
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N° 164/2019 - CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA 
DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

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. 

RESOLVE: 

Convocar a candidata à carreira de Agente de Polícia, considerada APTA na Etapa de 
Exame Psicológico constante no Anexo único deste Edital, para participar da Etapa de Investigação 
Social, de caráter eliminatório, nos termos do EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA POLICIA CIVIL, 
retificado pelo EDITAL N° 01812018 - RETIFICAÇÃO, conforme relação. 

1. DA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. 

1.1 A Investigação Social de caráter eliminatório será realizada pela Polícia Civil do Estado do Amapá 
(PCAP), e iniciará com a entrega da documentação listada no item 1.3 deste Edital, estendendo-
se até a posse do candidato. 

1.2 Por ocasião da Investigação Social o candidato será considerado RECOMENDADO ou NÃO 
RECOMENDADO para a carreira Policial Civil. 

1.3 No ato da Etapa de Investigação Social, será procedida a entrega da documentação necessária 
abaixo relacionada: 

a) Formulário de Informações Confidenciais - FIC (disponível no endereço eletrônico 
www.sead.ap.gov.br/concursos/políciacivil),  devidamente preenchida e assinada; 

b) Foto 5x7 de fundo branco que deverá estar anexada a FIC; 

C) 	Cópia autenticada do RG ou outro documento de identificação oficial com foto; 

d) Cópia autenticada da carteira de Habilitação; 

e) Cópia autenticada do CPF, caso não conste no documento de identidade 
apresentado; 

f) Cópia da Certidão Negativa de Antecedentes Criminais das Justiças Federal, 
Estadual de onde residir o candidato; 

g) Cópia do comprovante da residência atual; 

h) Cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

i) Cópia autenticada do Diploma ou declaração de Conclusão do Ensino Superior; 

1.4 Os documentos exigidos deverão ser entregues em pasta classificadora branca transparente na 
ordem em que apresentam no item 1.3. 

1.5 A Investigação Social será procedida a partir de informações contidas na FIC - Ficha de 
Informações Confidenciais, que deverá obrigatoriamente ser preenchida e assinada pelo 
candidato. 

1.6 Não serão fornecidas aos candidatos quaisquer informações totais ou parciais sobre o 
andamento da Investigação social independente do motivo, causa ou circunstância. 

1.7 A qualquer tempo a Comissão nomeada para proceder a Etapa de Investigação Social poderá 
convocar de forma pessoal qualquer dos candidatos a prestarem informações ou esclarecimentos 
que possibilitem maior aproveitamento das informações levantadas. 

1.8 Eliminar-se-á a qualquer tempo, sem prejuízo dos sansões legais cabíveis o candidato 
considerado NÃO RECOMENDADO a função Policial Civil. 

1.9 O candidato considerado NÃO RECOMENDADO na Investigação Social poderá solicitar o motivo 
de sua eliminação através de entrevista devolutiva que se dará em até 72h após o recebimento 
da solicitação pela Comissão. 
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2. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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 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 no subitem 3.1 deste Edital; 
c) não comparecer a Etapa, seja qual for o motivo alegado; 
d) não apresentar documento Oficial que bem o identifique; 
e) ausentar-se do local durante a aplicação da Etapa sem que tenha sido dispensado; 
f) não devolver integralmente o material de aplicação da Etapa quando recebido; 

g) 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 Investigação Social, 
após a publicação do Resultado Preliminar. 

3 DO LOCAL E DATA 
3.1 ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

LOCAL: AUDITÓRIO DA DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL 
ENDEREÇO: AV. FAB, 084 — COMPLEXO ADMINISTRATIVO 
BAIRRO: CENTRO 	CIDADE: MACAPÁ 	ESTADO: AMAPÁ CEP: 68900-073 
DATA: 12/11/2019 
HORÁRIO: 8h às 10h 

Macapa/AP 	de novembro de 201t). 

at 
REGINA MARA3E OLIVEIRA DUARTE 

Secretária de Estado da Administração, em Exercício. 
Decreto n°4832/2019 
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ANEXO ÚNICO 

CARGO: AGENTE DE POLICIA 

ÁREA DE LOTAÇÃO -IV (AL IV) 

CLAS. 	 NOME 
101 
	

JOSYNELLE MARIA MAGALHAES LIMA 
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