
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
POLÍCIA CIVIL 

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA ESPECIALIZADA 

PORTARIA N°414/201 9-GAB/DGPC 

DISPÕE SOBRE O MODO E A FORMA DE 
REALIZAÇÃO DO / CURSO DE OPERAÇÕES 
POLICIAIS - 1 COP/PCAP E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

EDITAL N° 001/2019 - DGPC 

1 CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS —1 COP 

INSCRIÇÕES - PROVAS - CALENDÁRIO E CONDIÇÕES PARA A MATRICULA 

A Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado do Amapá - DGPC, por 
intermédio do Departamento de Polícia Especializada - DPE e Academia Integrada de 
Formação e Aperfeiçoamento - AlFA, torna pública a abertura das inscrições para a 
Seleção ao 1 CURSO DE OPERAÇÕES POLICIAIS —1 COP/PCAP, na modalidade 
presencial, destinado a Delegados, Agentes e Oficiais/Escrivães de Polícia Civil. 

O aludido Curso visa qualificar policiais em perspectivas fisicas, táticas, 
psicológicas e intelectuais para atuarem eficazmente em missões de alto risco, mediante 
abordagem dos eixos éticos, técnico e legal, empregando táticas e técnicas adotadas 
internacionalmente em Unidades de Operações Especiais. 

1. Das inscrições para a seleção 

1.1. As inscrições estarão abertas no período de 01/10/2019 a 31/10/2019; 

1.2. A inscrição para o processo seletivo se dará por meio de FICHA DE INSCRIÇÃO 

(anexo C) disponível no site da Polícia Civil do Estado do Amapá, no endereço 

eletrônico: www.policiacivil.ap.gov.br; 

1.3. Após o preenchimento da ficha de inscrição, com ciência da chefia imediata, o 

candidato deverá entregá-la no Departamento de Polícia Especializada - DPE, 

localizado no 1° andar do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (CIOSP 

PACOVAL), situado na Rua Guanabara, n° 138, Bairro Pacovl, ou nviá-la para o e-

mail institucional: dpepoliciacivil.ap.gov.br. 
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2. Das condições para a inscrição no Curso 

2.1. Ser servidor/agente de segurança pública; 

2.2. Ser voluntário; 

2.3. Estar no pleno exercício de suas funções; 

2.4. Não estar respondendo, ao tempo da inscrição, procedimento administrativo por 

falta grave ou gravíssima; 

2.5. Não registrar nos dois últimos anos punição disciplinar: 

a) por faltar à verdade; 

b) por apropriar-se de coisa alheia indevidamente; 

c) embriaguez; 

2.6. Não estar cumprindo pena de prisão judicial; 

2.7. Ser considerado apto em inspeção de saúde; 

2.8. Ser considerado apto no teste de aptidão fisica-TAF; 

2.9. Entregar/enviar, até a data prevista neste edital a ficha de inscrição, devidamente 

preenchida e assinada pelo candidato, no DPE. 

3. Das vagas 

3.1. Serão ofertadas 45 (quarenta e cinco) vagas, das quais 40 (quarenta) serão 

destinadas a Policiais Civis e 05 (cinco), a coirmãs; 

3.2. As vagas previstas nesse edital serão preenchidas exclusivamente pelos candidatos 

classificados, respeitando a ordem da classificação final, dada pela soma dos pontos 

obtidos nos testes de aptidão fisica; 

3.3. Havendo empate entre os candidatos, na ordem de classificação terá precedência 

para o preenchimento da vaga o candidato que apresentar maior tempo de serviço na 

instituição. 

4. Do exame médico 

4.1. Período de entrega: de 18/11/2019 a 22/11/2019. 

4.2. O exame médico será composto pelo teste de esforço de esteira (teste ergométrico) 

e pelo laudo ou atestado médico liberando o candidato para a prática de atividades 

fisicas; 

4.3. Será exigida uma cópia legível da identidade funcional 
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4.4. No laudo ou atestado médico deverá constar, EXPRESSAMENTE, que o 

Candidato (a) está apto à prática de atividades fisicas e à realização dos testes de aptidão 

fisica exigidos no certame, não sendo aceito o atestado em que não conste esta 

autorização expressa ou do qual conste qualquer tipo de restrição; 

4.5. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico será impedido de realizar 

os testes e, consequentemente, eliminado do processo seletivo; 

4.6. O atestado médico terá validade por no máximo 30 (trinta) dias a partir da data de 

sua confecção; 

4.7. Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (indisposições, 

cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.), que impossibilitem a realização dos testes ou 

que diminuam o desempenho nos testes de aptidão fisica dos candidatos, serão 

desconsiderados, não sendo concedido qualquer tratamento diferenciado por parte da 

coordenação, mesmo que ocorram durante realização dos testes. 

S. Das provas (TAF) 

5.1. O TAF obedecerá à seguinte ordem: cada exercício do TAF será aplicado de forma 

subsequente com intervalo mínimo de 10 (dez) minutos entre um e outro. O candidato 

que não obtiver pontuação mínima em qualquer dos testes de aptidão fisica não poderá 

prosseguir na realização dos demais, estando eliminado e, consequentemente, 

inabilitado para as fases subsequentes do 1 COP. Não será permitida a permanência do 

candidato eliminado no local de prova; 

5.2. O TAF será realizado em dois dias. Nos dias 28 e 29 de novembro de 2019, da 

seguinte forma: 

a) no dia 28/11/19, com início às 06:00h, será realizada a parte terrestre do TAF 

no LOCAL A DEFINIR e a corrida no LOCAL A DEFINIR. Nesse dia serão realizadas 

as provas descritas nos itens 1, II, III e IV do item 5.4 deste edital; 

b) no dia 29/11/19, também as 06:00h, será realizada a parte aquática do TAF no 

LOCAL A DEFINIR. Nesse dia serão realizadas as provas descritas nos itens V e VI do 

item 5.4 deste edital; 

c) Todos os horários obedecerão a hora oficial de Brasília-DF; 

5.3. Os candidatos deverão vestir-se adequadamente para a realização 'as provas. O 

deslocamento ou transporte para qualquer prova será feito às xpens\ s do ndida 
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5.4. Os testes de aptidão fisica serão realizados uma única vez, sendo considerados aptos 

os 45 (QUARENTA E CINCO) melhores classificados com a seguinte distribuição: os 

40 (QUARENTA) melhores classificados dentre os participantes pertencentes aos 

quadros da PCAP; e os 05 (CINCO) melhores classificados dentre os participantes 

pertencentes a outras forças. Ressaltando que cada prova tem seu caráter eliminatório e 

o candidato que não atingir o mínimo de 5 (cinco) pontos em cada etapa e/ou que não 

cumprir as provas descrita no item VI do TAF, será imediatamente eliminado da prova 

e, conseqüentemente, de toda seleção do 1 COP. A pontuação seguirá os patamares 

abaixo: 

1 - Executar barra fixa, pela frente da cabeça, com a pegada obrigatoriamente pronada, 

com a distância entre as mãos que o candidato achar conveniente. A posição inicial será 

com os braços totalmente estendidos e os pés sem contato algum com o solo. Iniciar-se-

á o movimento até que o queixo do candidato ultrapasse a barra pela frente da cabeça do 

mesmo, voltando em seguida para a posição inicial para que a contagem seja feita, o 

movimento computado ou não pelo avaliador será imediatamente avisado ao aluno. 

Segue a pontuação: 

PONTUAÇÃO ÍNDICES MASCULINOS ÍNDICES FEMININOS 

10 Acima de 14 repetições Acima de 12 repetições 

9 12 a 13 repetições 10 ou 11 repetições 

8 10 a 11 repetições 8 ou 9 repetições 

7 8 ou 9 repetições 6 ou 7 repetições 

6 6 ou 7 repetições 4 ou 5 repetições 

5 5 repetições 3 repetições 

II - Executar flexões de braços em 01 (um) minuto; partindo da posição horizontal, 

apenas com as mãos (palmas) e pés apoiados no solo, mãos separadas uma da outra pela 

distância que o candidato achar conveniente, cotovelos e joelhos estendidos. O 

candidato flexionará o cotovelo até que o peito do mesmo toque a mão do avaliador. 

Essa já estará posicionada fechada e em contato com o solo, na direção do osso esterno 

do candidato. Em seguida o candidato deve retornar para a tensão tal dos otove s. 
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Nesse momento será validado ou não o movimento e proferida a contagem de maneira 

audível por parte do avaliador para o candidato. Segue a pontuação: 

PONTUAÇÃO ÍNDICES MASCULINOS ÍNDICES FEMININOS 

10 Acima de 50 repetições Acima de 40 repetições 

9 45 a 49 repetições 35 ou 39 repetições 

8 40 a 44 repetições 30 ou 34 repetições 

7 35 ou 39 repetições 25 ou 29 repetições 

6 30 ou 34 repetições 20 ou 24 repetições 

5 25 a 29 repetições 15 a 19 repetições 

III - Executar abdominais tipo remador, no tempo máximo de 01 (um) minuto. O 

candidato partirá da posição deitado, em decúbito dorsal, joelhos estendidos com os pés 

tocando o solo, ombros estendidos, com as mãos tocando o solo acima da cabeça. O 

candidato será autorizado a iniciar a execução e assim que o fizer será iniciado a 

contagem do tempo. O movimento válido consiste na flexão do abdômen, joelhos e 

quadris de forma que o cotovelo do candidato ultrapasse a linha dos joelhos. Em 

seguida retornando para a posição inicial, para que o movimento seja validado e 

comunicado ao candidato imediatamente. O avaliador avisará o tempo decorrido 

verbalmente ao candidato a cada 15 (quinze) segundos nos primeiros 45 (quarenta e 

cinco) segundos e a cada 5 (cinco) segundos nos 15 (quinze) finais. Encerrando o prazo 

temporal será encerrada a contagem excluindo a execução incompleta. Segue a 

pontuação: 

PONTUAÇÃO ÍNDICES MASCULINOS ÍNDICES FEMININOS 

10 Acima de 45 repetições Acima de 40 repetições 

9 40 a 44 repetições 35 ou 39 repetições 

8 35 a 39 repetições 30 ou 34 repetições 

7 30 ou 34 repetições 25 ou 29 repetições 

6 25 ou 29 repetições 20 ou 24 repetições 

5 20a24 repetições l5al9repetições 
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IV - Corrida correspondente a 5km: partindo da posição em pé, qualquer postura, será 

dado um sinal sonoro correspondente ao início da contagem do tempo em equipamento 

do quadro de avaliação, momento esse em que o participante deverá começar seu 

deslocamento para a execução da prova. O ponto de partida será comum a todos os 

candidatos, que poderão ser divididos em baterias de acordo com a conveniência dos 

avaliadores. Terminado o percurso da prova o aluno fará um sinal para o seu avaliador 

para que o tempo seja parado e registrado imediatamente. Ao fim do tempo limite de 30 

(trinta) minutos, será dado um sinal sonoro avisando o final da prova e eliminação 

daqueles que ainda não tiverem completado o percurso mínimo exigido. Segue a 

pontuação: 

PONTUAÇÃO ÍNDICES MASCULINOS ÍNDICES FEMININOS 

10 Até 25'00" Até 27'00" 

9 Entre 25'01" e 26'00" Entre 27'01" e 28'00" 

8 Entre 26'01" e 2700" Entre 28'01" e 29'00" 

7 Entre 2701" e 28'00" Entre 29'01" e 30'00" 

6 Entre 28'0I" e 29'00" Entre 30'01" e 31'00" 

5 Entre 29'01" e 30'00" Entre 31'01" e 32'00" 

V - Natação de 100 metros em piscina, qualquer estilo. Partida baixa, será dado o sinal 

sonoro de início da contagem do tempo para que o candidato inicie seu deslocamento. 

Esse poderá ser feito usando qualquer estilo homologado ou não pela organização 

competente para tal, desde que usando apenas propulsão própria. Ao final do 

deslocamento mínimo para a classificação da prova (cem metros) o tempo daquele 

candidato será aferido e comunicado ao mesmo. Segue a pontuação: 

PONTUAÇÃO ÍNDICES MASCULINOS ÍNDICES FEMININOS 

10 01'39" ou menos 01'49" ou menos 

9 Entre 01'40" a 01'44" Entre 01'50" a 01'54" 

8 Entre 01'45" a 01'49" Entre 01'55" a 01'59" 

7 Entre 01'50" a 01'54" Entre 2'00" a 0234" 
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6 Entre 01'55" a 01'59" Entre 02'05" a 02'09" 

5 Entre 02t00t  a 02'04" Entre 02'10" a 02'14" 

Eliminado Acima de 02'05" Acima de 215 

VI - Flutuação desequipada (trajando roupa de banho) com duração de 30 (trinta) 

minutos: os candidatos serão reunidos no interior da piscina, já em condições para a 

prova. Quando todos estiverem posicionados será iniciada a contagem do tempo. O 

tempo será avisado a cada 10 (dez) minutos nos 20 (vinte) minutos iniciais e a cada 5 

(cinco) no restante. Encerrado o tempo será comunicado imediatamente aos alunos o 

fim da prova; 

5.6. O candidato é livre para desistir da execução de qualquer prova, bastando para tal 

interromper a execução e comunicar o avaliador. Isso importará na eliminação 

automática da prova e do TAF para o 1 COP. 

6. Do período do curso 

6.1. A fase de formação será composta de instruções teóricas e práticas, e terá início no 

dia 02 de dezembro de 2019; 

6.2. O corpo docente do curso será composto por instrutores do GT3 e por convidados 

da coordenação que possuam amplo conhecimento e especialização em cada disciplina 

específica; 

6.3. Ficará a critério da coordenação do curso fazer as modificações necessárias no 

conteúdo programático, quadro de atividades, nas datas, assim como modificar a 

quantidade de alunos que iniciarão o referido curso de acordo com as disponibilidades e 

necessidades no processo seletivo; 

6.4. A coordenação excluirá do curso o aluno que não demonstrar condição em 

acompanhar as atividades ou comportar-se, interna ou externamente, de maneira 

incompatível com a disciplina, com os interesses, critérios e objetivos do 

aprimoramento iniciado ou com o código de ética do policial civil, observando-se, em 

princípio, as seguintes situações: 

1 - Não cumprir as normas, determinações e deveres descritos no Código de Conduta 

prévio

do Aluno do 1 COP. Esse :: será clisponibilizado a todos os 

início  ao 
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II - Não conseguir acompanhar os treinamentos, atividades e cumprir as etapas 

requeridas; 

III - Não obter o condicionamento fisico mínimo requerido durante todo o curso; 

IV - Não cumprir e/ou obter pontuação/conceito mínimo nas avaliações práticas de cada 

matéria; 

V - Não obter no mínimo 70% de acertos na prova teórica; 

VI - Não conseguir obter 100% de aproveitamento nas avaliações práticas requeridas 

durante o curso; 

VII - Não demonstrar segurança na prática das atividades propostas; 

VIII - Não obedecer às ordens dos instrutores ou da coordenação do curso; 

IX - Demonstrar não se encontrar em condições psicológicas adequadas e/ou ausência 

de controle emocional durante as atividades; 

X - Ficará a cargo da coordenação do curso apreciar outros casos omissos. 

6.5. Os alunos selecionados para o início do curso firmarão compromisso de atender às 

necessidades de instrução, com consciência dos riscos da atividade e de seguir 

rigorosamente todas as regras de segurança e disciplina do curso; 

6.6. As atividades do curso serão levadas a efeito nos ambientes, locais (internos, 

externos e/ou naturais) e horários designados pela coordenação, podendo, 

eventualmente, esses locais serem modificados ou alterados, por razões de interesse do 

treinamento, logística ou de disponibilidade de recursos ou instalações; 

6.7. Os alunos serão avaliados permanentemente nas diversas modalidades de instrução, 

devendo, portanto, se manterem dentro do nível de bom aproveitamento para 

alcançarem aprovação final; 

6.8. A QUALQUER TEMPO O ALUNO PODERÁ DESISTIR DO CURSO; 

6.9. Os alunos receberão uma lista de uniforme, material e equipamentos individuais e 

coletivos, os quais deverão ser providenciados, sem ônus para administração, não sendo 

autorizado o inicio do curso por aqueles que não se apresentarem com a lista completa 

no primeiro dia de aula ou em qualquer outro dia de curso. Esses e outros materiais e 

providencias estarão descritas em anexo desse edital. 

7. Orientações gerais: 

7.1. 0 curso será desenvolvido na Academia Integrada de Foração eperfeiçment 
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- ALFA, localizado na Rodovia Duca Serra, n° 85  - Bairro Marabaixo II, e em bases de 

instruções em áreas urbanas e rurais de outras instituições, caso necessário; e será 

composto por instruções teóricas e práticas, conforme estabelecido neste edital. 

7.2. Caberá ao DPE dar publicidade a este edital. 

7.3. Os dados contidos na ficha de inscrição serão de responsabilidade do candidato; 

7.4. O curso será em regime integral, sendo que o aluno ficará as 24 (vinte e quatro) 

horas dos dias que compreendem o período do curso à disposição da coordenação do 

mesmo, inclusive feriados; 

7.5. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso. 

7.6. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

Macapá, 06 de setembro de 2019 
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ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Foto 3x4 

NOME COMPLETO: 	  

FILIAÇÃO: 	  

ENDEREÇO: 	  

TELEFONE: 

MATRICULA: 	 INSTITUIÇÃO: 	  

CARGO: 	 LOTAÇÃO: 	  

RG: 

CONTATO: CHEFE IMEDIATO (Nome/Telefone): 

ALERGIAS OU RESTRIÇÕES MÉDICAS: 	  

PLANO DE SAÚDE: 	  

TIPO SANGUíNEO: 	(F/RH): 	 

EM CASO DE EMERGÊNCIA AVISAR: 	  

FONE- 1: 	  

FONE -2: 

MACAPÁ-AP, 	DE 	 DE 2019. 

ASSINATURA 
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ANEXO B 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

ATESTADO MÉDICO DE APTIDÃO FÍSICA 

Atesto que o senhor 

portador da carteira de identidade n° 	 , encontra-se em boas condições de 

saúde, estando apto a realizar atividade fisica de alta intensidade, conforme previsto no 

edital do COP 1/2019. 

Macapá/AP, 	de 	 2019. 

Assinatura do Médico, carimbo e CRM 
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ANEXO C 

O 1 COP será composto pelas seguintes disciplinas: 

ITEM DESCRIÇÃO 
1 Abordagem e Imobilização; 
2 Adaptação à Altura; 
3 Adaptação ao Meio Aquático; 
4 Agentes de Menor Potencial Ofensivo; 
5 Algemamento; 
6 APH Policial; 
7 Noções de Arrombamento Tático; 
8 Noções de Artefatos Explosivos; 
9 Noções de Balística; 
10 CCC; 
11 Condução Veicular Policial; 
12 Noções de Emboscada e Contra Emboscada; 
13 Eventos Operacionais; 
14 Noções Gerenciamento de Crises; 
15 Manutenção e Funcionalidade de Armamentos; 
16 Noções de Comboio; 
17 Nós e Amarras; 
18 Novas tecnologias de Uso Operacional; 
19 Operações em Área Rural; 
20 Noções de Operações Helitransportadas; 
21 Operações Ribeirinhas; 
22 Operações Urbanas em Área de Risco; 
23 Orientação e Navegação; 
24 Planejamento Operacional; 
25 Primeiro Socorros; 
26 Noções de Segurança de Dignitário  -  VIP; 
27 Sobrevivência; 
28 Técnicas Especiais de Abordagens; 
29 TFP; 
30 Noções de Tiro de Precisão; 
31 Tiro Tático Policial; 
32 Uso diferenciado/seletivo da força. 
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ANEXO D 

TABELA DE DATAS 

DATA EVENTO HORÁRIO LOCAL 

06/09/19 Lançamento do edital 09h Auditório DGPC 

01 a 31/10/19 Inscrição 24H On-line 

18 a 22/11/19 Entrega atestado cópia 
identidade funcional 

08:00 às 13:30 DPE 

28/11/2019 TAF Início 06h Local a definir 

29/11/2019 TAF Início 06h Local a definir 

02/12/19 Início do curso XX LINS** 

**Local Incerto e Não Sabido, mas será devidamente avisado aos classificados. 
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ANEXO E 

MATERIAL DO ALUNO (ENXOVAL) 

ITEM QTDE DESCRIÇÃO 
1 1 abafador ou protetor auricular; 
2 1 algema com chave,- have;
3 3 1 calça operacional preta (sem detalhes); 
4 1 calção para corrida preto (sem detalhes); 
5 1 cantil com porta cantil de cor preta ou verde; 
6 1 capuz tipo balaclava preto (sem detalhes); 
7 2 carregadores; 
8 1 Cinto NA 
9 1 coldre de perna tipo "aranha" ou coldre de cintura; 

10 1 Coturno operacional preto 
11 1 Facão com baínha 
12 1 Fiel para pistola 
13 1 gandola operacional preta (sem detalhes); 
14 1 Kit primeiros socorros; 
15 1 Kit higiene pessoal; 
16 1 Kit limpeza de armamentos 
17 1 Kit saúde; 
18 1 Kit anotação; 
19 1 Kit sobrevivência; 
20 1 lanterna tática; 
21 1 lona amarela 1mx2m; 
22 1 lona preta 2m x 3m,- 
23 1 

m;

23 maiô de banho preto e short de lycra preto feminino (sem detalhes); 
24 1 óculos de proteção; 
25 1 par de bombacha; 
26 1 pares de meia de cor preta (sem detalhes); 
27 1 pistola; 
28 1 porta carregador duplo; 
29 2 retinidas de 4 (quatro) mm de espessura e com 02 (dois) metros de 

comprimento cada; 
30 1 sunga para banho preta (sem detalhes); 
31 1 tênis para corrida cor neutra,- 
32 1 

eutra;
32 top de ginástica preto feminino (sem detalhes); 
33 1 cobertura de cor preta tipo caçador. 

Observação: As quantidades aqui exigidas são o mínimo, podendo o aluno trazer mais. 


