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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 020/2011 - CFO PM

CONVOCAÇÃO PARA EXAME DOCUMENTAL

  O SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de  suas  atribuições  legais  e  na  qualidade  de  Presidente  da  Comissão 

Organizadora do Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto 

nº. 4446 publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº. 4648, datado 

de 28 de dezembro de 2009.

  Considerando  o  Mandado  de  Segurança  nº.  0000098-
44.2011.8.03.0000, Tribunal de Justiça do Estado do Amapá/Tribunal Pleno, 

que concedeu a Liminar de Urgência pleiteada para suspender os efeitos do 

ato de eliminação da 3ª fase (Exame Médico) do candidato abaixo citado, 

permitindo que o mesmo participe das fases seguintes do concurso, e sendo 

aprovado nas demais fases, até julgamento definitivo da ação fundamental.

  Resolve:

                      Convocar  o candidato abaixo citado, apto nas 1ª, 2ª Fases do 

Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Amapá ao Cargo de Oficial 

Combatente – CFO/PMAP, para a realização do Exame Documental – 4ª 
Fase, conforme Edital de Abertura.

A fase ocorrerá na seguinte data, observando-se o local e data 

abaixo descrita no item I deste edital.

O  candidato  deverá  apresentar-se,  conforme  cronograma 

abaixo,  munido  de  documento  de  identidade,  implicando  a  ausência  do 

Candidato na sua eliminação.

1. DO EXAME DOCUMENTAL

Local: Comando Geral da Polícia Militar/ Diretora de Pessoal da Policia 
Militar.

Data: 18 de fevereiro de 2011.

Endereço: Rua: Jovino Dinoá, s/n – Bairro: Beirol

Horário de início: Às 7h30min.

1.1.  No ato da convocação o candidato apresentará: 
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a) Original  e  fotocópia  do  diploma  ou  comprovante  de  conclusão  do 

Ensino Médio (antigo 2º grau), devidamente autenticado, emitido por 

instituição oficial de ensino reconhecida pelo Ministério de Educação. 

b) Original e fotocópia do Documento de Identidade, conforme relação do 

item 5.5.

c) Original  e  fotocópia  do  Título  de  Eleitor  e  comprovante  da  última 

eleição ou certidão expedida pela Justiça Eleitoral. 

d) Original e fotocópia do documento militar, se do sexo masculino. 

e) Certidões de antecedentes criminais  expedidas pela polícia  técnico-

científica, Justiça Federal e Justiça do Estado onde resida.   

f) Cadastro de pessoa física, CPF (original e fotocópia). 

g) 02 (duas) fotos 3x4, recentes, de frente, coloridas, de fundo branco.

1.2.  Será eliminado do concurso público o candidato convocado para o CFO 

PM  que  deixar  de  apresentar  a  documentação  exigida  no  período 

estipulado em edital ou que a apresente de forma irregular.

Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.  

Cargo: Oficial Combatente - Polícia Militar

Class. Nome

053
Pedro Henrique de Farias Oliveira – Mandado de Segurança 
nº. 0000098-44.2011.8.03.0000

Macapá-AP, 14 de fevereiro de 2011.

SEBASTIÃO CRISTOVAM FORTES MAGALHÃES
Secretário de Estado da Administração

Presidente da Comissão
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