa 3390.30 - Material de Consumo, o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
III • O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) dias,
contados da data do depósito bancário.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prazo de 10 (dez) dias,contados da
data do término do prazo de aplicação
constante no item anterior *

PORTARIA DO DIAJ1 DE MARÇO DE 2010.
N° 24932/2010-GP. DESIGNAR a Doutora
PRISCYLLA DA SILVA PEIXOTO, Juíza de
Direito Substituta da Justiça do Estado do

J Amapá, para responder pela Vara do Juizado
Especial Criminal da Comarca de Macapá, no
dia 11 de março de 2010, sem_prejufzo d?| designação constante da PÓRTARIA N°

i 24894/2010-GP, de 08/03/2010.

N° 24933/2010-GP. DESIGNAR a Doutora
LARISSA NORONHA ANTUNES, Juíza de
Direito Substituta da Justiça do Estado do
Amapá, para responder pela 4a Criminal da
Comarca de Macapá, no dia 11 de março de
2010.

V - O suprido ficará responsável até que a
Prestação de Contas do valor recebido, por
Elemento de Despesa, Junto ao Departamento
de Contabilidade e Finanças, com a devida
apreciação da Assessoria Técnica de Controle
Interno do TJ/AP, seja aprovada por esta
Presidência.

N° 24947/2010-GP. Protocolo N * 002511/2010-
SG. OFICIALIZAR a designação do servidor
TONEY SARAJVA DE ALMEIDA, Analista
Judiciário - Area Apoio Especializado.
Especialidade Contador, do Quadro de
Pessoal Permanente da Secretaria do Tribunal
e das Comarcas de Macapá e Santana, para
substituir o titular do cargo em comissão de
Diretor do Departamento de Orçamento e
Finanças desta Corte, no período de 12 a 15 de
março de 2010, nos termos do art. 48 e
parágrafos, da Lei Estadual N.° 0066/93.

N° 24934/2010-GP. Protocolo N.° 002304/2010-
CONCEDER, excepclonalmente,

suprimento de fundos em nome do servidor
j PAULO ROBERTO ABELAIRA COUTO, Diretor

do Departamento Administrativo desta Corte,
j até o valor de R$ 4.000,00:i(quatro mil reais),

destinados a custear despesas pequenas e de
pronto pagamento.

j li - A despesa deverá ser empenhada na Fonte
Recursos

SG. N° 24939/2010-GP. AUTORIZAR, ad referendum
do Pleno Administrativo deste Tribunal, o
deslocamento do Excelentíssimo Senhor
Desembargador

^ GILBERTO. DE PAULA
PINHEIRO, até as cidades de Belém - PA, nos
dias 12 e 13 de março de 2010, para participar
do Fórum Amazônia Legal - XIV Encontro dos
Presidentes, Superintendentes da Fecomérclo
e Diretores do SESC-SENAT; e Brasília - DF, no
período de 14 a 17 de março de 2010, a fim de
tratar de assuntos de interesse deste Tribuna!
junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Programa
28.846 01 072.5460.0.00, no Elemento del Despesa 3330.30 - Material de Consumo, o
valor de RS 2.000,00 (dois mil reais); no! Elemento de Despesa 3390.36 • Outros

l Serviços de Terceiros - Pessoa Física, o valor
de Ri 1.000,00 (um mil reais); e no Elemento de
Despesa 3390.39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica, o valor de R$
1000,00 (ummil reais).

tíe 125,
N° 24948/2010-GP. Protocolo N.° 002464/2010.
OFICIALIZAR a prorrogação da permanência Mdos servidoras NILSON MATOS DA SILVA
Assessor Executivo da Diretória Gorai;
HEMÓRGINO DOS SANTOS AMARAL, Auxiliar
Judiciário - Motorista, na Comarca de Laranjal
do Jari ,até o dia 09 de março de 2010, objeto
da PORTARIA N° 24808/2010-GP, de 24/02/2bd0.

N° 24940/2010-GP.. Protocolo N.° 001894/2010.
NOMEAR a servidora GILCICLÉIA LEITE
ANDRADE, Auxiliar Judiciária, Área Judiciária,
para exercer o cargo em comissão de Chefe
de Secretaria da1a Vara do Tribunal Júri da
Comarca de Macapá, constante do Anexo fll,
da Tabela do Grupo de Atividades de
Confiança GAC.01, da Lei Estadual n°726/2002,
alterada pela Lei Estadual n° 1377/2009, nos
termos do art. 7o, Inciso II, da Lei Estadual n°
0066/93, com efeitos financeiros a contar de 25

| :
II! - O suprimento concedido deverá ser
aplicado no prazo de 60 (sessenta dias) dias,
contados da data do depósito bancário.
IV - O suprido deverá apresentar Prestação de
Contas, no prczo de 10 (dez) dias, contados da
data do término do prazo de aplicação

/1
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.* «L- Fabric» Oliveira da Coala. Protocolo: 875-511: V N AirorlmCosia ME. Protocolo: 875.544: Batista Campos e Ga Ltda.Protocolo: 875.550: Evandro Conceiçflo Correia. Protocolo:875.553: Hcstcfany Santos Dias. Protocolo: 875LS78: C S AEngenharia Lida. Protocolo: 875.603: M A M Lobato ME.Protocolo: 875.606: Micrelma Ramos ME. Protocolo: 875.607: MV Costa da Silva ME. Protocolo: 875.631: Dorivaldo F MacielME. Protocolo: 875.636: AV1CAP Avicultura do Amapá Ind cCom. Protocolo: 875.674: Manoel do Espirito Santo Ferreira.Protocolo: 875.680: R C I. de Souza ME. Protocolo: 875.686:Stock Farma Ltda Epp. Protocolo: 875.687: Stock Farma LtdaEpp. Protocolo: 875.697: Adriana Pinto Dias. Protocolo: 875.709:Benedita Góes da Costa. Protocolo: 875.738: E Santos. Protocolo:875.748:G A de Oliveira Junior ME. Protocolo: 875.775:Maria GM da Silva ME. Protocolo: 875.799: Omega Construções 1 tila.Protocolo: 875.827: V E Comercio Ltda ME.Protocolo: 875.847:Antonio da Rocha Pinto ME. Protocolo: 875.862: RonaldoRodrigues Virgollno. Protocolo: 871869: Rio Farma Ltda ME.Protocolo: 875.876: C Rodrigues ME. Protocolo: 875.877: CRodrigues ME. Protocolo: 875.8S3: D B de Azevedo Silva ME.Protocolo: 875.890:Elias Alves de Souza. Protocolo: 875.898: K Cda Costa ME. Protocolo: 875.901: Gemerson Ladeira da Costa.Protocolo: 875.915: Jamillc dos Reis Neves. Protocolo: 875.921:Jucineia Sena da Silva. Protocolo: 875.946: Patricia do SocorroOliveira Souza. Protocolo: 875.955: Suzanc Naiara dos SantosDuarte. Protocolo: 875.957: Renata Márcia Costa Lima.Protocolo: 875.960: Tbcrmoconstrucao e Refrigeração Ltda.Protocolo:876.019:Stock Farma Ltda Epp.Protocolo: 876.008: PU C Silva ME. Protocolo: 876.022: lost de Oncologia * MastologlflSS L. Protocolo: 876.027: Carvalho e Cia* Ltda. Protocolo:876.033: Comercial e Serviços Macapá Lt. Protocolo: 876.094:L EM Comercio lida. Para que nõo se alegue ignorância. INTIMA-OSa pagar ou darem as razões porque nõo o fazem, sendo o presenteedital publicado através da imprensa oficial deste estado e afixado cmlugar de costumes ex.-’vi” do artigo 15,

em 11.06.1965. empresário, portído/ da carteira de Identidaden*8037762278 - $$P * RS •CPF n» 409. 787.370-91, residente tdomiciliado na Rua Rclrwldo damasecno. 3249.bairro St». Rtta na cidadede Macapá - AP.CEP 68901-348,na qualidade de jódo administrador daempresa Ferrobraz Mining Ltda, pessoa Jurídica de direito privado,portador,do CNPJ n» 05.971.676/000146, localizada na Rua Eliezerlevy. 2496-balrro do trem,CEP 68901-016, na ddade de Macapá,estadodo Amopá, vem convoca/ seu sócio o Sr. Vang Long San, chlnés, solteiro,empresário, portador do passaporte n* 2150433S- republica da china edo CPF n«539.301.502-04,residente e domiciliado na AV.Teleamapá, ISObarro Jardim marco zero. na ddade de Macapá, estado do Amapá CEP68900-000, para reunlr se no dia 12 de abril de 2010 ás 15:00 hi emReunião Extraordinária
Damasceno, 3249, bairro St».Rita na cidade de Macapá- AP, CEP 68901-348,o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Exclusão do sódo Yang Long San.
b) Prestação de conta tío exercido 2009/2010.

Publicações Diversas
i4».

Jucá
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REG1STRQJXE.PROTESTO DE TÍTULOS
O I" Tabelião de notas t mais cargos anexos da comarca de Macapá,listado do Amapá, a Rua Tiradentcs, 60-1 - Hairro Central, pornomeação legal, cic FAZ SABER que encontram-se para protestoos títulos abaixo relacionados de responsabilidade de. Protocolo:876.102: Marcelo Pereira da Silva ME. Protocolo: 876.110: M VLchoa da Azevedo Me.Protocolo: 876.: M V Ichoa da AzevedoMc.Protocolo: 876.129: R S Brito ME. Protocolo: 876.166: K S MBasto*.Protocolo: 876.167:E S M Bastos. Protocolo: 876.168: E SM Bastos. Protocolo: 876.169: E S M Bastos. Protocolo: 876.T0:EveraIdo Rodrigues Monteiro. Protocolo: 876.182: Jamille dosReis Neves. Protocolo: 876.188: Jucineia Sena da Silva. Protocolo:876.189: Jucineia Sena da Silva. Protocolo: 876.210: Stock FarmaLtda Epp. Protocolo: 876.217: Vieira Araújo c Cb Ltda.Protocolo: 876.218: Vieira Araújo e Cia Ltda. Protocolo:.876.230:V M Pinheiro do Rosário ME.Protocolo: 876.253: Marco AntonioSculti Costa Brava. Protocolo: 876.263: R S Brito ME. Protocolo:876.266: Stock Farma Ltda EPP. Protocolo: 876.269: StockFarma l tda EPP. Protocolo: 876.274: J Ananias da Costa ME.Protocolo: 876.275: Jalro Santos dc Araujo. Protocolo: 876.280:Ramos e Silva Ltda. Protocolo: 876.294: Hcber P.aia Brdaz.Protocolo: 876.297; Bandeira e Silva Ltda. Protocolo: 876.310:Solange Rabelo Teles ME. Protocolo: 876.312: Alrton Jtue dcOliveira Vlorae». Protocolo: 876J59: A M Dias ME. Protocolo:876.364: G C Ferreira ME. Protocolo: 876.367: S da S Oliveira.Protocolo: 876.368: S da S Oliveira. Protocolo: 876.369: S da SOliveira. Protocolo: 876.374: C Rodrigues ME. Protocolo:876.375: White Martins Gases Industrias do No. Protocolo:876.380: Franscisca Silva. Protocolo: 876.393: Slock Farma Ltdai.PP. Protocolo: 876.418: Eliezd lentes Cortes. Protocolo:876.434: F Chagas Sousa Me. Protocolo: 876.464: CovcrgenciaCom e Serviços Ltda. Protocolo: 876.487;W L Com e í oustruçfloe Sere. Protocolo: 876.505: E F Santos ME.Protocolo: 876.506: EF Santos ME. Protocolo: 876.533: Garra Transportes Serv Ltda.Protocolo: 876.839: R Q Construções Ltda. Protocolo: 876.540:White Martins Gae Ind do Norte. Paia que nàn se alegue

ignorância, INTIMA -OS a pagar ou darem as razões porque n3o ofazem, sendo o presente edital publicado através da imprensa oficialdeste estrulo e afixado cm lugar de costumes ex. -"vi" do artigo lã.. paragrafo^diYfcei rjmtcro 9.493/97 Macapá - AP, 22 de março de2010 EI Roberto Sena dc Almeida)Taheiilo dc Pioftsû Certifico, Subscrevo. Dou fé, assino cm publico
e raso.

no endereço, localizado na Rua Reinaldo

Macapá -AP, 25 da março de 2010.
Atenciosamente,

í/f i / h-

Pulgattl

^''íócio Administrador
CPF:409.787.370-91

fol*.Ja Lei nijmcro9 493/97 Macapá - AP.22 de março de
(José Roberto Sena dc Almeida) Tabelião de
Subscrevo Dou fc. assino cm publico c raso.

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA.lesto, Certifico.

Toma público que requereu ao IMAP a licença de Operação
para atividade de Transporte Rodoviário de cargas, exceto
produtos perigosos e mudanças, com Carga e Descarga na
Rod. Macapá Mazagão km 01, S/N. Não foi determinado
Estudo de Impacto Ambiental.

Jucá
EDITAL DE INTIMAÇÃO

REGISTRO PE PROTESTO DF. TÍTULOS
O I® Tabelião de notas e mais cargos anexos da comarca dc Macapá.Estado do Amapá, a Rua Tiradenies. 604 - Bairro Central, pornomeação legal, etc... FAZ SABKR que encontram-se para protestoos títulos abaixo relacionados de responsabilidade dc:’Protocolo:876.220:Cliadia Rosa Cearia Protocolo: 876J24: Helena LuciaRibeiro Barbosa. Protocolo: 876.227: Luiz Carlos Nascimento dcSouza.Protocolo: 876.228: Maria Furtado Ferreira Madurcira.Protocolo: 876.229*. Alessandra dos Passos Ramos. Protocolo:876231; Maria do Carmo Nones Monleira Protocolo: 876232:Arid Santa Rosa dos Santos. Protocolo: 876.233:Rodrigo Barbosa
de Azevedo. Protocolo:876.235: Edmibon Alves de Castro Junior.Protocolo: 876.237: Raimundo de Nazaré Homobono Belfor.Protocolo: 876.238: Marco Aurélio Sampaio de Montalvcrnc.Protocolo: 876.239: Micrelma Ramos. Protocolo: 876.240:Antonio Saraiva do Monte. Protocolo: 876.241: Rosirlride Matos
Aragao. Protocolo: 876.242: Nazaré da Costa Sena. Protocolo:876.243: Eliana Teles Soares. Protocolo: 876246: Frame«caMiranda da Silva. Protocolo: 876247: Sitvaaa Ldte Duarte.Protocolo: 876.248: Zllda Menezes de Souza Pereira. Protocolo:876249: Luclana da Silva LçaL Protocolo: 876.250: RondaeiliCosta Ribeira Protocolo:876.251: Sérgio Sarraaoho Chagas.Paraque nâo se alegue ignorância,INTIMA-OS a pagai ou darem as razõesporque nflo o fazem, sendo o presente edital publicado através da
imprensa oficial deste estado c afixado cm lugar de costumes ex. -“vi”do artigo 15,paxágrafoJ^ daJ^in({
de março de 2010. HTj
Almeida) Tabelião de Prott
cm publico e raso...

STIMEAP
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas

do Estadodo Amapá

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Jucá

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS

A Diretória do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas do Estado do Amapá-STIMEAP, usando das
atribuições que definem o Estatuto da Entidade, convoca todos
os trabalhadores das empresas metalúrgicas do Estado do
Amapá, e a quem interessar possa, a se fa2erem presentes na
Assembléla Geral Eleitoral, a ser realizadas no dia 22/04/2010,
na Avenida Coaracy Nunes, 321, centro, Macapá - Amapá, às
16:30 horas em primeira convocação, e às 17:00 em segunda e
última convocação, com qualquer número de presentes, a fim
de deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Leitura do Edital de Convocaçáo.
2. Eleição e Posse da Diretória e Suplentes.
3. Eleição e Posse do Conselho Fiscal.

O r Tabelião de notas e mais cargos anexos da comarca dc Macapa,
Brado do Amapá, a Rua Tiradentcs. 604 - Bairro Central, por
nomeação legal. ele... FAZ SABKR que encontram-se para protesto
os títulos abaixo relacionados de responsabilidade de: Protocolo:
876.545: Construtora Melo Norte Ltda. Protocolo: 876.552:
Andrew Edgar Pinheiro Campos. Proiocolo: 876.567: Manoel D
Silva VIE. Protocolo: 876.577;Aldaci da Silvo Maia. Protocolo:
876.582:M de Souza Pereira ME.Protocolo: 876.584: A A T Grilo
Guerreiro e Cia Lida V1L Protocolo: 876.588: : A A T Grilo
Guerreiro e Cia Ltda ME. Protocolo: 876.597: Cunha c Pereira
Ltda. Protocolo: 876.599: NSMS Oliveira. Protocolo: 876.635: Soc
tlnif Paulista Ensino ObjeL Protocolo: 876.644: Edvaldo Nunes
Rodrigues. Protocolo: 876.665: N dc Souza Pereira ME.
Protocolo: 876.676: Janisio Pereira de Melo. Protocolo: 876.688:
Jose dc Ariínatcla de Sousa Martins. Protocolo: 876.689: Jose
Rkluei Moraes Santos. Proiocolo: 876.693: F.dnei da Silva Gomes.
Protocolo: 876.703: Deibsoa Ferreira da Costa. Protocolo:
876.715: Industria e Comercio dc Madeira Ltda. Protocolo:
876.718: Construtora Meio Norte Ltda. Protocolo: 876.722: J E
Araújo. Protocolo: 876.734: C D Silva ME. Protocolo: 876.741:
Lorena Paola Seva de Carvalho. Protocolo: 876.747: Jesus c
Conceiçfio Ltda. Protocolo: 876.786: Camila T A Duarte.
Proiocolo: 876.811: Ramos e Silva Ltda. Protocolo: 876.823:
Ocimar dos Santos Gomes. Protocolo: 876.824: Sandra Nunca
Pacheco. Protocolo: 876.830: Saara Souza Quirino. Protocolo:
876.833:Gilberto Coutinho Vasconcelos. Protocolo: 876.842:E M
Bastas. Protocolo: 876.850: Stock Farma Ltda. Protocolo:
876.851:Stock Farmal.Ula.Protocolo: 876.859:Eloy G Dias EPP.
Protocolo: 876.866: W R Silva Oliveira ML Para que nâo se alegue
ignorância, INTIMA-OS a pagar ou darem as razOcs porque não o
fazem, sendo o presente edital publicado através da imprensa oficial
deste estado e afixado cm lugar de costumes ex -“vi" do artigo 15,

® dalei numero 9.493/97 Macapá - AP. 22 de março dc^ 'TJÇtoé Roberto Seiva dc Almeida)
Tabelião de ProMto,Certifico, Subscrevo. Dou 15. assino em publico
e raso..

9493/97. Macapá- AP. 18
Roberto Sena dc

i, Certifico, Subscrevo Dou fé. assino

Macapá-AP,18 de março de 2010
DITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAO presidente do Sindicato dos TrabalhadoresMototaxistas do Estado do Amapá, no uso de suasatribuições que lhe sâo conferidas, convoca todososMototaxistaspermissionáriose auxiliar, para umaASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIArealizar-se no dia 02 de abril de 2010 (Sexta feira dapaixão), às 16:30 h. em primeira chamada e às17:00h. Segunda e última chamada paradeliberaremaseguinteordem do dia.
01- Declaração de v.acância do cargo de presidente,suasubstituiçãodiantedesuarenúncia.
02- Declaração de vacância por abandono defunçãodaDiretória.
03-ALicitação
04- As condiçõesque seencontra o serviço
05- Abandeirinha (há explicação)
06- Redução de tributos
07-Apresentação de advogado
08- Parceriapara reforçara luta
09-Paralisação
10- Outro assuntonodecorrer

Convocação

Reunião Extraordinária
Eu Jo3o LullPulgattl brasileiro,casado,nascido na cidade de Canoas - R5

<7Edvaldo dos
Pri :B

Comissão Pró-fundação do Movimento Popular de Saúde
do Estado do Amapá-MOPS-AP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão Pró-Fundaçlo do Movimento Popular de Saúde do
Estado do Amapá - MOPS-AP, com base de atuação nos 16
municípios do Estado do Amapá convoca todos os seus
membros e simpatizantes, e a quem interessar possa, a se
fazerem presentes na AssemWóia Geral Extraordinária, a ser
realizadas no dia 31/03/2010,na Avenida Coaracy Nunes, 321,
centro, Macapá - Amapá, ás 16:00 horas em primeira
convocação, e ás 16:30 em segunda e ultima convocação, com
qualquer nCmero de presentes, a fim de deliberar sobre a
seguinte pauta:

a

i

parágrafo
2010. E

1. Leitura do Edital de Convocação;
2. Aprovação do Estatuto do Movimento Popular de

Saúde do Estado do Amapá-MOPS-AP;
3. Escolha e Posse da Diretória e Suplentes para o

quadriénio de 2010 a 2014.
4. Escolha e Posse do Conselho Fiscal para o

quadriénio de 2010 a 2014.

Jucá
EDITAL DE INTIMAÇAO

REGISTRO DE PROTESTO DE TÍTULOS

O Io Tabelião de notas c mais cargos anexos da comarca de Macapó.
F.rtado do Amapá, a Rua Tiradentcs, 604 - Bairro Central, por
nomeação legal, clc.. FAZ SABER que encontram-se para protesto
os tiruios abaixo relacionados dc responsabilidade dc: Protocolo:
868.4-15: Ivauia Martins Tavares de Santana. Protocolo: 87(1.773:
Herlan Farias AmraL Protocolo: 871.363: G S Lopes ME.
Protocolo: 875.336: Empreendimentos Nascimento Ltda ME.,
Protocolo: 875.376:J X Santos Sampaio ME.Protocolo: 875.456:

Macapá-AP, 1Ô de março do 2010

a)fteyiane G. M. Medeiros
Comissão

10.303/2001, relativos ay exercício social encerrado em 31/12/2009.FACEPA INDUSTRIA E CC 4ERCIO S/ACNPJ N« 34.938.597/0001-31

- AVISO AOS ACIONISTAS - Santana/ AP, 22 de março de 2010

fEncontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede social dasociedade, sito na Rodovia Duque de Caxias, Km 17, s/n° (DistritoIndustrial), cidade de Santana, Estado do Amapá, os documentos a que serefere o artigo 333 da Lcl n° 6.404/76, com as alterações da Lei n°
TONTO GEORGES FARAH

Diretor Presidente

*
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PERÍODO: 26 A 29 DE MARÇO DE 2010.
HORÁRIO: 08:30 H ÀS 13:30 H

Benedito Antônio dos Santos Lima
Solicitou ao Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento

Territorial do Estado do Amapá-IMAP, a Licença Prévia
para a atividade de Marcenaria, localizado na rua Pedro
Ladislau.n0 3720. Prsinh8. Vitória do Jari-AP. não foisolicitado estudo de irnpacto ambiental.

1° MÁRCIO PINTO DOS SANTOS
ALBERTT JUNIOR SANTOS DA SILVA _
IOEVAL BARBOSA DOS SANTOS

'

LAZARO ROSA DA GLORIA _
AOMILSON BRITO CARVALHO

'

GASPAR ANTONIO PEBEIRA
MANOEL ALCIDIO BEZERRA DUTRA
QSIEL DA SILVA BORGES
ISA MARIA DE SOUZA BALIEIRO ^JOSE ANTÓNIO BARBOSA ISACKSSON _
MÁRCIO JQAO AGUIAR MONTEIRO ^ JAFONSO FERNANDES FIRMINO

" _
OSVALDENILSON MIRA COELHO
JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA
SANDRA ELENA DE MELO CHAVES

’

BENEDITO SOARES GOMES
* ' _

ANA PAULA VASCONCELOS LOBATO
ANILTON RODRIGUES DOS SANTOS
SALETE PINHEIRO DOS SANTOS
CRISTIANE DE ANDRADE VIANA
JOÃO XAVIER MATOS

'

M
'

ANOEL DO ESPIRITO SANTO MADUREIRA
FERREIRA
SUZANA OLIVEIRA DE SOUZA
JUSTINO MARREIROS PINHEIRO FILHO
EZIQUIEL CRUZ MONTEIRO
CLEVIS PESSOA DOS SANTOS _
FRANCISCO CAETANO DE MOURA FILHO
KEULYJX) SOCORRO DA SILVA BRITO
ERITA RODRIGUES DOS REIS_"’_“

_
MÁRCIO ALAN GOUVEA BARATA
JOSE RENATO FIGUEREDO DE SOUSA
MACIRIO VIANA DE ALMEIDA
AGNALDO ANDRE DA SILVA ÃSSUMPÇÃO
BENEDITO DA ROCHA CAVALCANTE
ELSIE DA SILVA LEMOS J
EVERALDO MEDEIROS DOS SANTOS
JQSIMAR VALENTE DE LEÃO
RICARDO GUILHERME SODREDA SILVA _
GENIVAL VASQUE NUNES
GERALDO DA SILVA MONTEIRO
GLAYCILENE DANTAS BEZERRA _
PAULO JOEL SANTOS FURTADO

* _
LUDINEI QUINTELA DA SILVA
VALDENICE UMA DE OLIVEIRA
MÁRCIO VILHENA DOSJSANJOS
JOSIVAN ALCANTARA NEVES
RENILDO DOS SANTOS VEIGA _
KATIA MARIA DA CRUZ MIRANDA
NILSON DIAS DOS SANTOS
ADIMAR DOS SANTOS SOUSA _
LIDIANE DE JESUS CARVALHO DE AZEVEDO

2o

3o

4o

5oAGENTE ADMINISTRAITVO -^EDE
CLAS

6o

8oCANDIDATOPrefeituras, Câmaras
e^rgãos Municipais

|9o
1° MARIA CLAUDETE DA SILVA FIGUEIREDO

'

J_° _ MIKAELA MAYARAfERREIRA DA SILVA
5° _ AMÉRICO BONIFACIO MEDEIROS MACIEL
6° RAIMUNDO ERIDELSON VAZ DE LIMA
2°_ KAREN TAYANNE SILVA CAVALCANTE

~

8° ISAAC BRAGA DA SILVA_?I RQNlãSQN CORQOVIL RICHENE
MERTON CORREA DA COSTA

10°
11°
12«
13°
14°PREFEITURA MUNICIPAL.DEMAZAGÀO

SetnUrta Mun-apMd* Aâmr»3li*ç*o

EáMnLOOiaOJfi
CONVACAçAO PARA CONTRATAçàO

O PREFEITO MUNICIPAL OE MAZAGÁO. ESTADO DO AMAPÁ. no uw
Oe SUQS otrbuiçôea logais. tendo om vijla o disposto no An 37 da Conitituiçaoe Logisloçôo Municipal am vigor o om conformidade com o EcMal da Concurso PúbicoMunicipaln» C01/2009:

15°
16°
17°
18°
21°
22«
23°AGENTEPE FISCALIZAÇÃO,

CLAS
24°CANDIDATO

HIRÃN NUNES DÃ FÕNSECÃ JUNÍO~
R

ADEMAR DA CRUZ DA SILVA
~

JOSIELSON RODRIGUES DA SILVA
ANDERSON DA SILVA PICANÇO ___’

RESOLVE:
25°1o

26°2oCONVOCAR os candidatos constantes na relaçdo abaixo obedecendo éordem de dassrficaçáo. O de acordo com o >tem 13 3 com as seguintes Wormaçdes
I-DACONVOCAçAO

1 - Os candidatos convocados deverão apresentar-se no Departamento de RearsosHumanos da Secmtana Municiai de Administração - situado na Rua PresidentVargas. 200 - Centro - Mazagào I AP. conforme cronoçrama abaixo;

2 - Nâo haverá sogunda chamada, sob hipólesa alguma, mpfiçando a ausência docandidala iua elimiriacáo

27°3o

28°4o

30°
31°DIGITADOR

CLAS
32°CANDIDATO 33°
35°Io FERNANDO XAVIER NASCIMENTO

LUIZ FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA
ADERBAL RODRIGUES LACERDA NETO
ADRIANO BARRETO DA SILVA

36°2o

PERÍODO: 24 A 26 DE MARÇO DE 2010.
HORÁRIO: 08:30 H ÀS 13:30 H

373o

38°4o
39°

:40°FI£ÇAk D£TRJBUTQ^
CLAS

41°££ENTÇI)ESERVIÇ0S GERAIS- ÁREA 1

'CANDIDATO
42°CANDIDATO
43°2« JOSANE VILHENA ALVES

ALDO DO SOCORRO ALMEIDA NATIVIDADE

CLAS
44«

4o
45°DEUSELINA FERREIRA FLEXA _

MARIA LENIRIA DOS SANTOS PASSOS
JACIARA SALVADA LUZ
SANDRA DO SOCORRO CAVALCANTE FURTADO
MARIA JOANA DUARTE VALENTE
EDIANA GARCIA DE ALMEIDA
SILVIA LOPES BAIA
IRANETE DA FONSECA BARBOSA
ADRIANA ROCHA SILVA
VANILSON FONSECA COIMBRA
SANDRA MARIA DE SOUZA MARCIEL
MARIA CEZAR ROCHA DA SILVA
PATRICIA MARIA COELHO CUNHA ‘

Io
46°MOTORISTA DE VÉICULOS LEVESj- SEDE

CLAS

3o

47®4°
48°CANDIDATO5°
49°6° 1° JOSE ADILSON COSTA MAGNO

AMADEUS MIRANDA DA SILVA
FELIX AUGUSTO VÂZ

50°7° 2o
52°8° 3° 53°9°
54°10°
55°11°

PERÍODO: 29 A 31 DE MARÇO DE 2010.
HORÁRIO: 08:30 H ÀS 13:30 H

57°12°
58°13°
59° MARLUCIA FERREIRA PEREIRA _

RONALDO CORREA PIMENTEL CACELA
14°

60°
AGENTE PE SERVIÇOS GERAIS - ÁREA j

CANDIDATO
AGENTEPE MANUTENÇÃO - SEDE

CLAS Mazagão (AP), 23 de Março de 2010.CLAS
tCANDIDATO

MARIA HELENA FONSECA DA SILVA1°
BENEDITO BEZERRA DE UMA
LAClMlRO SANTOS TAVARES
JUVENIL ALVES PESSOA
AMAILSON PICANÇO DEL CASTILLO
ODAIR JOSE CARDOSO FERREIRA

1° JOSÉ CARLOS CORRÊA 0E CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL2«

J3°
4°CANDIDATOCLAS

Órgãos Federais5®

IADEJACI DE ALMEIDA FERREIRA
LUCICLEIA BATISTA BARBOSA

ENILDO DAS CHAGAS LEITE
MANUEL MARIA VIEIRA BAIA

1® 6®

2® 8°
DINEY CARDOSO FERREIRA10®

Tr«jr^JT.,K

I
AÇENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CANDIDATO
Fundação de Apoio a Educação Tecnológica,

Pesquisa e Extensão do centro Federal de
Educação Tecnológica do Pará FUNCEFET/PA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N°- 1/2010

CANDIDATOCLAS
CLAS

OSMARINA ALVES DA CRUZ
ALEX MAGNO DE BARROS FURTADO
RAIMUNDO CARLOS PACHECO LACERDA
WELLINGTON GOMES DE MATOS __
GRACIANE ARAUJO DE ALMEIDA
ARIEDNA FONSECA DE SOUZA
RICARDO BARROSO DAMASCENO
FLAVIA FERREIRA DOS SANTOS

1°BRUNO FERREIRA DA GAMA
FABIANE DE MORAES RIBEIRO

1®

2°2° 3®

4®

6°AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CANDIDATO
7®

ENTIDADE DE LICITAÇÃO: Fundação de Apoio
a Educação Tecnológica, Pesquisa e Extensão
do centro Federal de Educação Tecnológica do
Pará - FUNCEFET/PA
OBJETO: Construção do Ginásio de Múltiplo
Uso do Campus Macapá - 1a Etapa, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amapá - IFAP.
MODALIDADE/TIPO
Concorrência n°01/2010/Menor Preço Global.
PRAZO LIMITE PARA A ENTREGA DOS
ENVELOPES:dia 19/04/2010, às 09 horas.
LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DE
ENVELOPES: Avenida Almirante Barroso n°
1155 - Bairro do Marco - CEP 66093-020 - Belém
- Pará.
EDITAL E INFORMAÇÕES: Travessa Pirajá n“
1933 - Bairro do Marco - CEP 66095-470 -
Telefone/Fax: (91) 3278-2619 - (91) 3201-1733,
e-mail: funcefet@ig.com.br - Beíém/PA

8°CLAS
9°ROSINALDO FRANCISCO COSTA HOLANDAr ANDERSON CUNHA SOUZA

RENAN BARROSO DAMASCENO
JULIETE MENDES DE ALMEIDA
MARIA DA CONCEIÇÃO BENTES PELAES

12®

13°
14®

TÉCNICO EM ENFERMAGEM - SEDE

CANDIDATO
15®

CLAS
COVE|BQ_

CLAS
IVO ARANHA DE CARVALHO FILHO
MARIO UMA CAVALCANTE
NILMAR BORGES CORREA LUZ

1°
CANDIDATO LICITAÇÃO:DE3®

49 ALEXANDRE DA SILVA •1®

SUEIEN SOLANGE PUREZA CERQUEIRA
LARISSA MARTEL MARTINS
BENEDITA NE1DA DA SILVA FLEXA
JAILSON DA SILVA PIRES

5° EDIELSON DA SILVA PIRES2®

6*
8®

MAGAREFE
CLAS

9“
CANDIDATO

jgCNlCO PEDAGÓGICO (ORIETADOR EDUCACIONAL)

CANDIDATO
RONALDO PAES ALVES_
MIRLIANE MACHADO FERREIRA
FERNANDO BATISTA DA SILVA NETO

1®

2®
CLAS

3®

ANDRESSA RIBEIRO CARNEIRO1®

MQTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

CANDIDATO
Tér.Niir.jlpppAgOQICO ^SUPERVISOR ESCOLAR

CANDIDATO
CLAS

CLAS
1® fCLAUDINEY MATOS DE ARAUJO

Belém, 17 de Março de 2010.
ELIEZER MOUTA TAVARES

Pre_sidente da Comissão EsDecial de Licltacáo

MARIA SANTANA SANTOS DA COSTA
DELMÃ FERREIRA DA SILVA
RENIl.OA DOS SANTÓS PINHEIRO PANTOJA

VJGIA
CANDIDATOCLAS


	

