
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N° 188/2019 - CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO AMAPÁ 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o contido no EDITAL N° 001/2017 ABERTURA - 
CFSD/QPPMC/PMAP publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6476 de 06 de 
julho de 2017; 

CONSIDERANDO a determinação judicial constante no Mandado de Segurança 
n° 0002592-95.2019.8.03.0000 - Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - Tribunal 
Pleno, 

RESOLVE: 

- Convocar o candidato abaixo relacionado para a MATRÍCULA NO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DO AMAPÁ - CFSD/2019, nos 
termos do item 16.1 do Edital n° 001/2017 ABERTURA - CFSD/QPPMC/PMAP. 

CLAS. NOME 

1078 
SAVIO LEITE SANTOS 
(M.S n° 0002592-95.2019.8.03.0000) 

	

1. 	DA MATRÍCULA 

	

1.1 	A matrícula no curso se dará de forma presencial, conforme abaixo descrito: 

Local: Diretoria de Ensino e Instrução do Comando Geral PMAP, sito à R. 
Jovino Dinoá, n° 3655 - Bairro Beirol. 
Data: 27 de setembro de 2019 
Horário: Abertura dos Portões: 07h30min 

Fechamento dos Portões: 08h00min 

1.2 Os candidatos deverão se apresentar impreterivelmente no dia, local e horário 
estipulado, portando documento de identificação pessoal com foto e caneta 
esferográfica azul, sendo vedada a entrada de candidatos trajando short, calção, 
bermuda, regata, camiseta, saia, calçado aberto ou quaisquer vestimentas 
inapropriadas. 

	

1.3 	A matrícula do candidato listado neste Edital fica condicionada à apresentação da 
cópia e original da(s) respectiva(s) documentação(es) pendente(s). 

	

1.4 	Deixará de ser matriculado ainda o candidato que deixar de possuir idade mínima 
de 18 (dezoito) anos e máxima de 30 (trinta) anos na data estipulada no item 1.1. 

1.5 No ato da matrícula o CFA fornecerá a lista de materiais necessários para uso 
pessoal durante o CFSD/2019, bem como esclarecerá acerca das diretrizes básicas 
de funcionamento do curso. 

1.6 O candidato que não atender à convocação e/ou deixar de apresentar a 
documentação, conforme exigência dos itens 1.2 e 1.3 deste Edital, será 
considerado eliminado. 

1.7 Não será permitida a entrada de pessoas estranhas no local de realização da 
matrícula, sendo admitidos tão somente os candidatos convocados por este Edital. 
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1.8 Não será disponibilizado aos candidatos vaga de estacionamento ou "guarda 
volumes" assim, a Polícia Militar do Amapá não se responsabilizará pela perda ou 
extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de 
realização das provas, nem por danos neles causados, ficando o candidato como 
único responsável pela guarda e acondicionamento de seus pertences. 

1.9 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova, resultado de quaisquer das 
fases e/ou tornar sem efeito a matrícula no curso de formação, quando constatada 
a omissão, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com a finalidade 
de prejudicar direito ou criar obrigação. 

	

2. 	DO CURSO 

2.1 O curso CFSD/2019 destina-se à formação de Soldado do Quadro de Praças 
Policiais Militares Combatentes da Polícia Militar do Estado do Amapá (SD 
QPPMC), com ingresso inicial na graduação de Soldado PM — 2 Classe. 

2.2 O CFSD/2019, ocorrerá nas dependências do Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Amapá - CFA/PMAP, ou em outro local 
previamente determinado de acordo com a instrução a ser ministrada, e terá 
duração mínima de 720 (setecentos e vinte) horas - aulas. 

	

2.3 	Durante o Curso de Formação o Soldado PM — 2' Classe fará jus à remuneração 
mensal de R$ 2.570,00 (dois mil e quinhentos e setenta reais). 

2.4 O soldado PM 2' Classe que não tiver aproveitamento mínimo no Curso de 
Formação será excluído da Corporação. 

Macapá/AP, 26 de setembro de 2019. 

SUELEM AMORA TAVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto n° 1535/2018 
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