
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO

EDITAL Ns 01/2018 DE ABERTURA DE INSCRIBES
A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, tendo em vista o contrato celebrado com a FUNDACAO CARLOS

CHAGAS, faz saber que sera realizado em locais, data e horarios a serem oportunamente divulgados, Concurso Publico para
provimento de cargos e formagao de cadastro reserva do Grupo Gestao Governamental do Estado do Amapa, o qual reger-se-a
de acordo com as Instrugoes Especiais que fazem parte deste Edital.

INSTRUGOES ESPECIAIS

DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES
0 Concurso Publico sera executado sob a responsabilidade da Fundagao Carlos Chagas, obedecidas as normas deste
Edital, cujas atribuigoes ultimam-se com a publicagao do ato que homologa o resultado final do concurso.

1.
1.2

0 Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas aos cargos, conforme
informagoes constantes no Capitulo 2, obedecida a ordem classificatoria, durante o prazo de validade previsto neste
Edital.

1.3

Os candidatos nomeados estarao subordinados a Lei Estadual n5 1296, de 05 de janeiro de 2009 e suas alteragbes,
subsidiariamente ao disposto no Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis do Estado do Amapa, a Lei n5 0066, de 03
de maio de 1993.
O codigo de opgao, os cargos/especialidades, a escolaridade/pre-requisitos, o numero de vagas, a remuneragao inicial e
o valor da inscrigao sao os estabelecidos no Capitulo 2 deste Edital.
Compoe o presente Edital os seguintes anexos:
Anexo I - Atribuigoes dos Cargos;
Anexo II - Conteudo Programatico;
Anexo III - Cronograma de Provas e Publicagoes.
O Concurso Publico constara de Provas Objetivas e Discursiva - Redagao, de carater classificatorio e eliminatorio, que
sera realizada pela Fundagao Carlos Chagas;
Apos a homologagao do resultado final do concurso os candidatos aprovados, conforme os quadros dos subitem 2.1,
serao submetidos a duas Etapas de responsabilidade da Secretaria de Estado da administragao - SEAD, sendo:
Primeira Etapa: Exame Documental, de carater eliminatorio;
Segunda Etapa: Exame de Saude, de carater eliminatorio.

1.4

1.5

1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7

1.8

b)
c)

Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverao ser encaminhados ao Servigo de Atendimento ao
Candidato

1.9
SAC da Fundagao Carlos Chagas, por meio do Fale Conosco no enderego eletronico

www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (Oxxll) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias uteis), das 10 as 16
horas (horario de Brasilia).
Este Edital de Abertura de Inscrigoes se submetera as alteragoes legislativas supervenientes que ocorrerem ate a data
das inscrigoes, no que se refere a cotas ou quaisquer requisigoes estabelecidas em Lei.

1.10

2. DOS CARGOS
0 Codigo de Opgao, os Cargos, a Escolaridade/Pre-requisitos, a Remuneragao, o Numero de vagas, o Numero de vagas
para candidatos com deficiencia e o Cadastro Reserva sao os estabelecidos a seguir.
NIVEL SUPERIOR:

2.1

2.1.1

VAGAS INICIAIS
N2 DE VAGAS

CODIGO
DE opgAo

REMUNERAgAOCARGOS/
ESPECIALIDADES

TOTAL DE
VAGAS

ESCOLARIDADE / PRE-REQUISITOS AMPLA
CONCORRENCIA

CANDIDATOS COM
DEFICIENCIA'11R$

Diploma de Graduagao Superior
(incluindo os reconhecidamente equivalentes
como os de tecnologos) emitido por
instituigao de ensino reconhecida pelo
Ministerio da Educagao ( MEC).

Registro no correspondente Conselho
Regional de Classe.

Analista
Administrativo 6.830,76 19 01 20SOI

Analista Juridico 6.830,76 09 01 10S02 S Diploma de Bacharelado em Direito



emitido por instituigao de ensino
reconhecida pelo Ministerio da Educagao
(MEC).

Registro junto a Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB.

Diploma de Graduagao superior
emitido por instituigao de ensino
reconhecida pelo Ministerio de Educagao
(MEC) nas areas de: Ciencias Contabeis,
Ciencias Atuariais ou Economia.

Registro no correspondente Conselho
Regional de Classe.

Analista de
Finangas e
Controle

6.830,76 19 01 20S03

Diploma de Graduagao superior
emitido por instituigao de ensino
reconhecida pelo Ministerio de Educagao
(MEC) nas areas de: Ciencias Contabeis,
Administragao, Economia ou Estati'stica.

Registro no correspondente Conselho
Regional de Classe.

Analista de
Planejamento e

Orgamento
6.830,76 14 01 15S04

TOTAL 61 04 65

CADASTRO RESERVA
CARGOS/

ESPECIALIDADES
AMPLACONCORRENCIA CANDIDATOS COM DEFICIENCIA TOTAL DE VAGAS

SOI - Analista Administrativo 38 02 40
S02 - Analista Juridico 38 02 40
S03 - Analista de Finangas e Controle 38 02 40
S04 - Analista de Planejamento e Orgamento 38 02 40

TOTAL 152 08 160

2.1.2 NIVEL MEDIO:

VAGAS INICIAIS
N2 DE VAGAS

CODIGO
DE opgAo

REMUNERACAOCARGOS/
ESPECIALIDADES

TOTAL DE
VAGAS

ESCOLARIDADE / PRE-REQUISITOS CANDIDATOS COM
DEFICIENCIA111

AMPLA
CONCORRENCIA

R$

Certificado de conclusao do Ensino
Medio, devidamente reconhecido pelo
Ministerio da Educagao (MEC).

Assistente
Administrativo 285 30015S05 3.048,23

CADASTRO RESERVA
CARGOS/

ESPECIALIDADES
AMPLACONCORRENCIA CANDIDATOS COM DEFICIENCIA TOTAL DE VAGAS

S05 - Assistente Administrativo 380 20 400

3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO
O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital sera empossado no cargo se atender as seguintes
exigencias:
ter sido aprovado no Concurso publico, na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e eventuais retificagoes;
ser brasileiro;
ter idade minima de 18 (dezoito) anos completos;
estar em dia com as obrigagoes eleitorais;
estar em dia com os deveres do Servigo Militar, para os candidatos do sexo masculino;
encontrar-se no pleno exercfcio de seus direitos civis e politicos;
possuir os documentos comprobatorios da escolaridade e pre-requisitos constantes do Capitulo 2 e os documentos
constantes do Capitulo 10 deste Edital;

3.1

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

DAS INSCRIBES
A inscrigao do candidato implicara o conhecimento e aceitagao das normas e condigoes estabelecidas neste Edital, em
relagao as quais nao podera alegar desconhecimento.
De forma a evitar onus desnecessario, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrigao somente apos tomar
conhecimento de todos os requisitos e condigoes exigidos para o Concurso.
Fica assegurada a possibilidade de uso do "nome social" a pessoa transexual ou travesti durante o concurso, nos termos
do item 4.17.3 deste Capitulo.

4.
4.1

4.1.1

4.1.2



As inscribes ficarao abertas, exclusivamente, via Internet, no periodo das lOh do dia 13/08/2018 as 14h do dia
14/09/2018 (horario de Brasilia), de acordo com o item 4.3 deste Capitulo.
As inscribes poderao ser prorrogadas, por necessidade de ordem tecnica e/ou operacional, a criterio da Secretaria de
Estado da Administragao do Amapa e/ou da Fundagao Carlos Chagas.
A prorrogagao das inscrigoes de que trata o item anterior podera ser feita sem previo aviso, bastando, para todos os
efeitos legais, a comunicagao de prorrogagao feita no site www.concursosfcc.com.br e www.sead.ap.gov.br.
Para inscrever-se, o candidato devera acessar o enderego eletronico www.concursosfcc.com.br durante o periodo das
inscrigoes e, por meio dos links referentes ao Concurso Publico, efetuar sua inscrigao, conforme os procedimentos
estabelecidos abaixo:
Ler e aceitar o Requerimento de Inscrigao, preencher o Formulario de Inscrigao e transmitir os dados pela Internet.
Efetuar o pagamento da importance referente a inscrigao por meio de boleto bancario no valor de:
- Nivel Superior: R$ 100,00 (cem reais) e Nivel Medio: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), de acordo com as instrugoes
constantes no enderego eletronico da pagina de inscrigoes, ate a data limite para encerramento das inscrigoes
(14/09/2018).

Ao inscrever-se no Concurso, e recomendado ao candidato, observar atentamente as informagoes sobre a aplicagao das
provas, constantes do Capitulo 7 "Prestagao das Provas", item 7.1 e Cronograma de Atividades, Anexo III deste Edital,
uma vez que o candidato so podera concorrer a urn Cargo/Especialidade por periodo de aplicagao.
Ao inscrever-se no Concurso e recomendado ao candidato observar atentamente as informagoes sobre a prestagao das
provas (Capitulo 7) uma vez que so podera concorrer a urn cargo por periodo de aplicagao.
0 candidato que efetivar mais de uma inscrigao para o mesmo periodo de aplicagao das provas tera confirmada apenas
a ultima, sendo as demais canceladas.
0 cancelamento das inscrigoes tera como base os procedimentos descritos abaixo:
as datas em que forem efetivados os pagamentos dos boletos;
ocorrendo os pagamentos na mesma data, sera considerada a inscrigao relativa ao ultimo pedido registrado.
Sera cancelada a inscrigao com pagamento efetuado por urn valor diferente do que o estabelecido no item 4.3.2 e as
solicitagoes de inscrigao cujos pagamentos forem efetuados apos a data de encerramento das inscrigoes.
0 pagamento do valor da inscrigao devera ser realizado dentro do horario bancario.
Nao serao consideradas as inscrigoes nas quais o pagamento do valor da inscrigao seja realizado no ultimo dia de
inscrigao, apos os horarios limites estabelecidos pelas diversas instituigoes financeiras, quando efetuados pela Internet
ou por meio dos Caixas Eletronicos. Nesses casos, os pagamentos realizados fora desses horarios serao considerados
como extemporaneos sendo que essas operagoes farao parte do movimento do proximo dia util da instituigao bancaria.
A partir de 20/08/2018 o candidato podera conferir no enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas, se os dados da
inscrigao efetuada foram recebidos e o valor da inscrigao foi pago. Em caso negativo, o candidato devera entrar em
contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-

4388, de segunda a sexta-feira, em dias uteis, das 10 as 16 horas (horario de Brasilia), para verificar o ocorrido.
A inscrigao somente sera confirmada apos a comprovagao do pagamento do valor da inscrigao pela instituigao bancaria.
0 candidato inscrito nao devera enviar qualquer documento de identificagao, sendo de sua exclusiva responsabilidade a
informagao dos dados cadastrais no ato de inscrigao, sob as penas da lei.
A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao do Amapa nao se responsabilizam por solicitagoes
de inscrigoes nao recebidas por motivo de ordem tecnica dos computadores, falhas de comunicagao, congestionamento
das linhas de comunicagao, falta de energia eletrica, bem como outros fatores que impossibilitem a transference de
dados.
Efetivada a inscrigao nao sera admitida troca de opgao de Cargo.
0 descumprimento das instrugoes para inscrigao implicara a sua nao efetivagao.
As informagoes prestadas no Formulario de Inscrigao serao de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a
Secretaria de Estado da Administragao do Amapa e a Fundagao Carlos Chagas o direito de excluir do Concurso Publico
aquele que nao preencher o documento oficial de forma completa, correta e/ou fornecer dados inveridicos ou falsos.
Das isengoes da taxa de inscrigao - Somente realizadas via Internet
Os candidatos que se julgarem amparados pela Lei Estadual n° 1.418, de 04 de dezembro de 2009, pela Lei Estadual n°
948, de 15 de dezembro de 2005, artigo 5°, § 2q, que preveem a gratuidade da inscrigao em Concursos, poderao
solicitar a isengao do pagamento do valor da inscrigao nos casos de:
Reconhecidamente Pobres, na forma da lei: Deverao encaminhar declaragao da condigao de pobre, firmada pelo
proprio punho, acompanhada de copias do CPF, documento de identidade, comprovante de residencia (conta
atualizada de energia eletrica, de agua ou de telefone fixo no proprio nome, em nome dos pais, ou com declaragao
reconhecida de cedencia de moradia, acolhida ou mesmo copia do contrato de locagao) e comprovante de rendimentos
mensais per capita igual a meio salario minimo oficial e que a renda familiar mensal nao ultrapasse tres salarios
minimos
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4.5.1.2 Candidatos com Deficiencia: Deverao encaminhar Laudo Medico expedido no prazo maximo de 06 meses antes do
inicio das inscrigoes, atestando a especie e o grau ou m'vel de deficiencia, com expressa referenda ao codigo
correspondente da Classificagao Internacional de Doengas - CID, bem como a provavel causa da deficiencia, contendo a
assinatura e o carimbo do numero do CRM do medico responsavel por sua emissao.

4.5.1.3 Doadores de Sangue: Para ter direito a isengao, o doador devera comprovar a doagao de sangue, que nao podera ser
inferior a 03 (tres) vezes em urn periodo de 12 (doze) meses, a contar da data do termino do requerimento de isengao
do pagamento da inscrigao, realizada em orgao oficial ou entidade credenciada pela Uniao, pelo Estado ou por
Municipio. A comprovagao da condigao de doador de sangue devera ser encaminhada em papel timbrado com data,
assinatura e carimbo da entidade coletora, ate 17/08/2018.
Para solicitar a isengao do pagamento do valor da inscrigao de que tratam os subitens 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3 o
candidato devera efetuar o requerimento de isengao, conforme os procedimentos estabelecidos a seguir:
Acessar no periodo de lOh do dia 13/08/2018 as 23h59 do dia 17/08/2018, observado o horario de Brasilia, o enderego
eletronico www.concursosfcc.com.br e os links referentes ao Concurso Publico, ler e aceitar o Requerimento de Isengao
de Pagamento, e enviar via Internet ate o dia 17/08/2018 os comprovantes estabelecidos no item 4.5 (subitens 4.5.1.1,
4.5.1.2 e 4.5.1.3), de acordo com a opgao do candidato.
Somente serao aceitos os documentos dos quais constem todos os dados necessarios a sua perfeita analise.
Os pedidos de isengao do pagamento do valor da inscrigao serao analisados e julgados pela Fundagao Carlos Chagas.
0 candidato que efetivar mais de uma inscrigao isenta de pagamento para o mesmo periodo de aplicagao das provas,
tera validada a ultima inscrigao efetivada, de acordo com o numero do documento gerado no ato da inscrigao isenta.
Nao sera concedida isengao do pagamento do valor da inscrigao ao candidato que:
deixar de efetuar o pedido de inscrigao com isengao de pagamento pela Internet;
omitir informagoes e/ou torna-las inveridicas;
fraudar e/ou falsificar documento;
pleitear a isengao, sem apresentar os documentos previstos nos subitens 4.5.1.1, 4.5.1.2 e 4.5.1.3, deste Capitulo.
A qualquer tempo poderao ser realizadas diligencias relativas a situagao declarada pelo candidato, deferindo ou nao seu
pedido.
A partir do dia 28/08/2018 o candidato devera verificar, no enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas
www.concursosfcc.com.br, os resultados da analise dos requerimentos de isengao do pagamento do valor da inscrigao.
0 candidato que tiver seu requerimento de isengao de pagamento do valor da inscrigao deferido tera sua inscrigao
validada, nao gerando boleto para pagamento de inscrigao.
0 candidato que tiver seu requerimento de isengao de pagamento do valor da inscrigao indeferido podera apresentar
recurso no prazo de dois dias uteis apos a publicagao, no site da Fundagao Carlos Chagas, da relagao de inscrigoes
indeferidas, nao sendo permitida a alteragao dos dados fornecidos no ato da inscrigao.
Apos a analise dos recursos sera divulgada, no site www.concursosfcc.com.br, a relagao dos requerimentos deferidos e
indeferidos.
Os candidatos que tiverem seus pedidos de isengao indeferidos e queiram participar do certame deverao gerar o boleto
bancario, no site da Fundagao Carlos Chagas, e efetuar o pagamento ate a data limite de 14/09/2018 de acordo com o
item 4.3.2 deste Capitulo.
0 candidato que desejar solicitar isengao de pagamento para mais de uma opgao de Cargo, devera observar o
estabelecido nos itens 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 e 4.3.6 deste Capitulo.

4.15.1 0 candidato que efetivar mais de uma inscrigao isenta de pagamento para o mesmo periodo de aplicagao das provas,
tera validada a ultima inscrigao efetivada, de acordo com o numero do documento gerado no ato da inscrigao.
A Secretaria de Estado da Administragao do Amapa e a Fundagao Carlos Chagas eximem-se das despesas com viagens e
estadia dos candidatos para prestar as provas do Concurso.
Nao serao aceitas inscrigoes por deposito em caixa eletronico, via postal, fac-simile (fax), transferences ou deposito em
conta corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporaneas ou por qualquer outra via que nao as
especificadas neste Edital.
0 candidato que necessitar de alguma condigao ou atendimento especial para a realizagao das provas devera formalizar
pedido, por escrito, no formulario de Inscrigao via Internet, ate a data de encerramento da inscrigao(14/09/2018), a fim
de que sejam tomadas as providencias cabiveis. A nao observance do periodo para solicitagao ensejara no
indeferimento do pedido.

4.18.1 Para ter a condigao especial atendida, o candidato devera anexar a solicitagao, assinada e contendo todas as
informagoes necessarias para o atendimento, bem como anexar atestado medico ou de especialista que comprove a
necessidade do atendimento especial, em caso de atendimento especial por motivo de saude.

4.18.2 0 atendimento as condigoes solicitadas ficara sujeito a analise de legalidade, viabilidade e razoabilidade do pedido.
4.18.3 Para inclusao do nome social nas listas de chamada e nas demais publicagoes referentes ao certame, o(a) candidato(a),

deve enviar a imagem da declaragao digitada e assinada pelo candidato em que conste o nome civil e o nome social.
4.18.4 A candidata lactante que necessitar amamentar durante a realizagao da prova, podera faze-lo em sala reservada, desde

que o requeira na forma do item 4.17, observando os procedimentos a seguir.
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4.18.5 A lactante devera apresentar-se, no dia da aplicagao da prova, no respectivo horario para o qual foi convocada, com o
acompanhante e a crianga.

4.18.6 A crianga devera ser acompanhada de adulto responsavel por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata)
e permanecer em ambiente reservado.

4.18.7 Nao sera disponibilizado, pela Fundagao Carlos Chagas, responsavel para a guarda da crianga, e a sua ausencia
acarretara a candidata a impossibilidade de realizagao da prova.

4.18.8 Nos horarios previstos para amamentagao, a candidata lactante podera ausentar-se temporariamente da sala de prova,
acompanhada de uma fiscal.

4.18.9 Na sala reservada para amamentagao ficarao somente a candidata lactante, a crianga e uma fiscal, sendo vedada a
permanencia de babas ou quaisquer outras pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.

4.18.10 Nao havera compensagao do tempo de amamentagao em favor da candidata.
4.18.11 Nao serao aceitas as solicitagoes de inscrigao que nao atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital.

DAS INSCRI0ES PARA CANDIDATOS COM DEFICIENCY
As pessoas com deficiencia, que pretendam fazer uso das prerrogativas que Ihes sao facultadas no inciso VIII do artigo
37 da Constituigao Federal e na Lei Federal n5 7.853/1989, e assegurado o direito de inscrigao para os cargos em
Concurso Publico, cujas atribuigoes sejam compativeis com sua deficiencia.
Em cumprimento ao disposto no art. 37, §19 do Decreto Federal n? 3.298/1999 ser -lhes-a reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou das que forem criadas no prazo de validade do
Concurso.
As vagas relacionadas as nomeagoes tornadas sem efeito e as vagas relacionadas aos candidatos que renunciarem a
nomeagao nao serao computadas para efeito desta reserva, pelo fato de nao resultar, desses atos, o surgimento de
novas vagas.
Para o preenchimento das vagas reservadas serao convocados exclusivamente candidatos com deficiencia classificados,
ate que ocorra o esgotamento da listagem respectiva, quando passarao a ser convocados, para preenche-las,
candidatos da listagem geral.
Considera-se pessoa com deficiencia aquela que se enquadra na definigao do artigol9 da Convengao sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiencia da Organizagao das Nagoes Unidas (Decreto Legislative n9 186/2008 e Decreto n9

6.949/2009) combinado com os artigos 35 e 4?, do Decreto Federal n^ 3.298/1999, da Sumula 377 do Superior Tribunal
de Justiga - STJ, do Decreto Federal n5 8.368/2014, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia).
As pessoas com deficiencia, resguardadas as condigoes especiais previstas no Decreto Federal n5 3.298/1999,
particularmente em seu artigo 40, participarao do Concurso de que trata este Edital em igualdade de condigoes com os
demais candidatos no que se refere ao conteudo das provas, a avaliagao e aos criterios de aprovagao, ao dia, ao horario e
ao local de aplicagao das provas, e a nota minima exigida para aprovagao.
Os beneficios previstos no referido artigo, §§ l5 e 25, deverao ser requeridos por escrito, durante o periodo das
inscrigoes, conforme instrugoes contidas no item 5.5 deste Capitulo.
O atendimento as condigoes especiais solicitadas para a realizagao da prova ficara sujeito a analise de viabilidade e
razoabilidade do pedido.
O candidato devera declarar, quando da inscrigao, ser pessoa com deficiencia, especificando-a no Formulario de
Inscrigao, e que deseja concorrer as vagas reservadas. Para tanto, devera encaminhar, no periodo das 10 horas do dia
13/08/2018 as 14 horas do dia 14/09/2018 (horario de Brasilia), a documentagao relacionada abaixo via Internet, por
meio do link de inscrigao do Concurso Publico www.concursosfcc.com.br.
Laudo Medico expedido no prazo maximo de 12 (doze) meses antes do inicio das inscrigoes, atestando a especie e o
grau ou nivel de deficiencia, com expressa referenda ao codigo correspondente da Classificagao Internacional de
Doengas - CID, bem como a provavel causa da deficiencia, contendo a assinatura e o carimbo do numero do CRM do
medico responsavel por sua emissao, anexando ao Laudo Medico as seguintes informagoes: nome completo, numero
do documento de identidade (RG), numero do CPF e identificagao do Concurso e a opgao de Cargo;
0 candidato com deficiencia visual, alem do envio da documentagao indicada na letra "a" deste item, devera solicitar,
por escrito, ate o termino das inscrigoes (14/09/2018), a confecgao de prova especial em Braile, Ampliada, Software de
Leitura de Tela ou a necessidade da leitura de sua prova, especificando o tipo de deficiencia;
O candidato com deficiencia auditiva, alem do envio da documentagao indicada na letra "a" deste item, devera solicitar,
por escrito, ate o termino das inscrigoes (14/09/2018), Interprete da Lingua Brasileira de Sinais;
O candidato com deficiencia fisica, que necessitar de atendimento especial, alem do envio da documentagao indicada
na letra " a" deste item, devera solicitar, por escrito, ate o termino das inscrigoes (14/09/2018), mobiliario adaptado e
espagos adequados para a realizagao da prova, designagao de fiscal para auxiliar no manuseio das provas e transcrigao
das respostas, salas de facil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas, etc ., especificando o tipo de deficiencia;
O candidato com deficiencia que necessitar de tempo adicional para realizagao das provas, alem do envio da
documentagao indicada na letra " a" deste item, devera encaminhar solicitagao, por escrito, ate o termino das inscrigoes
(14/09/2018), com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da area de sua deficiencia.
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Aos candidatos com deficiencia visual (cegos) que solicitarem prova especial em Braile, e cuja solicitagao for acolhida,
serao oferecidas provas nesse sistema e suas respostas deverao ser transcritas tambem em Braile. Os referidos
candidatos deverao levar para esse fim, no dia da aplicagao da prova, reglete e pungao, podendo, ainda, utilizar -se de
soroban.
Aos candidatos com deficiencias visuais (baixa visao) que solicitarem prova especial Ampliada, e cuja solicitagao for
acolhida, serao oferecidas provas nesse sistema.
0 candidato devera indicar o tamanho da fonte do texto de sua prova Ampliada, que devera ser entre 18, 24 ou 28. Nao
havendo indicagao de tamanho de fonte, a prova sera confeccionada em fonte tamanho 24.
Para os candidatos com deficiencia visual podera ser disponibilizado softwares de leitura de tela, mediante previa
solicitagao (durante o periodo de inscrigoes).
0 candidato devera optar pela utilizagao de urn dos softwares dispomveis: Dos Vox, ou NVDA ou ZoomText (ampliagao
ou leitura).
Na hipotese de serem verificados problemas tecnicos no computador e/ou nos softwares indicados no item anterior,
sera disponibilizado ao candidato, fiscal ledor para leitura de sua prova.
Na ausencia do envio do Laudo Medico ou no caso do envio de outros documentos/exames que nao constem
informagoes descritas na letra "a" do item 5.5, o requerimento de inscrigao sera processado como de candidato sem
deficiencia, mesmo que declarada tal condigao; sem prejuizo, as condigoes especiais indispensaveis para a realizagao da
prova.
Os candidatos que, dentro do prazo do periodo das inscrigoes, nao atenderem ao estabelecido neste Capitulo serao
considerados candidatos sem deficiencia, bem como poderao nao ter as condigoes especiais atendidas, seja qual for o
motivo alegado.
Apenas o envio do laudo medico, sem a descrigao expressa da condigao especial, nao e suficiente para a concessao de
atendimento especial.
No dia 21/09/2018 serao publicadas no site da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), a lista contendo o
deferimento das condigoes especiais solicitadas, bem como a relagao dos candidatos que concorrerao as vagas
reservadas.
Considerar-se-a valido o laudo medico que estiver de acordo com a letra "a" , item 5.5 deste Capitulo.
0 candidato cujo laudo seja considerado invalido ou tenha a solicitagao indeferida podera consultar por meio de link
dispomvel no site www.concursosfcc.com.br os motivos do indeferimento e podera interpor recurso no prazo de dois
dias uteis apos a publicagao indicada no item 5.7, vedada a juntada de documentos.
0 candidato cujo laudo/recurso seja indeferido, nao concorrera as vagas reservadas para pessoas com deficiencia, sem
prejuizo do atendimento das condigoes especiais para realizagao da prova, se houver, conforme disposto nos itens 5.4.1e
5.4.2.
No ato da inscrigao o candidato com deficiencia devera:
Declarar conhecer o Decreto Federal n5 3.298/99, o Decreto Federal n? 5.296/2004 e o Decreto Federal n5 8.368/2014.
Declarar estar ciente das atribuigoes do Cargo pretendido e que, no caso de vir a exerce-lo, estara sujeito a avaliagao
pelo desempenho dessas atribuigoes durante o estagio probatorio.
A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao do Amapa nao se responsabilizam por falhas no
envio dos arquivos, tais como: arquivo em branco ou incompleto, falhas de comunicagao, congestionamento das linhas
de comunicagao, bem como outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a transference de dados. 0 candidato
com deficiencia devera declarar, no ato da inscrigao, se deseja concorrer as vagas reservadas a pessoa com deficiencia.
0 candidato com deficiencia que desejar concorrer as vagas reservadas a pessoas com deficiencia devera encaminhar
Laudo Medico, de acordo com o item 5.5 deste Capitulo.
0 candidato que estiver concorrendo as vagas reservadas as pessoas com deficiencia, se habilitado, tera seu nome
publicado em lista especifica e figurara tambem na lista de classificagao geral, caso obtenha pontuagao/classificagao
necessaria para tanto, na forma deste Edital.
0 candidato com deficiencia aprovado no Concurso de que trata este Edital, quando convocado, devera submeter-se a
avaliagao a ser realizada por equipe multiprofissional indicada pela Secretaria de Estado da Administragao, objetivando
verificar se a deficiencia se enquadra na definigao do artigo l5 da Convengao sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiencia da Organizagao das Nagoes Unidas (Decreto Legislative n5 186/2008 e Decreto n5 6.949/2009) combinado
com os artigos 35 e 45, do Decreto n5 3.298/1999, da Sumula 377 do Superior Tribunal de Justiga - STJ, do Decreto
Federal n5 8.368/2014, da Lei Federal n5 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiencia), observadas as seguintes
disposigoes:
Para a avaliagao, o candidato com deficiencia devera apresentar documento de identidade original e Laudo Medico
(original ou copia autenticada) expedido no prazo de ate 12 (doze) meses anteriores a referida avaliagao, atestando a
especie e o grau ou nfvel de deficiencia, com expressa referenda ao codigo correspondente da Classificagao
Internacional de Doengas - CID, a provavel causa da deficiencia, contendo a assinatura e o carimbo do numero do CRM
do medico responsavel por sua emissao, bem como apresentar os exames necessarios para comprovagao da deficiencia
declarada.

5.5.1

5.5.2

5.5.2.1

5.5.3

5.5.3.1

5.5.3.2

5.5.4

5.6

5.6.1

5.7

5.8
5.9

5.10

5.11
5.11.1
5.11.2

5.12

5.13

5.14

5.15

5.15.1



A avaliagao de que trata este item sera realizada por equipe prevista pelo artigo 43 do Decreto Federal nQ 3.298/1999 e
suas alteragoes, e tera carater terminativo.
Nao havera segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausencia do candidato com
deficiencia a avaliagao de que trata o item 5.15.
Sera eliminado da lista de candidatos com deficiencia aquele cuja deficiencia assinalada no Formulario de Inscrigao nao
for constatada na forma do artigo 45 e seus incisos, do Decreto Federal n5 3.298/1999 e suas alteragoes, na Sumula 377
do Superior Tribunal de Justiga - STJ, ou no Decreto Federal n5 8.368/2014, ou aquele que nao comparecer a avaliagao
na data, horario e local a serem estabelecidos em edital especifico para este fim, devendo o candidato permanecer
apenas na lista de classificagao geral, desde que tenha obtido classificagao para tanto nos termos deste Edital, de outra
forma sera eliminado.

5.15.4.10 candidato sera eliminado do certame, na hipotese de nao ter sido classificado conforme o estabelecido neste Edital,
independente da aceitagao de sua inscrigao como candidato com deficiencia.
A Secretaria de Estado da Administragao do Amapa e a Fundagao Carlos Chagas eximem-se das despesas com viagens e
estada dos candidatos convocados para a avaliagao de que trata o item 5.15.

As vagas definidas neste Edital que nao forem providas por falta de candidatos com deficiencia, por reprovagao no
Concurso ou na perfcia medica, esgotada a listagem especifica, serao preenchidas pelos demais candidatos, com estrita
observance a ordem classificatoria.

A nao observance, pelo candidato, de qualquer das disposigoes deste Capitulo, implicara a perda do direito a nomeagao
para as vagas reservadas as pessoas com deficiencia.
0 candidato com deficiencia, depois de nomeado, sera acompanhado por Equipe Multiprofissional, que avaliara a
compatibilidade entre as atribuigoes do Cargo e a sua deficiencia durante o estagio probatorio.
Sera exonerado o candidato com deficiencia que, no decorrer do estagio probatorio, tiver verificada a incompatibilidade
de sua deficiencia com as atribuigoes do Cargo.
0 laudo medico apresentado tera validade somente para este Concurso Publico e nao sera devolvido.
Apos a investidura do candidato no cargo para o qual foi aprovado, a deficiencia nao podera ser arguida para justificar a
concessao de readaptagao, licenga por motivo de saude ou aposentadoria por invalidez.

5.15.2

5.15.3

5.15.4

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

6. DAS PROVAS

Do concurso constarao as provas,numero de questoes, peso, duragao e carater, conforme tabelas abaixo:6.1

Codigo
N2 DE

QUESTOESCARGOS/ESPECIALIDADESdos PROVAS PESO DURACAO CARATER
Cargos

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especificos
Prova Discursiva - Redagao

Eliminatorio e
Classificatorio

20 1Analista Administrative 3h30SOI
30 2

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especificos
Prova Discursiva - Redagao

Eliminatorio e
Classificatorio

20 1Analista Jurfdico 3h30S02
30 2

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especificos
Prova Discursiva - Redagao

Eliminatorio e
Classificatorio

Analista de Finangas e
Controle

20 1
3h30S03

30 2

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especificos
Prova Discursiva - Redagao

Analista de Planejamento

de Orgamento
Eliminatorio e
Classificatorio

20 1
3h30S04

30 2

Prova Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Especificos
Prova Discursiva - Redagao

Eliminatorio e
Classificatorio

20 1Assistente Administrativo 3h30S05
30 2



Para todos os cargos/especialidades, as Provas Objetivas, de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especificos,
constarao de questoes objetivas de multipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada uma e versarao sobre assuntos
dos programas constantes do Anexo II deste Edital.
As Provas Objetivas para todos os cargos/especialidades poderao avaliar habilidades que vao alem do mero
conhecimento memorizado, abrangendo compreensao, aplicagao e analise, com o intuito de valorizar a capacidade de
raciocinio e contemplar mais de urn objeto de avaliagao.

6.2

6.3

7. DA PRESTAQAO DAS PROVAS
As provas serao realizadas na Cidade de Macapa/AP.
A aplicagao das Provas esta prevista para o dia 02/12/2018:
Perfodo da Manha: Cargos de Ensino Medio;
Perfodo da Tarde: Cargos de Nivel Superior.
A aplicagao das provas na data prevista dependera da disponibilidade de locais adequados a sua realizagao.
Caso o numero de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares adequados existentes nos colegios localizados na
Cidade indicada no item 7.1 deste Capftulo, a Fundagao Carlos Chagas reserva-se o direito de aloca-los em cidades
proximas a determinada para aplicagao das provas, nao assumindo qualquer responsabilidade quanto ao transpose e
alojamento desses candidatos.
Havendo alteragao da data prevista, as provas preferencialmente poderao ocorrer em sabados, domingos ou feriados.
A confirmagao da data e as informagoes sobre horarios para a realizagao das provas serao divulgadas oportunamente
por meio de Edital de Convocagao para Provas, a ser publicado no Diario Oficial do Estado do Amapa e no site da
Fundagao Carlos Chagas: www.concursosfcc.com.br.
0 candidato recebera Cartao Informativo por e-mail (a ser enviado pela Fundagao Carlos Chagas) no enderego
eletronico informado no ato da inscrigao. No referido Cartao, serao indicados a data, os horarios e os locais de
realizagao das provas, sendo de exclusiva responsabilidade do Candidato a manutengao e atualizagao de seu enderego
eletronico.
Nao serao encaminhados Cartoes Informativos de candidatos cujo enderego eletronico informado no Formulario de
Inscrigao esteja incompleto ou incorreto.
A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao do Amapa nao se responsabilizam por informagoes
de enderego incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletronicas causada por enderego
eletronico incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato tais como: caixa de correio eletronico cheia,
filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem tecnica, sendo aconselhavel sempre
consultar o site da Fundagao Carlos Chagas para verificar as informagoes que Ihe sao pertinentes.
A comunicagao feita por intermedio de e-mail e meramente informativa. 0 candidato devera acompanhar no site da
Fundagao Carlos Chagas ou atraves do Diario Oficial do Estado do Amapa a publicagao do Edital de Convocagao para
Provas.
0 envio de comunicagao pessoal dirigida ao candidato, ainda que extraviada ou por qualquer motivo nao recebida, nao
desobriga o candidato do dever de consultar o Edital de Convocagao para Provas, conforme previsao do item 7.6.3.
0 candidato que nao receber o Cartao Informativo ate o 35 (terceiro) dia que antecede a aplicagao das provas ou em
havendo duvidas quanto ao local, data e horario de realizagao das provas, devera entrar em contato com o Servigo de
Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-
feira, uteis, das 10 as 16 horas (horario de Brasilia), ou consultar o site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).
Ao candidato so sera permitida a realizagao das provas na data, local e horario constantes no Edital de Convocagao para
a realizagao das respectivas Provas, no site da Fundagao Carlos Chagas e no Cartao Informativo.
Os eventuais erros de digitagao verificados no Cartao Informativo enviado ao candidato, ou erros observados nos
documentos impressos, entregues ao candidato no dia da realizagao das provas, quanto a nome, numero de documento
de identidade, sexo, data de nascimento, enderego e criterio de desempate, deverao ser corrigidos por meio do site da
Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instrugoes constantes da pagina do Concurso,
ate o terceiro dia util apos a aplicagao da Prova Objetiva.
0 link para corregao de cadastro sera disponibilizado no primeiro dia util apos a aplicagao da Prova Objetiva.
0 candidato que nao solicitar as corregoes dos dados pessoais nos termos do item 7.8 devera arcar, exclusivamente,
com as consequencias advindas de sua omissao.
Caso haja inexatidao na informagao relativa a opgao por concorrer as vagas reservadas as pessoas com deficiencia, o
candidato devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos Chagas
com, no rmnimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedencia da data de realizagao das provas, pelo telefone (0XX11)
3723-4388 de segunda a sexta-feira, uteis, das 10 as 16 horas, horario de Brasilia.
0 candidato que nao entrar em contato com o SAC no prazo mencionado sera o exclusivo responsavel pelas
consequencias advindas de sua omissao.
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Somente sera admitido a sala de provas o candidato que estiver portando documento de identidade original que bem o
identifique, como: Carteiras e/ou Cedulas de Identidade expedidas por Secretarias de Seguranga Publica, pelas Forgas
Armadas, pela Policia Militar, pelo Ministerio das Relagbes Exteriores; Cedula de Identidade para Estrangeiros; Cedulas
de Identidade fornecidas por Orgaos Publicos ou Conselhos de Classe que, por forga de Lei Federal, valem como
documento de identidade, como por exemplo, as da OAB, CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte;
Carteira de Trabalho e Previdencia Social, Carteira Nacional de Habilitagao (com fotografia, na forma da Lei n5

9.503/97), bem como carteiras funcionais expedidas por orgao publico que, por lei federal, valham como identidade.
Nao serao aceitos como documentos de identidade: certidoes de nascimento, CPF, tftulos eleitorais, carteira nacional de
habilitagao sem foto, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade.
Os documentos deverao estar em perfeitas condigoes, de forma a permitir, com clareza, a identificagao do candidato.
Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realizagao das provas, documento de identidade
original, por motivo de perda, roubo ou furto, devera apresentar documento que ateste o registro da ocorrencia em
orgao policial, expedido ha, no maximo 30 (trinta) dias, sendo entao submetido a identificagao especial,
compreendendo coleta de dados e de assinaturas em formulario proprio.
A identificagao especial sera exigida, tambem, do candidato cujo documento de identificagao gere duvidas quanto a
fisionomia, a assinatura, a condigao de conservagao do documento e/ou a propria identificagao.
Nao havera segunda chamada ou repetigao de prova.
0 candidato nao podera alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realizagao da prova como justificativa de sua
ausencia.
0 nao comparecimento as provas, qualquer que seja o motivo, caracterizara desistencia do candidato e resultara em
sua eliminagao do Concurso Publico.
Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Publico - o que e de interesse publico e, em especial, dos
proprios candidatos - bem como sua autenticidade, sera solicitado aos candidatos, quando da aplicagao das provas, a
transcrigao da frase contida nas instrugoes da capa do Caderno de Questoes para a Folha de Respostas, para posterior
exame grafotecnico.
Na impossibilidade, devidamente justificada, de transcrigao da copia manuscrita da frase, o candidato devera apor sua
assinatura, em campo especifico, por tres vezes.
Sera excluido do Concurso Publico o candidato que recusar-se a transcrever a frase contida nas instrugoes da capa do
caderno de questoes.

7.12.2.1 A copia manuscrita da frase e a assinatura do candidato em sua Folha de Respostas visam atender ao disposto no item
10.4, Capitulo 10 deste Edital.
Para a Prova Objetiva, o unico documento valido para a corregao da prova e a Folha de Respostas cujo preenchimento
sera de inteira responsabilidade do candidato, que devera proceder em conformidade com as instrugoes especificas
contidas na capa do Caderno de Questoes. Em hipotese alguma havera substituigao da Folha de Respostas por erro do
candidato.
Nao devera ser feita nenhuma marca fora do campo reservado as respostas ou a assinatura, pois qualquer marca
podera ser lida pelas leitoras oticas, prejudicando o desempenho do candidato.
Os prejufzos advindos de marcagoes feitas incorretamente na Folha de Respostas serao de inteira responsabilidade do
candidato.
Nao serao computadas questoes nao assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda
que legivel.
0 candidato devera comparecer ao local de realizagao das provas munido de caneta esferografica de material
transparente (tinta preta ou azul), alem da documentagao indicada no item 7.10 deste Capitulo.
O candidato devera preencher os alveolos, na Folha de Respostas da Prova Objetiva, com caneta esferografica de
material transparente e tinta preta ou azul.
O candidato, ao terminar a prova, entregara ao fiscal da sala o caderno de questoes e a Folha de Respostas
personalizada.
O candidato podera anotar suas respostas em meio autorizado pela Fundagao Carlos Chagas, o qual sera informado
durante a aplicagao das provas.
Salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento diferenciado para a realizagao das provas, as Provas
Discursivas deverao ser feitas pelo proprio candidato, a mao, em letra legivel, com caneta esferografica de material
transparente de tinta preta ou azul, nao sendo permitida a interference e/ou participagao de outras pessoas.
No caso de auxilio para transcrigao das provas sera designado urn fiscal devidamente treinado para essa finalidade.
Somente quando devidamente autorizado, o candidato devera ditar todo o seu texto das Provas Discursivas ao fiscal,
especificando oralmente, ou seja, soletrando a grafia das palavras e todos os sinais graficos de pontuagao.
Durante a realizagao das Provas, exceto para as Provas Discursivas, nao sera permitida nenhuma especie de consulta ou
comunicagao entre os candidatos, nem a utilizagao de livros, codigos,manuais, impressos ou quaisquer anotagoes.
O candidato devera conferir os seus dados pessoais impressos nas Folhas de Respostas, em especial seu nome, numero
de inscrigao e numero do documento de identidade.
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Motivarao a eliminagao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das sangoes penais cabfveis, a burla ou a
tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, as
Instrugoes ao Candidato ou as Instrugoes constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortes a qualquer
pessoa envolvida na aplicagao das provas.
Por medida de seguranga os candidatos deverao deixar as orelhas totalmente descobertas, a observagao dos fiscais de
sala, durante a realizagao das provas.
Nao sera permitida a utilizagao de lapis, lapiseira, marca texto ou borracha.

7.17

7.17.1

7.17.2

Sera excluido do Concurso Publico o candidato que:
apresentar-se apos o horario estabelecido, nao se admitindo qualquer tolerancia;
apresentar-se em local diferente daquele constante na convocagao oficial;
nao comparecer as provas, seja qual for o motivo alegado;
nao apresentar documento que bem o identifique;
ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal;
ausentar-se do local de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do seu inicio;
fizer anotagao de informagoes relativas as suas respostas no comprovante de inscrigao ou em qualquer outro meio, que
nao o autorizado pela Fundagao Carlos Chagas no dia da aplicagao das provas;
ausentar-se da sala de provas levando Folha de Respostas,Caderno de Questoes ou outros materials nao permitidos;
entregar as Folhas de Respostas das Provas em branco;
estiver portando armas, mesmo que possua o respectivo porte;
langar mao de meios ilicitos para a execugao das provas;
nao devolver integralmente o material recebido;
for surpreendido em comunicagao com outras pessoas ou utilizando-se de livro, anotagao, impresso nao permitido ou
maquina calculadora ou similar;
estiver fazendo uso de qualquer especie de relogio e qualquer tipo de aparelho eletronico ou de comunicagao (telefone
celular, notebook, tablets, smartphones ou outros equipamentos similares), bem como protetores auriculares e tones
de ouvido;
perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
0 candidato ao ingressar no local de realizagao das provas, devera manter desligado qualquer aparelho eletronico que
esteja sob sua posse, ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibragao e silencioso.
Recomenda-se ao candidato, no dia da realizagao da prova, nao levar nenhum dos aparelhos indicados nas alineas "m"
e "n". Caso seja necessario o candidato portar algum desses aparelhos eletronicos, estes deverao ser acondicionados,
no momento da identificagao, em embalagem especifica a ser fornecida pela Fundagao Carlos Chagas exclusivamente
para tal fim, devendo a embalagem, lacrada, permanecer embaixo da mesa/carteira durante toda a aplicagao da prova.
E aconselhavel que os candidatos retirem as baterias dos celulares,garantindo que nenhum som seja emitido, inclusive
do despertador caso esteja ativado.
Sera, tambem, ser excluido do Concurso, o candidato que estiver utilizando ou portando em seu bolso ou bolsa/mochila
os aparelhos eletronicos indicados nas alineas "m" e "n", item 7.18 deste Capftulo, apos o procedimento estabelecido
no item 7.19.1deste Capftulo.
Os demais pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas, sacolas, bones, chapeus, gorros ou similares e oculos
escuros, serao acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverao permanecer ate o termino da
prova.
A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao do Amapa nao se responsabilizarao por perda ou
extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletronicos ocorridos no local de realizagao das provas, nem por
danos neles causados.
No dia da realizagao das provas, na hipotese de o nome do candidato nao constar nas listagens oficiais relativas aos
locais de prova indicados no Cartao Informativo, a Fundagao Carlos Chagas procedera a inclusao do candidato, desde
que apresente o boleto bancario com comprovagao de pagamento,mediante preenchimento de formulario especffico.
A inclusao de que trata o item 7.22 sera realizada de forma condicional e sera analisada pela Fundagao Carlos Chagas,
na fase do Julgamento da Prova Objetiva, com o intuito de verificar a pertinencia da referida inscrigao.
Constatada a improcedencia da inscrigao, essa sera automaticamente cancelada sem direito a reclamagao,
independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
Por medida de seguranga do certame poderao ser utilizados, a qualquer momento, detectores de metais nas salas de
prova aleatoriamente selecionadas e em qualquer dependence do local de prova.
Distribufdos os Cadernos de Questoes aos candidatos e, na hipotese de se verificarem falhas de impressao, o
Coordenador do Colegio, antes do inicio da prova, diligenciara no sentido de:
substituir os Cadernos de Questoes defeituosos;
em nao havendo numero suficiente de Cadernos para a devida substituigao, procedera a leitura dos itens onde
ocorreram falhas, usando, para tanto, urn Caderno de Questoes completo;
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7.19.1
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se a ocorrencia verificar-se apos o imcio da prova, a Fundagao Carlos Chagas, estabelecera prazo para compensagao do
tempo usado para regularizagao do caderno.
Havera, em cada sala de prova, cartaz/marcador de tempo para que os candidatos possam acompanhar o tempo de
prova.
Os 03 (tres) ultimos candidatos deverao permanecer nas respectivas salas ate o termino do horario da prova.
A inviolabilidade do sigilo das provas sera comprovada no momento de romper-se o lacre das caixas de provas
mediante termo formal e na presenga de 03 (tres) candidatos nos locais de realizagao das provas.
Quando, apos a prova, for constatado, por meio eletronico, estatistico, visual, grafologico ou por investigagao policial,
ter o candidato utilizado processos ilicitos, sua prova sera anulada e o candidato sera automaticamente eliminado do
Concurso.
Nao havera, por qualquer motivo, prorrogagao do tempo previsto para a aplicagao das provas em razao de afastamento
do candidato da sala de prova.
Em nenhuma hipotese sera realizada qualquer prova fora do local, data e horario determinados.
Por razoes de ordem tecnica, de seguranga e de direitos autorais adquiridos, nao serao fornecidos exemplares dos
Cadernos de Questoes a candidatos ou a instituigoes de direito publico ou privado, mesmo apos o encerramento do
Concurso. 0 candidato devera consultar o Cronograma de Provas e Publicagoes (Anexo III), para tomar conhecimento
da(s) data(s) prevista(s) para divulgagao das questoes da Prova Objetiva, dos gabaritos e/ou dos resultados.
As questoes da Prova Objetiva ficarao dispomveis no site www.concursosfcc.com.br ate o ultimo dia para interposigao
de recursos referentes ao Resultado da Prova Objetiva.

7.24.1

7.25

7.26
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8. DO JULGAMENTO DAS PROVAS
As provas Objetivas serao estatisticamente avaliadas, de acordo com o desempenho do grupo a elas submetido.
Considera-se grupo, neste concurso, o total de candidatos presentes a cada uma das provas do respectivo
Cargo/Especialidade.
Na avaliagao de cada prova sera utilizado o escore padronizado, com media igual a 50 (cinquenta) e desvio padrao igual
a 10 (dez).
Esta padronizagao das notas de cada prova tern por finalidade avaliar o desempenho do candidato em relagao aos
demais, permitindo que a posigao relativa de cada candidato reflita sua classificagao em cada prova. Na avaliagao das
provas do Concurso:
e contado o total de acertos de cada candidato em cada prova;
sao calculadas a media e o desvio padrao dos acertos de todos os candidatos em cada prova;
e transformado o total de acertos de cada candidato em nota padronizada (NP); para isso calcula-se a diferenga entre o

total de acertos do candidato na prova (A) e a media de acertos do grupo da prova ( x ), divide-se essa diferenga pelo
desvio padrao (s) do grupo da prova, multiplica-se o resultado por 10 (dez) e soma-se 50 (cinquenta), de acordo com a
formula:

8.1
8.2

8.3

8.4

a)
b)
c)

A - xFormula utilizada: N P = x 10 + 50
s

NP = Nota Padronizada
A = Numero de acertos dos candidatos
X = Media de acertos do grupo
s = Desvio padrao

d) e multiplicada a nota padronizada do candidato em cada prova pelo respectivo peso;
sao somadas as notas padronizadas ( ja multiplicadas pelos pesos respectivos) de cada prova, obtendo-se, assim, o total
de pontos de cada candidato.
Para todos os cargos/especialidades, as Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Especificos
serao de carater eliminatorio e classificatorio, considerando-se habilitado o candidato que tiver obtido, na somatoria
das Provas Objetivas de Conhecimentos Gerais e de Conhecimentos Especificos, total de pontos igual ou superior a 180
(cento e oitenta).
Os candidatos nao habilitados nas Provas Objetivas serao excluidos do Concurso.

e)

8.5

8.6

9. DA PROVA DISCURSIVA - REDAQAO
A Prova Discursiva - Redagao sera aplicada para todos os candidatos no mesmo dia e horario das Provas Objetivas de
Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Especificos.
Serao avaliadas as Provas Discursivas - Redagao dos candidatos habilitados e mais bem classificados nas provas
Objetivas, na forma do Capitulo 8 deste Edital, no limite estabelecido nos quadros a seguir, mais os empates na ultima
posigao de classificagao, e todos os candidatos com deficiencia, inscritos em conformidade com o Capitulo 5 e
habilitados na forma do Capitulo 8, deste Edital.

9.1

9.2.



Candidatos habilitados mais
bem classificados ate a
posigao de classificagao

CARGOS/ESPECIALIDADESCodigo

Analista AdministrativoSOI 120

Analista JuridicoS02 100

Analista de Finangas e ControleS03 120

Analista de Planejamento de
Orgamento

S04 110

Assistente AdministrativoS05 1.400

Os candidatos nao inclufdos no limite estabelecido no item 9.2 deste Capitulo serao eliminados do Concurso.
Na Prova Discursiva - Redagao, o candidato devera desenvolver texto dissertativo-argumentativo a partir de proposta
unica, sobre assunto de interesse geral.
Considerando que o texto e unico, os itens discriminados a seguir serao avaliados em estreita correlagao:
Conteudo- ate 50 (cinquenta) pontos:
perspectiva adotada no tratamento do tema;
capacidade de analise e senso crftico em relagao ao tema proposto;
consistency dos argumentos, clareza e coerencia no seu encadeamento.

9.4.1.2 A nota sera prejudicada, proporcionalmente, caso ocorra abordagem tangencial, parcial ou diluida em meio a
divagagoes e/ou colagem de textos e de questoes apresentados na prova.
Estrutura - ate 40 (quarenta) pontos:
respeito ao genero solicitado;
progressao textual e encadeamento de ideias;
articulagao de frases e paragrafos (coesao textual).
Expressao- ate 10 (dez) pontos:

9.4.3.1 A avaliagao da expressao nao sera feita de modo estanque ou mecanico, mas sim de acordo com sua estreita correlagao
com o conteudo e a estrutura. A avaliagao sera feita considerando-se:
desempenho linguistico de acordo com o nivel de conhecimento exigido para o Cargo/Especialidade; adequagao do
nivel de linguagem adotado a produgao proposta e coerencia no uso;
dominio da norma culta formal, com atengao aos seguintes itens: estrutura sintatica de oragoes e periodos, elementos
coesivos; concordance verbal e nominal; pontuagao; regencia verbal e nominal; emprego de pronomes; flexao verbal e
nominal; uso de tempos e modos verbais; grafia e acentuagao.
Na aferigao do criterio de corregao gramatical, por ocasiao da avaliagao do desempenho na Prova Discursiva - Redagao,
os candidatos devem usar as normas ortograficas em vigor a partir de lq de janeiro de 2016, implementadas pelo
Acordo Ortografico da Lingua Portuguesa.
Sera atribuida nota ZERO a Prova Discursiva - Redagao que:
fugir a modalidade de texto solicitada e/ou ao tema proposto;
nao atender aos criterios dispostos nos quesitos 9.4.1- Conteudo, 9.4.2- Estrutura e 9.4.3- Expressao.
apresentar texto sob forma nao articulada verbalmente (apenas com desenhos, numeros e palavras soltas ou em
versos) ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado;
for assinada fora do local apropriado;
apresentar qualquer sinal que, de alguma forma, possibilite a identificagao do candidato;
for escrita a lapis, em parte ou em sua totalidade;
estiver em branco;
apresentar letra ilegfvel e/ou incompreensivel;
nao atender aos requisitos definidos na grade corregao/mascara de criterios pela Banca Examinadora.
Na Prova Discursiva - Redagao, a folha para rascunho no Caderno de Provas sera de preenchimento facultativo. Em
hipotese alguma o rascunho elaborado pelo candidato sera considerado na corregao pela Banca Examinadora.
Na Prova Discursiva - Redagao deverao ser rigorosamente observados os limites minimo de 20 (vinte) linhas e maximo
de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda de pontos a serem atribuidos a Redagao.
A Prova Discursiva - Redagao tera carater eliminatorio e classificatorio e sera avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, considerando-se habilitado o candidato que nela obtiver nota igual ou superior a 60 (sessenta) pontos.
Da publicagao do resultado constarao apenas os candidatos habilitados.
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Os demais candidatos serao automaticamente eliminados do Concurso.9.11

10. DA ETAPA DE EXAME DOCUMENTAL
Os candidatos quando convocados deverao se apresentar impreterivelmente no dia e local estipulados, munidos de
original e copia dos seguintes documentos:
Diploma de Graduagao Superior expedido por Instituigao de ensino reconhecida pelo Ministerio da Educagao para
candidatos ao Cargo de Nivel SUPERIOR e Ensino Medio completo com certificado expedido por instituigao de ensino
reconhecida pelo Ministerio da Educagao para candidatos ao Cargo de Nivel MEDIO, conforme descrito no Capftulo 2;
Cedula de Identidade;
Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleigao ou certidao de quitagao eleitoral expedida pela Justiga Eleitoral;
Documento militar, se do sexo masculino;
CPF e respectivo comprovante de regularidade;
Declaragao de vinculo empregatfcio com a Uniao, Estados e Municipios;
Declaragao de bens;
Comprovante de residencia atualizado (energia eletrica, agua ou de telefone no proprio nome, em nome dos pais, ou
com declaragao reconhecida de cedencia de moradia, acolhida ou mesmo copia do contrato de locagao;
Certidao negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiga Estadual e Justiga Federal no Estado do
Amapa ou do Estado onde tenha residindo nos ultimos cinco anos;
Comprovante de inscrigao no PIS ou PASEP;
02 fotos 3x4 colorida;
Quando da convocagao por edital especffico, a Secretaria de Estado da Administragao podera exigir outros documentos
alem dos previstos no item 10.1 deste Edital.
Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos.
A Secretaria de Estado da Administragao, no momento do recebimento dos documentos, afixara foto 3x4 do candidato
no Cartao de Autenticagao e, na sequencia, coletara a sua assinatura e a transcrigao de frase, para posterior remessa a
Fundagao Carlos Chagas, que emitira urn laudo tecnico informando se o candidato e a mesma pessoa que realizou as
provas do Concurso.
Sera tornado Inapto no Exame Documental o candidato que deixar de apresentar qualquer documentagao exigida.
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DA ETAPA DE EXAME DE SAUDE
No Exame Medico os candidatos serao submetidos ao Nucleo de Perfcia Medica, onde sera avaliada a sua condigao de
saude com o objetivo de verificar as condigoes medicas e constituigao fisica em relagao ao desempenho das tarefas
inerentes ao cargo pleiteado.
Ao se apresentar para o Exame Medico o candidato devera obrigatoriamente dispor dos seguintes exames:
Eletrocardiograma com laudo;
Exame Oftalmologico com laudo completo (inclusive com avaliagao senso cromatica);
RX do torax com laudo;
Exame de urina tipo (1);
Exame de Fezes - parasitologico;
Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e fragoes, Triglicerfdeos, Lipidios totais;
Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 anos;
ABO+RH;
PCCU para candidatos de sexo feminino;
Audiometria com laudo otorrino;
O candidato, quando convocado em Edital, devera providenciar as suas expensas os Exames Medicos.
Quando da convocagao por edital especffico, a Secretaria de Estado da Administragao podera exigir outros exames alem
dos previstos neste Edital.
Se necessario, a Junta Medica solicitara exames complementares para dirimir eventuais duvidas;
O candidato devera providenciar os exames complementares necessarios quando solicitados;
Em todos os exames devera constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos complementares se solicitado), alem do nome
do candidato, a assinatura e o numero do registro no orgao de classe especffico do profissional responsavel.
Para os candidatos que concorrerem as vagas de candidato com deficiencia, ficam estabelecidos os criterios de
avaliagao previstos neste edital e de outros que possam ser solicitados em Edital Convocatorio.
Em razao do resultado do Exame Medico, o candidato que comparecer sera julgado Apto ou Inapto.
O Exame de Saude de carater eliminatorio sera presencial, nao sendo aceito procurador nomeado para tal finalidade.
O candidato que comparecer e preencher os requisitos previstos neste edital sera considerado apto. O candidato Inapto
ou Ausente sera eliminado do Concurso Publico.
Apos a publicagao do resultado da Etapa de Exame Medico, ao candidato Inapto sera oportunizado o prazo ate 02 (dois)
dias uteis para a interposigao de recurso.
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12. DA CLASSIF1CA£AO FINAL DOS CANDIDATOS
Para todos os cargos/especialidades, nota final dos candidatos habilitados no Exame de Saude, sera igual a somatoria
da nota padronizada nas Provas Objetivas com a nota obtida na Prova Discursiva -Redagao, sendo considerados
aprovados os candidatos no limite estabelecido no quadro a seguir, respeitados os empates na ultima colocagao. Os
demais candidatos serao excluidos do concurso.

12.1

TOTAL DE VAGAS
Cadastro reservaVagas iniciaisCODIGO DE

OPgAO CARGOS/ESPECIALIDADES
Ampla

concorrencia
Candidatos com

deficiencia
Ampla

concorrencia
Candidatos com

deficiencia

Analista AdministrativeSOI 19 01 38 02

Analista JuridicoS02 09 01 38 02

Analista de Finangas e ControleS03 19 01 38 02

Analista de Planejamento e
Orgamento

01 38 0214
S04

Assistente AdministrativoS05 285 15 380 20

Os candidatos habilitados serao classificados em ordem decrescente da nota final.
Na hipotese de igualdade de nota final, apos observancia do disposto no Paragrafo Unico do artigo 27 da Lei n5 10.741,
del5 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), sendo considerada, para esse fim, a data limite para corregao de dados
cadastrais, estabelecido no item 7.8 do Capitulo 7, deste Edital, tera preferencia, para fins de desempate, o candidato
que, sucessivamente:
obtiver maior nota na Prova de Conhecimentos Especificos;
obtiver maior nota na Prova Discursiva-Redagao;
obtiver maior numero de acertos nas questoes de Lingua Portuguesa, na Prova de Conhecimentos Gerais;
tiver maior idade;
tiver exercido efetivamente a fungao de jurado no periodo compreendido entre a data de entrada em vigor da Lei n5

11.689/2008, e a data de termino das inscrigoes para este concurso.
O resultado final do concurso sera divulgado por meio de duas listas, a saber:
lista contendo a classificagao de todos os candidatos habilitados por cargo/especialidade, inclusive os inscritos como
candidatos com deficiencia, desde que obtenha pontuagao/classificagao necessaria para tanto.
lista contendo a classificagao exclusivamente dos candidatos habilitados por cargo/especialidade inscritos como
candidatos com deficiencia.
Da divulgagao dos resultados no Diario Oficial do Estado do Amapa constarao apenas os candidatos habilitados por
cargo/especialidade.

12.2
12.3

a)
b)
c)
d)
e)

12.4
a)

b)

12.5

13. DOS RECURSOS
Sera admitido recurso quanto:
ao indeferimento do requerimento de isengao de pagamento do valor da inscrigao;
ao indeferimento da condigao de candidato com deficiencia e/ou solicitagao especial;
a aplicagao das Provas;
as questoes e gabaritos das provas;
ao resultado das provas.
Os recursos deverao ser interpostos no prazo de 02 (dois) dias uteis apos a ocorrencia do evento que Ihes der causa,
tendo como termo inicial ol5 dia util subsequente a data do evento a ser recorrido.
Somente serao considerados os recursos interpostos no prazo estipulado para a Etapa a que se referem.
Nao serao aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado.
Os questionamentos referentes as alineas do item 13.1 deste Capitulo deverao ser realizados, exclusivamente, por meio
de recurso, no prazo estipulado no item 13.2.
Nao serao reconhecidos os questionamentos efetuados por outro meio que nao o estipulado no item anterior.
Os recursos deverao ser interpostos exclusivamente pela Internet, no site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instrugoes constantes na pagina do Concurso Publico.
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a)
b)
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e)
13.2

13.2.1
13.2.2
13.3

13.3.1
13.4

Somente serao apreciados os recursos interpostos e transmitidos conforme as instrugoes contidas neste Edital e no site
da Fundagao Carlos Chagas.

13.4.1



A Fundagao Carlos Chagas e a Secretaria de Estado da Administragao do Amapa nao se responsabilizam por recursos
nao recebidos por motivo de ordem tecnica dos computadores, falha de comunicagao, congestionamento das linhas de
comunicagao, falta de energia eletrica, bem como outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a transference
de dados.
0 candidato devera ser claro, consistente e objetivo em seu pleito.
Nao serao aceitos recursos interpostos por fac-simile (fax), telex, telegrama, e-mail ou outro meio que nao seja o
especificado neste Edital.
Sera concedida vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva a todos os candidatos que realizaram prova, no periodo
recursal referente ao resultado preliminar das Provas.
Sera concedida Vista das Provas Discursivas a todos os candidatos que realizaram as provas, no periodo recursal
referente ao resultado preliminar das Provas.
A vista da Folha de Respostas da Prova Objetiva e das Provas Discursivas sera realizada no site da Fundagao Carlos
Chagas www.concursosfcc.com.br, em data e horario a serem oportunamente divulgados. As instrugoes para a vista
das folhas de respostas das respectivas provas estarao dispomveis no site da Fundagao Carlos Chagas.
A Banca Examinadora constitui ultima instancia para recurso, sendo soberana em suas decisoes, razao pela qual nao
caberao recursos adicionais.
0 gabarito divulgado podera ser alterado, em fungao dos recursos interpostos, e as provas serao corrigidas de acordo
com o gabarito oficial definitivo.
Nas Provas Objetivas, o(s) ponto(s) relativo(s) a(s) questao(oes) eventualmente anulada(s) sera(ao) atribuido(s) a todos
os candidatos presentes a prova, independentemente de formulagao de recurso.
No que se refere as Provas Discursivas, a pontuagao e/ou classificagao apresentada nos resultados preliminares poderao
sofrer alteragoes em fungao do julgamento de recursos interpostos, podendo haver exclusao ou inclusao de candidatos.
Na ocorrencia do disposto nos itens 13.9, 13.10 e 13.11 e/ou em caso de provimento de recurso, podera ocorrer a
classificagao/desclassificagao do candidato que obtiver, ou nao, a nota minima exigida para a prova.
Serao indeferidos os recursos:
cujo teor desrespeite a Banca Examinadora;
que estejam em desacordo com as especificagoes contidas neste Capitulo;
cuja fundamentagao nao corresponda a questao recorrida;
sem fundamentagao e/ou com fundamentagao inconsistente, incoerente ou os intempestivos;
encaminhados por meio da Imprensa e/ou de "redes sociais online" .
No espago reservado as razoes do recurso fica VEDADA QUALQUER IDENTIFICA^AO (nome do candidato, numero de
inscrigao, numero do caderno de questoes ou qualquer outro meio que o identifique), sob pena de nao conhecimento
do recurso.
Admitir-se-a urn unico recurso por candidato para cada evento referido no item 13.1 deste Capitulo, devidamente
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
As respostas a todos os recursos, quer procedentes ou improcedentes, serao levadas ao conhecimento de todos os
candidatos inscritos no Concurso por meio do site da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), sem
qualquer carater didatico, e ficarao dispomveis pelo prazo de 7 (sete) dias a contar da data de sua divulgagao.
Sera admitida interposigao de recurso a cada Etapa do certame, sendo que suas especificagoes constarao em edital de
resultado preliminar, quando houver.
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14. DA POSSE
Os candidatos nomeados estarao subordinados a Lei n^ 1296, de 05 de janeiro de 2009 e suas alteragoes,
subsidiariamente ao disposto no Regime Juridico dos Servidores Publicos Civis do Estado do Amapa, sendo a Lei n9 066,
de 03 de maio de 1993.

14.1

DAS DISPOSI0ES FINAIS
A inscrigao do candidato implicara o conhecimento das presentes instrugoes e aceitagao das condigoes do Concurso,
tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e
instrugoes especificas para a realizagao do certame, acerca das quais nao podera alegar desconhecimento.
A legislagao com vigencia apos a data de publicagao deste Edital, bem como as alteragoes em dispositivos
constitucionais, legais e normativos a ela posteriores nao serao objeto de avaliagao nas provas do Concurso.
Todos os calculos descritos neste Edital, relativos aos resultados das provas, serao realizados com duas casas decimals,
arredondando-se para cima sempre que a terceira casa decimal for maior ou igual a cinco.

15.
15.1

15.2

15.3

0 resultado final do concurso sera homologado pela Secretaria de Estado da Administragao.
0 Concurso Publico tera validade de 01 (urn ano), a contar da data da publicagao da homologagao do resultado final,
podendo ser prorrogado por igual periodo, a criterio da Secretaria de Estado da Administragao do Amapa.

15.4
15.5



A Secretaria de Estado da Administragao do Amapa reserva-se o direito de proceder as nomeagoes em numero que
atenda ao interesse e as necessidades do servigo, de acordo com a disponibilidade orgamentaria e o numero de vagas
existentes.
Os atos relativos ao presente Concurso, convocagoes, avisos e comunicados serao divulgados nos sites da Fundagao
Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) e da Secretaria de Estado da Administragao do Amapa
(www.sead.ap.gov.br) .
Ficarao dispomveis os boletins de desempenho do candidato para consulta por meio do CPF e do numero de inscrigao
do candidato, no enderego eletronico da Fundagao Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br) na data em que o Edital
de Resultado for publicado no Diario Oficial do Estado do Amapa e no site da Fundagao Carlos Chagas.
0 acompanhamento das publicagoes, editais, avisos e comunicados referentes ao Concurso Publico e de
responsabilidade exclusiva do candidato. Nao serao prestadas por telefone informagoes relativas ao resultado do
Concurso Publico.
Nao serao fornecidos atestados, declaragoes, certificados ou certidoes relativos a habilitagao, classificagao ou nota de
candidates, valendo para tal fim o boletim de desempenho dispomvel no enderego eletronico da Fundagao Carlos
Chagas (www.concursosfcc.com.br), conforme item 15.7 deste Capitulo, e a publicagao do Resultado Final e
homologagao no Diario Oficial do Estado do Amapa.
Em caso de alteragao/corregao dos dados pessoais (nome, enderego, telefone para contato, sexo, data de nascimento
etc.) constantes no Formulario de Inscrigao, o candidato devera:
Efetuar a atualizagao dos dados pessoais ate o terceiro dia util apos a aplicagao da Prova Objetiva, conforme
estabelecido no item 7.8 do Capitulo 7 deste Edital, por meio do site www.concursosfcc.com.br.
Apos o prazo estabelecido na alfnea "a" do item 15.10 ate a publicagao do Resultado Final, encaminhar a solicitagao de
atualizagao dos dados cadastrais (enderego, telefone e e-mail), juntamente com a copia do Documento de Identidade e
o comprovante de enderego atualizado, se for o caso, para o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao
Carlos Chagas por meio do e-mail : sacffifcc.org.br.
0 candidate devera entrar em contato com o Servigo de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos Chagas,
pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, em dias uteis, das 10 as 16 horas (horario de Brasilia) para
confirmar o recebimento do e-mail contendo a solicitagao de atualizagao dos dados cadastrais.
Apos a publicagao do Resultado Final do Concurso, devera o candidato protocolar junto a Secretaria de Estado da
Administragao do Amapa, solicitagao de alteragao de dados, assinada e datada, contendo a identificagao completa do
candidato.
As alteragoes nos dados pessoais quanto ao criterio de desempate estabelecido no item 7.8, Capitulo 7 deste Edital,
somente serao consideradas quando solicitadas no prazo estabelecido no item 15.10, alfnea "a" deste Capitulo, por
fazer parte do criterio de desempate dos candidates.
E responsabilidade do candidato manter seu enderego (inclusive eletronico) e telefone atualizados, ate que se expire o
prazo de validade do Concurso, para viabilizar os contatos necessarios, sob pena de, quando for nomeado, perder o
prazo para tomar posse, caso nao seja localizado.
A Secretaria de Estado da Administragao do Amapa e a Fundagao Carlos Chagas nao se responsabilizam por eventuais
prejufzos ao candidato decorrentes de:
enderego eletronico errado ou nao atualizado;
enderego residencial errado ou nao atualizado;
enderego de diffcil acesso;
correspondence devolvida pela ECT por razoes diversas, decorrentes de informagao erronea de enderego por parte do
candidato;
correspondence recebida por terceiros.
A qualquer tempo poder-se-a anular a inscrigao, prova e/ou tornar sem efeito a nomeagao do candidato, em todos os
atos relacionados ao Concurso, quando constatada a omissao, declaragao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com
a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigagao.
Comprovada a inexatidao ou irregularidades descritas no item 15.15 deste Capitulo, o candidato estara sujeito a
responder por Falsidade Ideologica de acordo com o artigo 299 do Codigo Penal.
Os itens deste Edital poderao sofrer eventuais alteragoes, atualizagoes ou acrescimos enquanto nao consumada a
providencia ou evento que Ihes disser respeito, ate a data da convocagao dos candidates para as Provas
correspondentes, circunstancia que sera mencionada em Edital ou aviso a ser publicado.

15.6

15.7

15.8

15.9

15.10

15.11

a)

b)

c)

15.12

15.13

15.14

15.15

a)
b)
c)
d)

e)
15.16

15.17

15.18

As despesas relativas a participagao do candidato no Concurso e a sua apresentagao para posse e exercfcio correrao as
expensas do proprio candidato.
A Secretaria de Estado da Administragao do Amapa e a Fundagao Carlos Chagas nao se responsabilizam por quaisquer
cursos, textos, apostilas e outras publicagoes referentes a este Concurso.

15.19

15.20



0 nao atendimento pelo candidato das condigoes estabelecidas neste Edital, a qualquer tempo, implicara sua
eliminagao do Concurso Publico.
As ocorrencias nao previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serao resolvidos, em carater
irrecorrivel, pela Comissao do Concurso e pela Fundagao Carlos Chagas, no que a cada um couber.

15.21

15.22

Macapa/AP, 10 de julho de 2018.

SUELEM AMORASWAVORA FURTADO
Secreteria de Estado da Administrate)

Decreto 1535/2018



ANEXO I
ATRIBUI0ES DOS CARGOS

Em conformidade com a Lei 1.296, de 05 de janeiro de 2009, artigo 4^, sao atribuigoes dos integrantes da carreira de
Gestao Governamental:

NIVEL SUPERIOR
Analista Administrative: exercer as atividades voltadas para a estrutura e funcionamento das organizagoes publicas, gestao de
pessoas e de logfstica, abrangendo:
a) estudo, pesquisa, analise e interpretagao da legislagao de licitagoes e contratos administrativos, de pessoal e encargos

sociais, inclusive previdenciaria, visando a gestao eficiente e transparente dos bens e servigos publicos;
b) gestao de recursos humanos, incluindo a politica de admissao, remuneragao, controle da movimentagao, capacitagao e

desenvolvimento;
c) elaboragao, execugao, acompanhamento e controle da politica de aquisigoes e suprimentos de material e patrimonio dos

orgaos e entidades da administragao publica estadual;
d) gestao dos bens imoveis pertencentes ao Estado do Amapa;
e) desenvolvimento e execugao das politicas voltadas para as atividades de logfstica de servigos e atividades gerais nas areas

de transporte, manutengao predial e de equipamentos, comunicagao administrativa;
f) gestao de convenios e contratos governamentais, incluindo a elaboragao, o monitoramento e a prestagao de contas;
g) desenvolvimento de atividades de elaboragao, implantagao e avaliagao de estruturas organizacionais, analise e redesenho

de processos e aplicagao de metodos e ferramentas para a melhoria da gestao publica;
h) condugao do processo administrativo disciplinar;
i) desempenho de outras atividades correlatas.

Analista Jurfdico: prestar assistencia em areas relacionadas a aplicagao de leis, decretos e regulamentos de interesse interno,
examinando processos, emitindo manifestagoes e elaborando documentos de interesse do orgao ou ente de atuagao, em
consonancia com as leis e normas que constituem o ordenamento jurfdico estadual. (incluido pelo Lei ng 2.317, de 09.04.2018)

Analista de Finangas e Controle: exercer as atividades relativas as areas de finangas publicas, auditoria e controle interno,
compreendendo:
a) exame e auditoria da arrecadagao e do recolhimento da receita tributaria do Estado, bem como das receitas provenientes

das atividades especfficas dos Orgaos e Entidades do Poder Executivo Estadual;
b) verificagao da exatidao das contas e a execugao do orgamento do Poder Executivo Estadual;
c) orientagao, supervisao e exerefeio das atividades relacionadas a Contabilidade Publica;
d) coordenagao das atividades de modernizagao e informatizagao da administragao financeira do Governo Estadual;
e) conciliagao do registro das despesas e receitas orgamentarias e extra -orgamentarias do Estado;
f ) registro e atualizagao da dfvida publica estadual, ou seja, ativa e passiva;
g) conciliagao das contas orgamentarias, financeiras e patrimoniais do Estado;
h) elaboragao dos demonstratives contabeis exigidos pela Lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964 e pela Lei Complementar n°

101, de 4 de maio de 2000- Lei de Responsabilidade Fiscal;
i) realizagao de auditorias contabeis, administrativas, financeiras, orgamentarias, operacionais e patrimoniais, nos Orgaos e

Entidades da Administragao Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;
j) fiscalizagao da despesa estadual, em todas as suas fases;
k) exame da regularidade da execugao de contratos, convenios, acordos e ajustes e de outros atos de que resulte o surgimento

ou a extingao de direitos e obrigagoes para o Estado;
L ) fiscalizagao da guarda e a aplicagao de dinheiro, valores e outros bens do Estado, confiados aos dirigentes dos Orgaos e

Entidades da Administragao Direta e Indireta do Poder Executivo estadual;
m) elaboragao dos relatorios e pareceres dos exames, das avaliagoes, das analises e das fiscalizagoes realizadas na atividade de

controle interno;
n) controle das receitas e despesas, bem como dos resultados dos fundos institufdos pelo Governo do Estado;
o) execugao de outras atividades correlatas que Ihe sejam atribufdas.

Analista de Planejamento e Orgamento: exercer as atividades da administragao orgamentaria, assessoramento especializado,
inclusive na area internacional, orientagao e supervisao, abrangendo:
a) estudo, pesquisa, analise e interpretagao da legislagao economico-fiscal, orgamentaria, de pessoal e encargos sociais, com

vistas a adequagao da politica orgamentaria ao desenvolvimento economico;
b) gestao governamental nos aspectos tecnicos relativos a formulagao, implementagao e avaliagao de politicas publicas;



c) supervisao, coordenagao e execugao dos trabalhos referentes a elaboragao, acompanhamento do Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes orgamentarias, Lei Orgamentaria Anual e revisao do orgamento;

d) acompanhamento e controle da execugao orgamentaria e dos pianos anuais de trabalho dos orgaos e entidades da
administragao estadual;

e) desenvolvimento dos trabalhos de articulagao entre o planejamento e os orgamentos governamentais, modernizagao e
informatizagao do sistema de administragao orgamentaria, financeira e de contabilidade do Estado;

f) elaboragao de atividades de estatfstica, pesquisa, analise socioeconomica e construgao de indicadores;
g) desempenho de outras atividades correlatas.

NIVEL MEDIO
Assistente Administrative: exercer, sob orientagao e supervisao da chefia imediata, atividades de atendimento e de natureza

burocratica nas areas administrativa, contabil e financeira, compreendendo:
a) atendimento e esclarecimento ao publico interno e externo, inclusive por meio de offeios, cartas, processos e outras

ferramentas de comunicagao disponfveis;
b) preenchimento e auxflio ao usuario e o publico interno de processos, guias, requisigoes e outros impressos;
c) instrugao de requerimentos e processos, realizagao de estudos e levantamento de dados, observando prazos, normas e

procedimentos legais;
d) recebimento, registro, distribuigao, controle e acompanhamento da tramitagao de documentos e processos, com uso das

ferramentas de tecnologia da informagao disponfveis;
e) organizagao, classificagao, registro, selegao, catalogagao, arquivamento e desarquivamento de processos, documentos,

relatorios, periodicos e outras publicagoes;
f ) redagao de textos, offeios, relatorios e correspondences, com observance das regras gramaticais e das normas de

comunicagao oficial;
g) realizagao de procedimentos de controle de estoque, verificando o manuseio de materials, os prazos de validade, as

condigoes de armazenagem, realizando os devidos registros;
h) auxflio nos processos de compras e contratagoes que envolvam, alem dos procedimentos diretos, os relativos aos pregoes,

leiloes e demais modalidades de licitagao;
i) participagao, quando designado, em comissoes de sindicancia e de processo administrative disciplinar;
j) registro, controle e manutengao e organizagao dos registros relativos ao cadastro e movimentagao dos servidores estaduais

e auxflio nos processos de recrutamento, selegao e de capacitagao;
k) realizagao das etapas de programagao e de realizagao da despesa publica, com o auxflio das ferramentas informatizadas de

gestao orgamentaria, contabil e financeira;
L ) acompanhamento e atualizagao dos registros sobre a execugao dos convenios e contratos firmados pela Administragao, com

proposigao das medidas para a sua fiel execugao ou rescisao;
m) coordenagao e supervisao das atividades gerais de manutengao da infraestrutura ffsica e de equipamentos da

Administragao;
n) colaboragao nos levantamentos, estudos e pesquisas para a formulagao de pianos, programas e agoes do poder publico.



ANEXO II
CONTEUDO PROGRAMATICO

Observagao: Considerar-se-a a legislate) vigente e suas alteragoes, incluindo legislagoes complementares, sumulas,
jurisprudences e ou orientagoes jurisprudences (OJ), ate a data da publicagao deste Edital.

CONHECIMENTOS GERAIS

PARA TODOS OS CARGOS (nfvel medio e nfvel superior)

LINGUA PORTUGUESA

Dominio da ortografia oficial. Emprego da acentuagao grafica. Emprego dos sinais de pontuagao. Flexao nominal e verbal.
Pronomes: emprego, formas de tratamento e colocagao. Dominio dos mecanismos de coesao textual. Emprego de tempos e
modos verbais. Vozes do verbo. Concordance nominal e verbal. Regencia nominal e verbal. Sintaxe. Redagao (confronto e
reconhecimento de frases corretas e incorretas). Compreensao e interpretagao de textos de generos variados.
Reconhecimento de tipos e generos textuais. Adequagao da linguagem ao tipo de documento. Adequagao do formato do
texto ao genero.
RACIOCINIO LOGICO-MATEMATICO

Numeros inteiros e racionais: operagoes (adigao, subtragao, multiplicagao, divisao, potenciagao); expressoes numericas;
multiplos e divisores de numeros naturais; problemas. Fragoes e operagoes com fragoes. Numeros e grandezas proporcionais:
razoes e proporgoes; divisao em partes proporcionais; regra de tres; porcentagem e problemas. Estrutura logica de relagoes
arbitrarias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos ficticios; deduzir novas informagoes das relagoes fornecidas e avaliar as
condigoes usadas para estabelecer a estrutura daquelas relagoes. Compreensao e elaboragao da logica das situagoes por meio
de: raciocinio verbal, raciocinio matematico, raciocinio sequencial, orientagao espacial e temporal, formagao de conceitos,
discriminagao de elementos. Compreensao do processo logico que, a partir de urn conjunto de hipoteses, conduz, de forma
valida, a conclusoes determinadas.

HISTORIA E GEOGRAFIA DO AMAPA

Historia do Amapa

Colonizagao da regiao do Amapa. Disputas territorials e conflitos estrangeiros no Amapa. Principals atividades economicas do
Amapa: seculos XIX e XX. A Cabanagem no Amapa. A Criagao do Territorio Federal do Amapa e sua transformagao em Estado do
Amapa. Manifestagoes populares e sincretismo cultural no Amapa. Patrimonio historico de Macapa.
Geografia do Amapa

0 espago natural do Amapa (nogoes de relevo, clima, vegetagao e hidrografia do estado). A populagao do Amapa: crescimento,
distribuigao, estrutura e movimentos. 0 espago economico: atividades agropecuarias, extrativistas e industrials. 0
desenvolvimento economico do Amapa. 0 estado do Amapa no contexto brasileiro.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

CARGO: ANALISTA ADMINISTRATE

Principals fungoes da administragao: planejamento, organizagao, diregao e controle. Analise de processos de trabalho.
Administragao de Pessoas. Administragao de cargos e salarios. Recrutamento, Selegao e Treinamento de Pessoal. Avaliagao
de Desempenho. Gestao por resultados. Avaliagao e indicadores. Efetividade, eficiencia e eficacia. Planejamento
Organizacional: planejamento estrategico, tatico e operacional. Visao sistemica. Departamentalizagao. Organizagao do
Estado e da Administragao Publica. Modelos teoricos de Administragao Publica: patrimonialista, burocratico e
gerencial. Principios da Administragao Publica. Novas tecnologias gerenciais e organizacionais e sua aplicagao na
Administragao Publica. Governo eletronico. Transparencia da administragao publica. Lei de Acesso a Informagao. Qualidade
na Administragao Publica. Comunicagao na gestao publica e gestao de redes organizacionais. Cultura e clima organizacional.
Motivagao e Lideranga. Descentralizagao. Delegagao. Trabalho em equipe. Comunicagao interpessoal. Atos administrativos.
Administragao direta, indireta e fundacional. Orgamento Publico: conceitos e principios orgamentarios. Orgamento segundo
a Constituigao federal de 1988: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO e Lei Orgamentaria Anual -
LOA. Lei de Responsabilidade Fiscal. Governanga e accountability em Organizagoes Publicas. Controles internos e externos.
Organizagao e metodos. Administragao e fluxo de processos. Licitagoes e Contratos administrativos (Lei n5 8.666/1993
atualizada): Conceito, finalidade, principios, objeto, obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedagoes, modalidades,
procedimentos, anulagao e revogagao, sangoes, pregao presencial e eletronico, sistema de registro de pregos. Decreto n5



3.555/2000 (atualizado). Lei nQ 10.520/2002. Administragao de materiais: Conceitos de materials e patrimonio.
Dimensionamento e controle de estoques. Classificagao e localizagao de materiais.
Nogoes de Direito Administrative: Organizagao Administrativa Brasileira: Principios; Especies; Formas e Caracteristicas.
Centralizagao e Descentralizagao. Concentragao e Desconcentragao. Administragao Publica Direta; Administragao Publica
Indireta: Autarquias; Fundagoes; Empresas Publicas; Sociedades de Economia Mista; Agendas Reguladoras. Entidades
Paraestatais; Organizagoes Sociais. Atos Administrativos: Conceito; Requisitos; Merito; Atributos; Classificagao; Teoria dos
Motivos Determinantes; Anulagao e Revogagao dos atos administrativos; Discricionariedade. Servigos Publicos: Conceito:
Classificagao; Regulamentagao e Controle; Permissao; Concessao e Autorizagao. Licitagoes Publicas e Contratos Administrativos.
Parcerias Publico-Privada. Controle administrativo, legislativo e judicial da Administragao. Intervengao do Estado sobre a
propriedade privada. Bens publicos: caracterizagao, titularidade, regime juridico, aquisigao, alienagao e utilizagao dos bens
publicos pelos particulares. Responsabilidade extracontratual do Estado.
Nogoes de Direito Constitucional: Principios Fundamentais da Constituigao Brasileira. Direitos e Garantias Fundamentals:
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade; dos Direitos Politicos. Administragao Publica:
Disposigoes Gerais; dos Servidores Publicos.
Harmonia. Poderes do Estado: Poder Legislativo; Poder Executivo; Poder Judiciario: Disposigoes Gerais. Organizagao do Estado:
da organizagao politico-administrativa; da Uniao; dos Estados federados; dos Municipios; do Distrito Federal e dos Territorios; da
Intervengao. Do Processo Legislativo. Da Tributagao e do Orgamento: do Sistema Tributario Nacional; das Finangas Publicas. Da
Ordem Economica e Financeira: Principios Gerais da Atividade Economica. Controle de Constitucionalidade: vicio e sangao de
inconstitucionalidade; modalidades de controle; efeitos subjetivos e temporais de declaragao de inconstitucionalidade e de
constitucionalidade. Agao direta de constitucionalidade. Agao declaratory de constitucionalidade. Arguigao de Descumprimento
de Preceito Fundamental.

Organizagao dos Poderes: Conceito de Poder: Separagao, Independence;

CARGO: ANALISTA JURIDICO

1. DIREITO CONSTITUCIONAL

1. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito a vida, a liberdade, a igualdade, a
seguranga e a propriedade; direitos sociais; nacionalidade; cidadania e direitos politicos; partidos politicos; garantias
constitucionais individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e politicos. 2. Poder Legislativo: fundamento, atribuigoes e
garantias de independence. 3. Poder Executivo: forma e sistema de governo; chefia de Estado e chefia de governo; atribuigoes e
responsabilidades do presidente da Republica. 4. Ordem social: base e objetivos da ordem social; seguridade social; educagao,
cultura e desporto; ciencia e tecnologia; comunicagao social; meio ambiente; famflia, crianga, adolescente e idoso. 5. Poder
Judiciario: disposigoes gerais, tribunals superiores, Supremo Tribunal Federal, tribunals e juizes eleitorais. 6. Das fungoes
essenciais a Justiga. 7. Ato das Disposigoes Constitucionais Transitorias.

2. DIREITO ADMINISTRATIVO

1. Direito administrativo. Conceito. Objeto. Fontes. 2. Administragao publica. Conceito, organizagao e modelos. Regime juridico
administrativo. Principios expressos e reconhecidos. Poderes da Administragao Publica. Poderes e deveres dos administradores
publicos. Uso e abuso do poder. Controle da Administragao Publica no Brasil. Transparency e acesso a informagao no Poder
Publico. Orgaos publicos. 3. Administragao Direta e Indireta. Aspectos gerais da Administragao Direta. Autarquias. Empresas
publicas e sociedades de economia mista. Fundagoes publicas. Pessoas juridicas vinculadas ao Estado. 4. Ato administrativo.
Conceito, caracteristicas e atributos. Elementos e requisitos de validade. Classificagao e especies. Formagao e efeitos. Extingao,
revogagao, invalidagao e convalidagao. Procedimento administrativo. 5. Licitagao. Conceito, natureza juridica, objeto e
finalidade. Principios basicos e correlatos. Modalidades. Obrigatoriedade, dispensa e inexigibilidade. Procedimento licitatorio.
Anulagao, revogagao e recursos administrativos. Procedimentos voltados ao processo administrativo sancionatorio previsto na
Lei Federal n5 8.666/93. 6. Contrato administrativo. Conceito, principals caracteristicas e especies. Formalizagao, execugao e
inexecugao. Duragao, prorrogagao, renovagao e extingao. Revisao e rescisao. Convenios e consorcios. 7. Servigos publicos.
Conceito, caracteristicas e classificagao. Competency, regulamentagao e controle. Principios. Direitos e deveres dos usuarios.
Concessao, permissao, autorizagao e parceria publico-privada. 8. Bens publicos. Conceito, elementos e classificagao. Aquisigao e
especies. Utilizagao e regime juridico. Afetagao e desafetagao. Gestao e alienagao. 9. Agentes publicos. Conceito e classificagao.
Organizagao e regime juridico funcional. Regime proprio de Previdencia do Estado do Amapa (LEI n9 0448, de 07 julho de 1999).
Responsabilidade administrativa, civil e criminal. 10. Responsabilidade patrimonial extracontratual do Estado. Nogoes gerais
sobre a responsabilidade extracontratual do Estado. Teorias sobre a responsabilidade e a irresponsabilidade do Estado.
Responsabilidade por atos administrativos, legislativos e judiciais. Reparagao do dano e direito de regresso. 11. Intervengao do
Estado na propriedade. Fundamentos, competency e controle judicial. Desapropriagao. Servidao administrativa. Requisigao.
Ocupagao temporary. Limitagoes administrativas. Tombamento. 12. Atuagao do Estado no dominio economico. Liberalismo
economico e o intervencionismo. Fundamentos da ordem economica. Formas de atuagao do Estado. Estado regulador e
executor. Monopolio estatal. 13. Controle da Administragao Publica. Controle politico e administrativo. Conceito, fundamentos,



natureza juridica, objetivo e classificagao. Controle legislativo e Tribunal de Contas. Sumulas vinculantes e demais instrumentos
de controle judicial. Improbidade administrativa.
3. DIREITO CIVIL

1. Da Pessoa Natural. 1.1. Personalidade e Capacidade. 1.2. Direitos da Personalidade. 2. Da Pessoa Juridica. 3. Domicilio Civil. 4.
Dos Bens publicos: classificagao, afetagao e desafetagao. 5. Do Negocio Juridico: Conceito. Classificagao. Elementos essenciais
gerais. Elementos acidentais (condigao, termo, encargo). 5.1. Defeitos do negocio juridico (erro ou ignorancia, dolo, coagao,
estado de perigo, lesao, fraude contra credores), invalidade do negocio juridico. 6. Do Direito das Obrigagoes. 7. Da
responsabilidade civil. 8. Direito das coisas. Posse. Teorias da posse. Conceito, classificagao, aquisigao, efeitos, protegao e perda
da posse. Fungao social da posse. Teorias da fungao social da posse. Conceito, conteudo e concretizagao da fungao social da
posse. Fungao socioambiental da posse. 9. Direitos reais. Propriedade. Conceito, classificagao, aquisigao, protegao e perda da
propriedade. Fungao social da propriedade: conceito, conteudo e concretizagao da fungao social da propriedade. 10. Direitos de
vizinhanga. Condominio geral. Condominio edilicio. Propriedade resoluvel. Propriedade fiduciaria. 11. Direitos reais sobre coisa
alheia. Superficie. Servidoes. Uso. Usufruto. Habitagao. 12. Direito real a aquisigao. Direito do promitente comprador.
Compromisso de venda e compra. Adjudicagao compulsoria. 13. Direitos reais em garantia. Penhor. Hipoteca. 14. Casamento.
Regime de bens: especies. Pacto antenupcial. Meagao e sucessao do conjuge. 15. Bern de familia. 16. Sucessao. Disposigoes
gerais. Heranga. Vocagao hereditaria. Aceitagao e renuncia. Exclusao da sucessao. Heranga jacente. Heranga vacante. Sucessao
legitima e sucessao testamentaria. Inventario e partilha. Arrolamentos. Alvaras judiciais. Partilha de bens e direitos.

4. DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1. Novo Codigo de Processo Civil (Lei n5 13.105, de 16 de margo de 2015). 2. Constituigao e Processo: 2.1. A Constitucionalizagao
do processo. Principios constitucionais no processo civil. 3. Normas de Direito Processual Civil: natureza juridica, fontes,
principios processuais civis, interpretagao e Direito Processual intertemporal. Principios infraconstitucionais do processo civil. 4.
Jurisdigao: conceito, caracteristicas, principios e especies. 4.1. Meios alternatives de solugao de conflitos: autotutela,
autocomposigao (conciliagao e mediagao), arbitragem e tribunais administrativos. 4.2. Competencia. 5. Agao: teorias,
classificagao, elementos e cumulagao. 6. Processo: pressupostos processuais, atos processuais, vicios dos atos processuais, lugar,
tempo e forma dos atos processuais, comunicagao dos atos processuais. Preclusao. 6. Sujeitos do processo: partes, capacidade,
deveres e responsabilidade por dano processual, substituigao, sucessao. Litisconsorcio. Intervengao de terceiros: tipicas e
atipicas. Amicus curiae. Juiz e auxiliares da justiga. Ministerio Publico. Advocacia Publica. Defensoria Publica. 7. Da tutela
provisoria. Tutela de urgencia e tutela da evidencia. Tutela antecedente e incidente. Estabilizagao da tutela provisoria. 8.
Procedimento comum: petigao inicial, indeferimento da petigao inicial, improcedencia liminar do pedido, conversao da agao
individual em agao coletiva, audiencia de conciliagao ou mediagao, respostas do reu, revelia, providencias preliminares e
saneamento, julgamento conforme o estado do processo, audiencia de instrugao e julgamento, provas, sentenga e coisa julgada.
9. Do cumprimento de sentenga. 10. Do procedimento. Teoria geral do procedimento. Procedimentos especiais e procedimentos
de jurisdigao voluntaria. 11. Provas. Objeto, fonte e meios. Admissibilidade. Provas tipicas e atipicas. Provas ilicitas. Onus da
prova. Provas em especie e sua produgao. 12. Tutelas declarators, condenatorias, mandamentais, cominatorias e especificas.
14. Processo de execugao: especies, procedimentos, execugao provisoria e definitiva. Execugao para entrega de coisa, execugao
de obrigagoes de fazer ou de nao fazer, execugao por quantia certa, execugao contra a fazenda publica, execugao de alimentos.
Defesas do devedor e de terceiros na execugao. Agoes prejudiciais a execugao. Embargos a execugao. Suspensao e extingao do
processo de execugao. 15. Recursos e meios de impugnagao. Admissibilidade e efeitos. Principios. Apelagao, agravos, embargos
de declaragao, embargos de divergencia, duplo grau obrigatorio, agao rescisoria,mandado de seguranga contra ato judicial, agao
declarator^ de inexistencia de ato processual e querela nullitatis. Recursos nos Tribunais Superiores. Repercussao Geral.
Sumula. Sumula Vinculante. Precedentes: teoria geral, distinguishing e overhulling. 16. A Fazenda Publica como parte no
processo: polos ativo e passivo. Prerrogativas. Tutela provisoria e tutela especifica. Agao de conhecimento e execugao. A
Fazenda nos procedimentos especiais. Juizados Especiais da Fazenda Publica Estadual. 17. Agao de usucapiao. Usucapiao como
materia de defesa. 18. Processo coletivo. Agao civil publica. 19. Fiabeas Corpus, Flabeas Data e Mandado de Injungao. 20.
Reclamagao. 21. Agao popular. 22. Mandado de seguranga individual e coletivo. 23. Agoes da Lei de Locagao dos Imoveis
Urbanos: despejo, consignatoria de aluguel e acessorios, renovatoria e revisional. Postulagao e defesa. 24. Agoes possessors e
petitorias. 25. Inventario judicial e extrajudicial. Arrolamento. Alvara. 26. Juizados Especiais Cfveis.

5. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

Idoso: Politica Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. Lei 10741, de lg de outubro de 2003. Legislagao e principios institucionais
da Defensoria Publica aplicaveis ao direito do idoso. Legislagao estadual de protegao ao idoso. Pessoa com deficiencia:
Convengao dos direitos das pessoas com deficiencia e Lei Federal n5 7.853, de 24 de outubro de 1989. Estatuto da Pessoa com
Deficiencia (Lei 13.146/2015). Inclusao social. Saude Publica. Assistencia Social. Educagao. Servigos de relevancia publica.
Acessibilidade. Pessoas portadoras de transtornos mentais. Direito Ambiental: Politica nacional do meio ambiente. Principios.
Responsabilidade civil ambiental. Licenciamento ambiental. Sangoes penais e administrativas. Desapropriagao ambiental.



Areas de protegao mananciais. Legislagao federal. Lei da politica nacional do meio do maio ambiente (Lei n9 6.938/81).
Sistema Nacional de Unidades de Conservagao da Natureza (Lei n9 9.985/2000). Lei de Agao Civel Publica (Lei n9 7.347/85).
Lei da Politica Nacional de Recursos Hidricos (Lei n9 9.433/97). Resolugoes Conama 01/86, 237/97, 273/04.

6. DIREITO TRIBUTARIO

Definigao e conteudo do direito tributario. Conceito de tributo. Especies de tributos. Imposto, taxa contribuigao de melhoria e
outras contributes. Fontes do direito tributario. Fontes primarias. Fontes secundarias. Vigencia e aplicagao da legislagao
tributaria no tempo e no espago. Interpretagao e integragao da legislagao tributaria. O sistema constitucional brasileiro.
Principios constitucionais tributaries, competencia tributaria, discriminagao das receitas tributarias, limitagoes ao poder de
tributar. Imunidades tributarias. Especies tributarias. Competencia tributaria. Parafiscalidade. Exercicio de competencia
tributaria. O fato gerador da obrigagao tributaria. Obrigagao tributaria principal e acessoria. Hipotese de incidencia e fato
impomvel. Capacidade tributaria. Sujeito ativo da obrigagao tributaria. Sujeito passivo da obrigagao tributaria, direto e
indireto. Domicilio tributario. Responsabilidade pelo tributo e responsabilidade por infragoes. Denuncia espontanea. O
credito tributario: constituigao. Langamento: definigao, modalidades e efeitos. Suspensao dos creditos tributarios,
modalidades, extingao das obrigagoes tributarias e exclusao do credito tributario. Infragoes e sangoes tributarias. Conceito e
natureza juridica. Garantias e privileges do credito tributario. Preferencia e cobranga em falencia e concordata.
Responsabilidade patrimonial dos socios e administradores. Alienagao de bens em fraude a fazenda publica. Divida ativa.
Inscrigao do credito tributario. Pressupostos legais, presungao de certeza e liquidez da divida inscrita, emendas e
substitutes de certidoes de divida ativa. Certidoes negativas, sigilo fiscal, divulgagao de informagoes, limitagoes. A execugao
fiscal. Mandado de seguranga, agao anulatoria de debito fiscal, agao de repetigao de indebito tributario, agao de consignagao
em pagamento, agao declarator^ de inexistencia de relagao juridico-tributaria. Agao cautelar fiscal.

CARGO: ANALISTA DE FINANQAS E CONTROLE

CONTABILIDADE PUBLICA

1. Contabilidade Aplicada ao Setor Publico: conceito e campo de aplicagao. 2. Regime orgamentario e regime contabil
(patrimonial). 3. Registros contabeis de operagoes tipicas do setor publico 4. Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Publico: NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP 01, NBC TSP 02, NBC TSP 03 e NBC TSP 04. 5. Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Publico - edigao atualizada: 5.1. Parte Geral. 5.2. Parte II - Procedimentos Contabeis Patrimoniais: elementos
das demonstragoes contabeis; mensuragao de ativos e passivos; estoques; ativo imobilizado; ativo intangivel; reavaliagao,
redugao ao valor recuperavel, depreciagao, amortizagao e exaustao; receita de transagao sem contraprestagao; receita de
transagao com contraprestagao; provisao, passivos contingentes e ativos contingentes; reflexo patrimonial das despesas de
exercicios anteriores. 5.3. Parte IV - Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico: aspectos gerais do PCASP e estrutura do PCASP.
5.4. Parte V - Demonstragoes Contabeis Aplicadas ao Setor Publico: balango orgamentario, balango financeiro, balango
patrimonial, demonstragao das variagoes patrimoniais, demonstragao dos fluxos de caixa, demonstragao das mutagoes no
patrimonio liquido e notas explicativas as DCASP. 5.5. Anexos: ementario da natureza de receita e Plano de Contas Aplicado ao
Setor Publico - PCASP. 6. Legislagao atualizada: Lei n9 4.320/1964 e Lei Complementar n9 101/2000. 7. Nogoes do sistema
integrado de administragao financeira do Governo Estadual.
ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1. Execugao orgamentaria e financeira; controle e avaliagao da execugao orgamentaria. 2. Receita e despesa orgamentaria:
conceitos, classificagoes e etapas. 3. Creditos orgamentarios: iniciais e adicionais. 4. Restos a pagar. 5. Despesas de exercicios
anteriores. 6. Suprimento de fundos (Regime de adiantamento). 7. Receita e despesa extraorgamentaria: conceito e
contabilizagao. 8. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico - edigao atualizada: Parte I - Procedimentos Contabeis
Orgamentarios. 9. Legislagao atualizada: Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, Lei n9 4.320/1964, Lei
Complementar n9 101/2000, Portaria Interministerial n9 163/2001 e Portaria MOG n9 42/1999.

CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E OR^AMENTO

ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA

1. Principios orgamentarios. 2. Orgamentos: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orgamentarias e Lei Orgamentaria Anual. 3.
Orgamento-programa: fundamentos e tecnicas. 4. Processo orgamentario: elaboragao da proposta orgamentaria; discussao,
votagao e aprovagao da Lei do Orgamento. 5. Receita e despesa orgamentaria: conceitos, classificagoes e etapas. 6.
Monitoramento e acompanhamento de orgamento e finangas. 7. Avaliagao das politicas publicas; metas, indicadores e
desempenho. 8. Legislagao atualizada: Constituigao da Republica Federativa do Brasil de 1988, Lei n9 4.320/1964, Lei
Complementar n9 101/2000, Portaria Interministerial n9 163/2001 e Portaria MOG n9 42/1999.



CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Nogoes de Administrate): Principals fungoes da administrator planejamento, organizagao, diregao e controle. Avaliagao de
Desempenho. Planejamento Organizacional: planejamento estrategico, tatico e operacional. Modelos teoricos de Administrate
Publica: patrimonialista, burocratico e gerencial. Qualidade na Administrate Publica. Cultura organizacional. Motivate e
Lideranga. Atos administrativos. Administrate direta, indireta e fundacional. Governanga e accountability em Organizagoes
Publicas. Orgamento Publico: conceitos e principios orgamentarios. Orgamento segundo a Constituigao federal de 1988: Plano
Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO e Lei Orgamentaria Anual - LOA. Administragao e fluxo de processos.
Licitagoes e Contratos administrativos (Lei n9 8.666/1993 atualizada): Conceito, finalidade, principios, objeto, obrigatoriedade,
dispensa, inexigibilidade e vedagoes, modalidades, procedimentos, anulagao e revogagao, sangoes, pregao presencial e
eletronico, sistema de registro de pregos. Decreto n5 3.555/2000 (atualizado). Lei n5 10.520/2002. Administragao de materiais:
Conceitos de materiais e patrimonio. Dimensionamento e controle de estoques. Classificagao e localizagao de materiais.

Nogoes de Direito Administrativo: Organizagao Administrativa Brasileira: Principios; Especies; Formas e Caracteristicas.
Administragao Publica Direta; Administragao Publica Indireta: autarquias; fundagoes; empresas publicas; sociedades de
economia mista; agendas reguladoras. Entidades Paraestatais; Organizagoes Sociais. Atos Administrativos: Conceito; Requisitos;
Merito; Atributos; Classificagao; Teoria dos Motivos Determinantes; Anulagao e Revogagao dos atos administrativos;
Discricionariedade. Servigos Publicos: conceito: classificagao; regulamentagao e controle; permissao; concessao e autorizagao.
Licitagoes Publicas e Contratos Administrativos. Parcerias Publico-Privada. Controle administrativo, legislativo e judicial da
Administragao. Intervengao do Estado sobre a propriedade privada. Bens publicos: caracterizagao, titularidade, regime juridico,
aquisigao, alienagao e utilizagao dos bens publicos pelos particulares. Responsabilidade extracontratual do Estado.
Nogoes de Direito Constitucional: Principios Fundamentals da Constituigao Brasileira. Direitos e Garantias Fundamentals:
Direitos e Deveres Individuals e Coletivos; Direitos Sociais; Nacionalidade; dos Direitos Politicos. Organizagao dos Poderes:
Conceito de Poder: Separagao, Independence; Flarmonia. Poderes do Estado: Poder Legislativo; Poder Executivo; Poder
Judiciario: Disposigoes Gerais. Organizagao do Estado: da organizagao politico-administrativa; da Uniao; dos Estados federados;
dos Municipios; do Distrito Federal e dos Territorios; da Intervengao. Do Processo Legislativo. Da Tributagao e do Orgamento: do
Sistema Tributario Nacional; das Finangas Publicas. Da Ordem Economica e Financeira: Principios Gerais da Atividade Economica.
Controle de Constitucionalidade: vicio e sangao de inconstitucionalidade; modalidades de controle; efeitos subjetivos e
temporais de declaragao de inconstitucionalidade e de constitucionalidade. Agao direta de constitucionalidade. Agao
declarators de constitucionalidade. Arguigao de Descumprimento de Preceito Fundamental.



ANEXO III

CRONOGRAMA DEATIVIDADES

ATIVIDADES DATAS PREVISTASITEM

13/08/2018 a 14/09/2018Periodo das Inscrigoes (exclusivamente via internet ).01

Periodo da solicitagao de isengao do pagamento do valor da inscrigao (exclusivamente
via internet ). 13/08/2018 a 17/08/201802

Divulgagao da consulta individual da analise dos pedidos de isengao de pagamento,
deferidos e indeferidos, no site da Fundagao Carlos Chagas. 28/08/201803

29/08/2018 a 30/08/2018Prazo para interposigao de recursos quanto ao resultado dos pedidos de isengao.04

Divulgagao das solicitagoes de isengao deferidas e indeferidas, apos analise de recursos,
no site da Fundagao Carlos Chagas. 05/09/201805

Ultimo dia para pagamento do valor da inscrigao. 14/09/201806

Divulgagao da relagao das inscrigoes deferidas da condigao de candidatos com
deficiencia e solicitagoes especiais, no site da Fundagao Carlos Chagas. 21/09/201807

Prazo para recurso quanto ao indeferimento das inscrigoes da condigao de candidatos
com deficiencia e solicitagoes especiais. 24/09/2018 a 25/09/201808

Divulgagao das respostas dos recursos da condigao de candidatos com deficiencia e
solicitagoes especiais. 03/10/201809

Publicagao do Edital de Convocagao para a aplicagao das Provas Objetiva e Discursiva
no Diario Oficial do Estado do Amapa. 24/10/201810

Aplicagao dal5 Fase - Prova Objetiva/Discursiva. 02/12/201811

Prazo de interposigao de recurso quanto a aplicagao das Provas, a serem encaminhados
pelos candidatos, por meio do site da Fundagao Carlos Chagas. 03/12/2018 a 04/12/201812

03/12/2018Divulgagao do Gabarito e das Questoes da Prova Objetiva (a partir das 17h).13

Prazo para interposigao de recurso quanto a divulgagao dos gabaritos e das questoes
da Prova. 04/12/2018 a 05/12/201814

Publicagao, no Diario Oficial do Estado do Amapa e no site da Fundagao Carlos Chagas,
do Resultado Preliminar da 1? Fase - Prova Objetiva/Prova Discursiva. 12/02/201915

Prazo para interposigao de recursos quanto aos Resultados da Prova Objetiva/Prova
Discursiva. 13/02/2019 14/02/201916

Publicagao no Diario Oficial do Estado do Amapa do Edital de Resultado Definitivo da 1?

Fase - Prova Objetiva/Prova Discursiva. 25/03/201917

Demais etapas serao informadas posteriormente.




