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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

EDITAL N° 177/2022 - DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA - PEÇA PROCESSUAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 

 
 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em 
vista o contido no EDITAL Nº 001/2017 DE ABERTURA POLÍCIA CIVIL publicado no Diário Oficial do 
Estado do Amapá nº 6482 de 14 de julho de 2017 e retificações posteriores, e em cumprimento à 
decisão proferida nos autos da Ação Judicial n. º 8000041-76.2018.8.05.0067, 

 
RESOLVE: 

 
Convocar para a realização da Prova Prática - Peça Processual, nos termos do Edital nº 

001/2017 o candidato JUSCELINO LEMOS SANTOS JUNIOR, inscrição 0000709c, área de lotação AL 
- III. 

 

Comunicar que a Prova Prática - Peça Processual será realizada na Escola Estadual 
Tiradentes, Rua Santos Dumont, 128, Santa Rita – Macapá/AP. 

 

Data: 17/04/2022 (domingo) 
Período da manhã (Horário local) 
Abertura dos portões: 8h30min 
Fechamento dos portões: 9h00 
Duração da Prova: 4 horas. 

 
Permanência mínima: 3 horas, conforme alínea “f” do item 7.18, do Capítulo 7, do Edital 
nº 001/2017 de Abertura de Inscrições. 

 
1 Na execução da Prova Prática - Peça Processual, o candidato poderá consultar legislação 

desacompanhada de anotação ou comentário, vedada a consulta a obras doutrinárias, 
súmulas e orientação jurisprudencial, material este que será submetido à inspeção durante a 
realização destas provas, por equipe especialmente designada pela Fundação Carlos Chagas. 

 

2 O candidato deverá trazer os textos de legislação com as partes não permitidas já isoladas, por 
grampo ou fita adesiva, de modo a impedir completamente a visualização das partes não 
permitidas, sob pena de não poder consultar tais textos legislativos. 

 
3 É vedado o uso de computador, notebook, telefone celular ou equipamentos similares, 

devendo o candidato utilizar caneta esferográfica de material transparente de tinta preta ou 
azul, vedado o uso de líquido corretor de texto ou caneta hidrográfica fluorescente. 

 

4 Em nenhuma hipótese será permitido ao candidato que permaneça com os cadernos de 
questões e de respostas após o término da prova. 
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5 A realização da prova observará as normas sanitárias dispostas para o restabelecimento 
gradual das atividades presenciais pelos órgãos governamentais competentes. 

6 Nos casos em que haja alteração das condições sanitárias, a realização da prova poderá ser 
suspensa, de acordo com as fases estabelecidas pelas autoridades locais, conforme a evolução 
da Covid-19. 

7 No local de realização da prova será observada as condições sanitárias de segurança, como 
higienização de superfícies, disponibilização de dispensadores de álcool em gel 70% nas áreas 
comuns e ventilação natural dos ambientes com a abertura de janelas e portas, quando 
possível. 

8 O ingresso e a permanência nas dependências do local de realização das provas estão restritos 
ao candidato convocado, a fim de se evitar aglomerações, e deverão observar: 

a) o distanciamento social; 

b) as regras de higiene pessoal e etiqueta respiratória (cobrir a boca com o braço ao tossir ou 
espirrar); 

c) o uso obrigatório de máscara individual, cirúrgica ou de tecido, de proteção de nariz e boca, 
não sendo permitido o acesso sem a utilização da mesma, e em complementação a máscara 
será permitida a utilização de viseiras, não será permitido o acesso do (a) candidato (a) que 
estiver utilizando a viseira (escudo facial/face shield) sem a máscara; 

d) a utilização de álcool em gel 70%; 

e) as orientações determinadas por coordenadores e fiscais da Fundação Carlos Chagas. 

8.1 Solicita-se ao candidato que traga a sua própria garrafa de água para uso individual. 
8.2 O candidato deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel 70%, desde 
que esse recipiente seja transparente. 
8.3 Não será fornecido álcool em gel 70% aos candidatos, exceto na forma do subitem 7 
deste edital. 

9 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não poderão ser 
compartilhados. 

10 Não serão fornecidas máscaras de proteção ao candidato, o qual deverá dispor da quantidade 
suficiente para sua reposição, bem como embalagem plástica para seu descarte e 
manutenção, uma vez que é recomendada a sua troca na entrada do prédio e a cada 2 horas 
de uso. 
10.1 A retirada da máscara de proteção facial somente será permitida, de forma breve, nos 
momentos da identificação, para consumo de água ou alimentos, ou para realizar a 
substituição da máscara. 

11 A recusa candidato em obedecer às normas sanitárias dispostas neste edital acarretará a sua 
retirada do local de realização das provas e a sua exclusão do Concurso Público. 

 
 

Macapá, AP, 24 de março de 2022. 
 
 
 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto nº 1535/2018 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

EDITAL N° 177/2022 - DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA - PEÇA PROCESSUAL - 
DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 

 
ANEXO I 

CRONOGRAMA DE PROVAS E PUBLICAÇÕES 
 

 

ITEM EVENTO DATA PREVISTA 

1 Aplicação da Prova Peça Prática Processual (Delegado de Polícia) 17/04/2022 

2 Prazo para interposição de recurso quanto à aplicação das Provas. 18/04/ a 19/04/2022 

3 
Publicação no Diário Oficial do Estado do Resultado Preliminar da Prova Peça Prática 
Processual. 

28/04/2022 

4 
Publicação do Resultado Final, após recursos, e Convocação para a Prova Oral, se for o 
caso. 

11/05/2022 

Obs: CRONOGRAMA SUJEITO À ALTERAÇÃO 
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