
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N° 02/2018 DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, tendo em vista o Edital n° 
001/2018 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para provimento de cargos e 
formação de cadastro reserva para o cargo de Oficial Policial Militar do quadro de Oficiais de 
Saúde da Polícia Militar do Estado do Amapá (Oficial de Saúde - QOPMS-PM) para 
ingresso no Estágio de Adaptação ao Serviço, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Amapá em 10/07/2018, convoca os candidatos inscritos no concurso público para prestarem as 
provas de acordo com as seguintes orientações: 

- DATA, HORÁRIO E DURAÇÃO DAS PROVAS 

DATA: 02/12/2018 (DOMINGO) 

PERÍODO: TARDE (HORÁRIO LOCAL) 

Horário de Apresentação: 14h 
Horário de Fechamento dos Portões: 14h30 

Provas Objetivas de Língua Portuguesa e de Conhecimentos Específicos 
Número total de Itens: 50 
Duração das Provas: 31h 

1. Não será permitida a saída do candidato do local de realização de suas provas, antes de 
decorridas 02 (duas) horas do início destas, sob pena de eliminação do certame, nos 
termos do item 6.17, f, do Capítulo 8 (Da ia  Fase - Prestação das Provas) do Edital de 
Abertura de Inscrições. 

II— LOCAIS DE PROVAS 

1. As Provas serão realizadas nas Cidades de Macapá/AP e Santana/AP de acordo com o 
previsto no item 6.1 do Edital de Abertura de Inscrições. 

2. Os candidatos serão informados quanto ao local de prova por meio do Cartão Informativo, 
que será enviado por e-mail, e disponibilizado no site da Fundação Carlos Chagas 
www.concursosfcc.com.br. 

3. O candidato que não receber o Cartão Informativo até o 30  (terceiro) dia que antecede a 
aplicação das provas ou em havendo dúvidas quanto ao local, data e horário de realização 
das provas, deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC 
da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (OXX1 1) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, 
úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), ou consultar o site da Fundação Carlos 
Chagas www.concursosfcc.com.br, para verificar o local de realização de sua prova. 

3.1 Ao candidato só será permitida a realização das provas na respectiva data, horário e no 
local constante no Cartão Informativo e no site da Fundação Carlos Chagas. 

3.2 É importante levar o Cartão Informativo no dia da prova, pois ele contém dados 
necessários para melhor orientação do candidato. 



4. Somente será admitido à sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado. 

4.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos 
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de 
exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de 
reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 
como identidade; carteiras de trabalho; carteiras de identidade do trabalhador; carteiras 
nacionais de habilitação em papel (somente o modelo com foto). 

4.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento; CPF; títulos 
eleitorais; carteiras nacionais de habilitação digitais (modelo eletrônico); carteiras de 
estudante; carteiras funcionais sem valor de identidade ou documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 

5. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público — o que é de interesse 
público e, em especial, dos próprios candidatos — bem como sua autenticidade, será 
solicitado aos candidatos, quando da aplicação das provas, a transcrição da frase contida 
nas instruções da capa do Caderno de Questões para as Folhas de Respostas 
personalizadas, para posterior Exame Grafotécnico. 

6. Por medida de segurança do certame poderão ser utilizados, a qualquer momento, 
detectores de metais nas salas de prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer 
dependência do local de prova. 

7. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital de Abertura de 
Inscrições, especialmente as dispostas no Capítulo 6 (Da 1' Fase - Prestação das Provas), 
e neste Edital de Convocação. 

Macapá/AP, 06 de novembro de 2018. 

SUELEM AMOR S TAVORA FURTADO 

Secretária de Estado da Administração 
Decreto 1535/2018 


