
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N° 159/2019 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA 
DE EXAME DOCUMENTAL E MÉDICO 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA POLICIA CIVIL, publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá n° 6482, de 14 de julho de 2017, retificado pelo EDITAL N° 
018/2018 - RETIFICAÇÃO, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6650, de 28 de 
março de 2018. 

CONSIDERANDO o resultado definitivo inserido no EDITAL N° 158/2019 - 
RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAME DE APTIDÃO 
FÍSICA - POLÍCIA CIVIL, 

RESOLVE: 

Convocar a candidata à carreira de Agente de Polícia, considerada APTA na 
Etapa de Exame de Aptidão Física e constante do Anexo único deste Edital, para participar da 
Etapa de Exame Documental, de caráter eliminatório, nos termos do EDITAL N° 001/2017 DE 
ABERTURA POLÍCIA CIVIL, retificado pelo EDITAL N° 018/2018 - RETIFICAÇÃO, conforme 
relação. 

1. DA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL E MÉDICO 

1.1 DO EXAME DOCUMENTAL 

1.1.1 A candidata listada no Anexo Único deste Edital, no ato da convocação deverá se 
apresentar impreterivelmente no dia e local estipulados, munidos de original e cópia 
dos seguintes documentos: 

a) Diploma de conclusão de Curso Superior em Bacharelado em Direito para a 
carreira de Delegado de Polícia e de Diploma ou Certificado devidamente 
registrado de Curso de Nível Superior em qualquer área de formação para as 
carreiras de Agente de Polícia e Oficial de Polícia Civil, expedidos por Instituição 
de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 

b) Cédula de Identidade; 

c) Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral 
expedida pela Justiça Eleitoral; 

d) Documento militar, se do sexo masculino; 

e) CPF e respectivo comprovante de regularidade; 

f) Declaração de inexistência de vínculo empregatício com a União, Estados e 
Municípios; 

g) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água ou de telefone fixo) 
no próprio nome, em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência 
de moradia, acolhida ou mesmo cópia do contrato de locação; 

h) Certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiça 
Estadual e Justiça Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde tenha 
residindo nos últimos cinco anos; 

i) Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP; 

j) 02 fotos 3x4 colorida; 

k) Carteira Nacional de Habilitação categoria, no mínimo "B". 

1.1.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

1.1.3 No ato do Exame Documental, o servidor responsável pelo atendimento, fixará foto 3x4 
do candidato no Cartão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua assinatura e a 
transcrição de frase, para posterior remessa à Fundação Carlos Chagas, que emitirá 
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um laudo técnico informando se o candidato é a mesma pessoa que realizou as provas 
do Concurso. 

1.1.4 Será tornado INAPTO no Exame Documental o candidato que deixar de apresentar 
qualquer documentação exigida, com exceção do Diploma de nível Superior e da 
Declaração solicitada na alínea f), os quais poderão ser apresentados até a data da 
posse. 

1.1.5 O candidato que comparecer e preencher os requisitos previstos no item 1.1 deste Edital, 
será considerado APTO. O candidato INAPTO ou AUSENTE será eliminado. 

1.2 DO EXAME MÉDICO 

1.2.1 	No Exame Médico os candidatos serão submetidos à Divisão de Perícia Médica, onde 
será avaliada a sua condição de saúde com o objetivo de verificar as condições 
médicas e constituição física em relação ao desempenho das tarefas inerentes a 
carreira pleiteada. 

1.2.2 Ao se apresentar para o Exame Médico o candidato deverá 
obrigatoriamente dispor dos seguintes exames: 

a) Eletrocardiograma com laudo; 

b) Exame Oftalmológico com laudo completo (inclusive com avaliação senso 
cromática); 

c) RX do tórax com laudo; 

d) Exame de urina tipo (1); 

e) Exame de Fezes - parasitológico; 

f) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e 
frações, Triglicerídeos, Lipídios totais; 

g) Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 anos; 

h) ABO+RH; 

i) PCCU para candidatos de sexo feminino; 

j) Audiometria com laudo otorrino; 

k) Exame toxicológico: 

1- maconha; 

II- metabólicos do delta-9 THC; 

III- cocaína; 

IV- anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados); 

V- opiáceos. 

1.2.3 A Junta Médica designada poderá exigir outros exames ou avaliação especializada 
além dos previstos no item 1.2.2. 

1.2.3.1 Quando solicitados outros exames ou avaliação especializada, a Junta Médica irá 
estipular o prazo de retorno do candidato para apresentação dos mesmos. 

1.2.4 Os exames médicos previstos no item 1.2.2, inclusive os complementares (caso 
solicitados), deverão ocorrer a expensas do próprio candidato. 

1.2.5 Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos 
complementares se solicitado), além do nome do candidato, a assinatura e o número 
do registro no órgão de classe específico do profissional responsável. 

1.2.6 O candidato que comparecer será avaliado e julgado APTO ou INAPTO à função 
pleiteada, de acordo com o parecer devidamente assinado pela Junta Médica Oficial 
designada. 

1.2.7 O candidato que comparecer e tiver condição médica verificada compatível com a 
função será considerado APTO. O candidato INAPTO ou AUSENTE será eliminado. 

2. 	DISPOSIÇÕES FINAIS 
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2.1 	A Etapa prevista neste Edital é de caráter eliminatório e será presencial, não sendo 
aceito sob nenhuma hipótese procurador nomeado para tal finalidade. 

	

2.2 	O não comparecimento no dia, local e horários previstos neste Edital, seja qual for o 
motivo alegado, ensejarão na eliminação do Candidato. 

	

2.3 	Será excluído o candidato que: 

a) apresentar-se após o horário ou em horário diferente do que fora estabelecido, 
não se admitindo qualquer tolerância; 

b) apresentar-se em local e data diferente dos estipulados nos Anexo Único deste 
Edital; 

c) não apresentar documento Oficial que bem o identifique; 
d) ausentar-se do local durante a aplicação das Etapas sem que tenha sido 

dispensado; 
e) não devolver integralmente o material de aplicação das Etapas quando 

recebido; 
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 

comportamento indevido. 

2.4 Motivará, ainda, a eliminação do candidato, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras 
pertinentes aos comunicados, às Instruções ao Candidato ou às Instruções constantes dos 
testes ou exames, bem como o tratamento indevido e descortês a qualquer pessoa 
envolvida na aplicação. 

2.5 Será oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias úteis para interposição de recurso 
junto ao protocolo da Secretaria de Estado da administração - SEAD quanto a Etapa de 
Exame Documental e Médico, após a publicação do Resultado Preliminar. 

3 DO LOCAL E DATA 
3.1 EXAME DOCUMENTAL 

LOCAL: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
ENDEREÇO: AV. FAB, 087 — COMPLEXO ADMINISTRATIVO 
BAIRRO: CENTRO 	CIDADE: MACAPÁ 	ESTADO: AMAPÁ CEP: 68900-073 
DATA: 31/10/2019 
HORÁRIO: 10h0Omin 

32 EXAME MÉDICO 

LOCAL: SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 
ENDEREÇO: AV. FAB, 087 — COMPLEXO ADMINISTRATIVO 
BAIRRO: CENTRO 	CIDADE: MACAPÁ 	ESTADO: AMAPÁ CEP: 68900-073 
DATA: 31/10/2019 
HORÁRIO: 08h0Omin 

Macapá/AP, 30 de outubro de 2019 

SUELEM AMORA TAVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto n° 1535/2018 
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ANEXO ÚNICO 

CARGO: AGENTE DE POLÍCIA 

ÁREA DE LOTAÇÃO -IV (AL IV) 

CLAS. 	 NOME 
101 
	

JOSYNELLE MARIA MAGALHAES LIMA 
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