
  
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

        SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 015/2010 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SAÚDE

A  SECRETÁRIA  DE  ESTADO  DA ADMINISTRAÇÃO,  no  uso  de  suas 

atribuições e  na  qualidade  de Presidente  da Comissão  Organizadora do 

Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto nº. 0023, de 04 

de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial  do Estado do Amapá nº. 

4652, datado de 04 de janeiro de 2010. e

Considerando o Mandado de Segurança n°.  0001040-1320108030000 do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.  

RESOLVE:

Convocar o candidato apto na primeira Fase da 2° Etapa - Teste de Aptidão 

Física – TAF, para realizar  o  EXAME DE SAÚDE, primeira Fase da 2° 
Etapa,  de  acordo  com  o  item  14  e  seus  subitens,  conforme  Edital  de 

Abertura nº. 001/2010 – Grupo Polícia Civil – Delegado de Polícia, de 21 de 

janeiro de 2010.

1 – DA CONVOCAÇÃO:

1.1.      O candidato deverá apresentar-se na  Divisão Geral de Perícia 

Médica, localizada na Rua Leopoldo Machado, nº. 1094 – Centro, munido 

dos exames médicos listados no item 1.3, no dia 30 de setembro de 2010.

1.2.   O candidato Apto no Teste de Aptidão Física – TAF, conforme 16.5 

do  Edital  de  Abertura  do  Concurso,  deverá  também  entregar  neste 
mesmo dia, na Secretaria de Estado da Administração, sala 23, Divisão 
de  desenvolvimento  de  Pessoal/DDP,  envelope  opaco,  lacrado  e 

identificado contendo formulário devidamente preenchido acompanhado de 

cópia autenticada dos documentos listados abaixo:

a) Cópia autenticada do documento de identidade.

b) Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF.



c) Cópia autenticada do certificado de reservista  ou de dispensa de 

incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.

d) Cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da 

última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das 

obrigações eleitorais.

e) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, 

ou  declaração  firmada  pelo  candidato  de  que  nunca  exerceu  atividade 

laboral.

f) Cópia  autenticada  do  diploma,  devidamente  registrado,  de 

conclusão de curso de graduação de nível superior de Bacharel em Direito 

ou em Ciências Jurídicas, fornecido por instituição de ensino reconhecida 

pelo Ministério da Educação.

g) Cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.).

h) Declaração firmada de não haver  sofrido ou estar  cumprindo,  no 

exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar 

de  suspensão  ou  demissão,  aplicada  por  qualquer  órgão  público  e/ou 

entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal.

i) Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha 

residido  nos  últimos  05  (cinco)  anos,  expedidos  pela  Policia  Técnico 

Cientifica - Politec.

j) Certidões  negativas  criminais  da  Justiça  Federal  e  da  Justiça 

Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.

k) Apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens ou 

efetuar declaração nos moldes previstos na Lei Estadual Nº. 0883, de 23 de 

março de 2005. 

1.3.    Para  ser  submetido  ao  Exame  de  Saúde,  o  candidato  deverá 

providenciar às suas expensas e apresentar Junta Médica do Estado do 

Amapá, os seguintes exames:

a) Eletrocardiograma, com laudo;

b) Eletroencefalograma, com laudo;

c) Exame  oftalmológico–laudo  completo,  incluindo  avaliação 

sensocromática;

d) Abreugrafia ou RX de tórax;

e) Machado Guerreiro;



f)        Exame de urina – tipo I;

g) Exame de fezes – Parasitológico;

h) Exames  de  sangue:  hemograma,  glicemia  (jejum),  VDRL,  HIV, 

colesterol total e frações, triglicérides e lipídios total;

i) Exame de sangue PSA (para candidatos do sexo masculino acima 

de 40 anos);

j) ABO + RH;

k) Beta HCG e PCCU (para candidatos do sexo feminino); 

l) Audiometria e laringoscopia com laudo;

m) Exame  toxicológico  (maconha  e  metabólicos  do  Delta  9  THC, 

cocaína,  anfetamínicos,  metabólicos  e  derivados  -  merla,  solventes  - 

hidrocarbonetos,  opiáceos  e  psicofármacos,  e  qualquer  outra  substância 

que cause dependência química), com laudo.

1.4.    Em todos os laudos e resultados dos exames, além do nome do 

candidato, deverá constar obrigatoriamente o número de seu documento de 

identidade, sendo motivo de inautenticidade do exame a inobservância ou a 

omissão do número do documento de identidade.

1.5.   Para  submeter-se  ao  Exame  de  Saúde,  o  candidato  deverá 

comparecer no dia, horário e local designado munido dos exames exigidos e 

de documento oficial de identidade. A não observância do disposto neste 

subitem acarretará a eliminação automática do candidato.

1.6.   Fica  a  critério  da  Junta  Médica  a  solicitação  de  exames 

complementares.

1.7.     A equipe médica, após o exame clínico e a análise dos testes e dos 

exames laboratoriais exigidos, emitirá Laudo Médico conclusivo da aptidão 

ou inaptidão de cada candidato, o qual deverá ser entregue na Secretaria 
de Estado da Administração, sala 23, Divisão de Desenvolvimento de 
Pessoal.

1.8.    Após a divulgação do resultado oficial.  O candidato inapto poderá 

recorrer administrativamente, interpondo recurso na Secretaria de Estado da 

Administração, no prazo de 02 dias úteis, os recursos interpostos fora do 

prazo estipulado de 02 dias úteis, será automaticamente indeferido.

1.9.  O  candidato  que  estiver  fora  da  capital  poderá  interpor  recurso 

administrativo  através  de  procurador  ou  encaminhar  para  o  email 

ddp.drh.sead-ap@hotmail.com.  O  recurso  deve  estar  devidamente 

mailto:ddp.drh.sead-ap@hotmail.com


identificado, contendo todas as informações conforme item 20 do edital de 

abertura, não tendo efeito suspensivo das fases seguintes. 

Apresentação do exame documental

Local: sala 23 - DDP, da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, 

Avenida FAB, 087, Centro Cívico.

Data: 30 de setembro de 2010.

Horário: das 08h00min às 12h00min.

Apresentação dos exames médicos

Local: Junta Médica do Estado, localizada na Rua Leopoldo Machado, nº. 

1094.

Dara: 30 de setembro de 2010.

Horário: das 08h00min às 12h00min.

Inscrição Nome

23087
Rodolfo de Queiroz Moura – Mandado de Segurança n°. 
0001040-1320108030000.

Macapá-AP, 28 de setembro de 2010.

SALDETE MARIA MARTINS COSTA
Secretária de Estado da Administração

Presidente da Comissão


