
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 100/2018 CONVOCA?AO PARA A 2« FASE
EXAME DOCUMENTAL - CFSD/QPPMC/PMAP

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de suas atribuigfles e tendo
em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no Di^rio Oficial
do Estado do Amapb n° 6476, de 06 de julho de 2017.

CONSIDERANDO a determinagao judicial constante do Mandado de Seguranga n°
0003132-80.2018.8.03.0000- Tribunal de Justiga do Estado do Amap£ - Tribunal Pleno,

R E S O L V E:

Convocar o candidate constante do Cadastro Reserva apto na 1* Fase - Exame de
Conhecimento (Prova Objetiva e Redagao), denominado Classificado nos termos do subitem 18.3
do edital de abertura do Concurso Publico para provimento de vagas ao cargo de Soldado do
Quadro de Pragas Policiais Militares Combatentes da Policia Miiitar do Estado do Amap& (SD
QPPMC), conforme abaixo relacionado.

SITUACAONOMECLAS. I* >«*

FELIPE FERNANDO LIMA DA SILVA
(MS 0003132-80.2018.8.03.0000)

•* r
\ I SUB JUDICE850

1. DO EXAME DOCUMENTAL

O candidate classificado na 1a Fase relacionado acima, no ato da convocagSo devera se
apresentar impreterivelmente no dia e local estipulados munidos de original e cbpia dos seguintes
documentos:

1.1

Diploma, devidamente registrado, de curso superior, incluindo-se os reconhecidamente
equivalentes tais quais os de tecnblogo, expedido por Instituigdo de Ensino reconhecida pelo
Ministerio da Educagao;

02 fotos 3x4;
01 classificador transparente;
Carteira de Identidade;
Titulo de Eleitor e comprovante da ultima eleigSo ou certidSo de quitagdo eleitoral expedida

pela Justiga Eleitoral;
Documento miiitar, se do sexo masculino;
CPF;

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

• 0' ' •

DeclaragSo que comprove a inexistfincia de vinculo empregatlcio com a Uni§o, Estados eh)
Municlpios;

Comprovante de resid&ncia atualizado (energia eietrica, dgua ou de telefone) no prbprio
nome, em nome dos pais, ou com declaragao reconhecida de cedfincia de moradia, acolhida ou
mesmo cbpia do contrato de locagdo;

Certidao negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiga Estadual e
Justiga Federal no Estado do Amapb ou do Estado onde residir o candidate;

Comprovante de inscrigao no PIS ou PASEP;
Nao serao aceitos protocolos dos documentos exigidos.

i)

J)

k)
1.2
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1.3 O candidate comparecendo e apresentando a documentagSo exigida sera considerado apto,
indicado, portanto, para continuidade nas demais fases do Concurso. De outro modo, sendo
considerado inapto ou ausente, o candidate sera eliminado do concurso, nSo prosseguindo na fase
subsequente.

1.4 A Polfcia Militar do Estado do Amap£, no momento do recebimento dos documentos, fixate
foto 3x4 do candidate no CartSo de Autenticagdo e, na sequSncia, coletate a sua assinatura e a
transcri?§o de frase, para posterior remessa a FundagSo Carlos Chagas, que emitite um laudo tacnico
informando se o candidate a a mesma pessoa que realizou as provas do Concurso.
1.5 Sete tornado Inapto no Exame documental o candidate que deixar de apresentar qualquer
documenta<?So exigida nesta fase, com excedo do Diploma de nlvel Superior e da declaragdo
solicitada na alinea h do subitem 1.1, os quais podeteo ser apresentados ate a data da Matrfcula no
Curso de FormafSo.
1.6 Ao candidate que na ocasiSo do Exame Documental deixar de apresentar o Diploma de nlvel
Superior e ou declaragdo que comprove a inexistdncia de vinculo empregatlcio com a UniSo,
Estados e Municipios, sete oportunizado prosseguindo as demais fases nos termos do item 1.2, sob
nomenclatura APTO CONDICIONAL.

1.7 Sete oportunizado a interposigSo de recurso ao candidate Inapto na Fase de Exame documental
no prazo ate 02 (dois) dias uteis ap6s a publicagdo do resuitado.
1.8 Sob nenhuma hipbtese sete oportunizado nova data para apresentagSo do Exame documental,
da mesma forma que o nSo comparecimento no dia, local e hoterios previstos neste Edital ensejateo na
eliminag§o do Certame.

2. DO PEDIDO DE RECLASSIFICAQAO

2.1 Ao candidate convocado sete disponibilizado a possibiiidade de um unico pedido de
reclassificagdo que devete ser solicitado em formuterio especifico entregue na data marcada do
Exame Documental.
2.2 O candidate que pretender solicitar reclassificagdo, nio devete submeter-se ao Exame
Documental, contudo devete comparecer no dia, local e hoterio estipulado no item 3 e Anexo
Unico deste edital, onde preenchete o Formuterio previsto no item 2.1.
2.3 O pedido de reclassificagdo quando deferido, sete tornado publico juntamente com o resuitado
da fase do Exame Documental, passando o candidate reclassificado a figurar em posigSo posterior ao
Ultimo aprovado, respeitada a ordem geral de aprovagdo do concurso.
2.4 Ap6s deferimento e consequente publicagdo em edital, sob nenhuma hipdtese podete o
candidate “desistir”, “tornar sem efeito” ou afins o pedido de reclassificado.
2.5 O candidate que deixar de observar o prazo estipulado no item 2.2 perdete o direito ao pedido de

reclassificado. passando assim a ser considerado AUSENTE.
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3. DO LOCAL E DATA

Local: Diretoria de Pessoal da Policia Militar
Enderego: Rua Jovino PinoS, 3671 -MacapS-AP
Bairro: Beirol Cidade: Macapa Estado : Amapa Cep: 68902-030
DATA: 19/12/2018 / QUARTA-FEIRA
HORARIO: 08:00h as 12:00h

Macapa/AP, 11 de dezembro de 2018.

SUELEM AMORAS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da AdministragSo

Dec. n° 1535/2018




