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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 018/2018 RETIFICAQAO

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO , no uso de suas atribuigoes, tendo em vista o
contido no EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA POLICIA CIVIL publicado no Diario Oficial do Estado do
Amapa n° 6482 de 14 de julho de 2017;

CONSIDERANDO que o item 17.14 dispoe que o Edital de abertura do concurso da Policia Civil
podera sofrer eventuais alteragoes, atualizagoes ou acrescimos enquanto nao consumada a providencia ou
evento que Ihes disser respeito, ate a data da convocagao dos candidatos para as Provas correspondentes,
circunstancia que sera mencionada em Edital ou aviso a ser publicado;

CONSIDERANDO a alteragao promovida pela Lei Estadual n° 2.224. de 06 de setembro de 2017,
que modifica a Lei Estadual n° 0883, de 23 de margo de 2005;

CONSIDERANDO ainda, que o STF ja se manifestou sobre o tema com o entendimento de que “e
possiveI a adequagao do edital do concurso publico, antes de sua conclusao e homoiogagao,
quando houver necessidade de adaptagao do certame a nova legislagao aplicavel a carreira” .

(ARE 869782 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/06/2017,
PROCESSO ELETRONICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017).

DECIDE:

I. ALTERAR os itens abaixo relacionados, constantes do Capitulo 1 do EDITAL N° 001/2017 DE
ABERTURA POLICIA CIVIL , passando a vigorar com a seguinte redagao:

1. DAS DISPOSIQOES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Publico para a Carreira de Delegado de Policia constara de 02 (duas) Fases e
realizar-se-ao sob a responsabilidade da Fundagao Carlos Chagas, obedecidas as normas deste
Edital.

1.1.1 1a Fase - Prova Objetiva e Prova Pratica - Pega Processual, de carater eliminatorio e
classificatorio e;

1.1.2 2a Fase - Prova Oral, de carater eliminatorio e classificatorio
1.2 O Concurso Publico para a Carreira de Agente de Policia constara de Prova Objetiva e de

Redagao, de carater eliminatorio e classificatorio, e realizar-se-a sob a responsabilidade da
Fundagao Carlos Chagas, obedecidas as normas deste Edital.

1.3 O Concurso Publico para a Carreira de Oficial de Policia Civil constara de 02 (duas) Fases e
realizar-se-ao sob a responsabilidade da Fundagao Carlos Chagas, obedecidas as normas deste
Edital.

1.3.1 1a Fase- Prova Objetiva e de Redagao , de carater eliminatorio e classificatorio e;
1.3.2 2a Fase - Prova Pratica de Digitagao, de carater eliminatorio.
1.4 O Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas as

carreiras de Delegado de Policia, Agente de Policia e Oficial de Policia Civil, conforme informagoes
constantes no Capitulo 2, obedecida a ordem classificatoria e escolha da area de lotagao constante
no Capitulo 4, durante o prazo de validade previsto neste Edital.

1.4.1 A nota final do candidato sera obtida com a soma das notas das fases do concurso, quando houver,
observados os quantitativos dispostos nos quadros do item 4.3 . 2 do EDITAL N° 001/2017 DE
ABERTURA POLICIA CIVIL.

1.4.2 Os candidatos aprovados no concurso, nos termos dos itens 1.1, 1.2 e 1.3 , terao seus nomes
homologados no resultado final, e quando convocados serao submetidos as etapas abaixo, as
quais sao imprescindiveis a matricula no Curso de Formagao Policial Profissional, de
responsabilidade da Secretaria de Estado da Administragao, Secretaria de Justiga e Seguranga
Publica e Delegacia Geral de Policia Civil, sendo:

I - Exame de Aptidao Ffsica, de carater eliminatorio;
II - Exame Documental e Medico, de carater eliminatorio;
III - Exame Psicologico, de carater eliminatorio;
IV- Investiaacao Sor.ial rip rprptpr oliminatnri^ - - -



I.4.3 Os candidates aptos nas etapas constantes do item 1.4.2, quando convocados serao matriculados
no Curso de Formagao Policial Profissional, ministrado peia Academia Integrada de Formagao e
Aperfeigoamento - AIFA.

II. ALTERAR o item 2.1.2 do Capitulo 2, passando a vigorar com a seguinte redagao:

2.1.2 0 candidate aprovado nos termos do item 1.4.2, quando matriculado no Curso de Formagao Policial
Profissional, fara jus a 50% do subsidio inicial da respectiva carreira conforme item 2.1, a titulo de
bolsa mensal enquanto nele permanecer.

III. ALTERAR a alinea “ a” do item 3.1 do Capitulo 3, passando a vigorar com a seguinte redagao:

a) ter sido aprovado no Concurso Publico constante do Capitulo 1, ser considerado apto em todas as
etapas previstas no item 1.4.2 e ser Aprovado no Curso de Formagao Policial Profissional;

IV. ALTERAR o item 13.10 e acrescentar o item 13.11 ao Capitulo 13, passando a vigorar com a
seguinte redagao:

13.10 Da divulgagao dos resultados constarao apenas os candidates habilitados dentro do numero de
vagas e do cadastro reserva, previstos nos quadras constantes do item 4.3.2.

13.11 0 resultado final do concurso dar-se-a com a listagem final contendo a classificagao dos candidates
no concurso, a qual sera submetida a homologagao pela Administragao Publica.

V. NO CAPITULO 15, onde se le FASES, leia-se ETAPAS, e alteram-se os itens 15.1.1, 15.1.11.4,
15.1.12.5, 15.1.16, 15.1.17, 15.1.19, 15.2.1, 15.2.2.10, 15.2.2.11, 15.3, 15.3.1, 15.3.2, 15.3.5,
15.4.1, 15.4.6, as numeragoes dos itens 15.4.3, 15.4.4, e acrescenta-se o item 15.5.7, passando a
vigorar com a seguinte redagao:

15. DAS DEMAIS ETAPAS PARA AS CARREIRAS DE DELEGADO DE POLICIA, AGENTE DE
POLICIA E OFICIAL DE POLICIA CIVIL.

15.1.1 Os candidates aprovados no Concurso Publico, quando convocados serao submetidos ao Exame
de Aptidao Fisica, de carater eliminatorio. A convocagao sera feita em data a ser divulgada em
Edital Convocatorio publicado no Diario Oficial do Estado e no enderego eletronico:
www.sead .ap.qov.br e ocorrera na cidade de Macapa - AP.

15.1.11.4 O candidate que nao atingir a performance minima, na segunda tentativa, sera considerado
INAPTO e estara eliminado.

15.1.12.5 O candidate que nao atingir a performance minima, na segunda tentativa, sera considerado
INAPTO e estara eliminado.

15.1.160 aquecimento e a preparagao para o Exame de Aptidao Fisica sao de responsabilidade do proprio
candidato, nao podendo interferir no andamento do teste.

15.1.17 0 candidato sera considerado APTO ou INAPTO em razao de seu desempenho no Exame de
Aptidao Fisica. De outro modo, sendo considerado INAPTO ou AUSENTE, o candidate sera
eliminado, nao prosseguindo na etapa subsequente.

15.1.19 Demais informagoes, regulamentagoes e divulgagao do resultado a respeito do Exame de Aptidao
Fisica serao definidas em Edital especifico.

15.2.1 O candidato considerado apto na etapa do Exame de Aptidao Fisica sera convocado conforme
prescrigoes e cronograma constante em Edital Convocatorio, para comparecer a etapa -
Exame Documental e Exame Medico, de carater eliminatorio, munidos de 02 (duas) fotos 3x4 e dos
seguintes documentos:

15.2.2.10 O candidato que comparecer e preencher os requisites previstos nos itens 15.1 e 15.2,
considerado APTO, prosseguira nas demais etapas. O candidato Inapto ou Ausente sera
eliminado.

15.2.2.11 Apos a publicagao do resultado do Exame Documental e Exame Medico, ao candidato
INAPTO sera oportunizado o prazo ate 02 (dois) dias uteis para a interposigao de recurso.

15.3.1 Os candidates Aptos na etapa de Exame Documental e Medico serao convocados e submetidos ao
Exame Psicologico, de carater eliminatorio. A Avaliagao Psicologica tern por objetivo analisar as
condigoes psicologicas do candidato, suas caracteristicas e aptidoes para frequentar o Curso de
Formagao Policial Profissional, de acordo com o perfil exigido para cada carreira, conforme descrito
no Artigo 35, §1° item III, da Lei Estadual n° 883/2005.

15.3.5 Em razao do Resultado da Avaliagao Psicologica, o candidato sera julgado APTO ou INAPTO. O
candidato inapto sera eliminado. Os candidates considerados inaptos na Avaliagao Psicologica
receberao o resultado atraves de entrevista devolutiva com o psicologo, no prazo de ate 72 (setenta
e duas) horas, a contar da publicagao do resultado nao devendo em hipotese alguma haver
Hiwnlnar'an Ha mntiwaran Ha inantiHan %



15.4.1 Sera convocado para a etapa de Investigagao Social o candidato que for considerado APTO na
etapa de Exame Psicologico.

15.4.2 A Investigagao Social tera carater unicamente eliminatorio e o candidato sera considerado APTO ou
INAPTO.

15.4.3 A Investigagao Social sera realizada pela Policia Civil do Estado do Amapa (PCAP) , a partir de
informagoes constantes de formulario especifico divulgado posteriormente, a ser preenchido e
assinado pelo candidato.

15.4.4 A investigagao social, realizada pela PCAP, estender-se-a ate a posse do candidato. Nesse periodo,
o candidato que incorrer em conduta ou condigao capaz de torna-lo nao recomendado para a
fungao policial sera considerado INAPTO e consequentemente eliminado.

15.5.7 Os candidatos integrantes do cadastro reserva na forma do item 13.10, aguardarao a convocagao
conforme criterio discricionario e necessidade da Administragao para so entao se submeter as
etapas previstas no capitulo 15.

VI. ALTERAR o titulo do Capitulo 16, o item 16.1 e excluir os demais itens, passando a vigorar com a
seguinte redagao:

16 DA INVESTIDURA E LOTAQAO

16.1 Os candidatos serao investidos no cargo para o qual concorreu se preencherem os requisitos
previstos no Art. 29 da Lei Estadual n° 883/2005 e suas alteragoes.

VII. ALTERAR no Capitulo 17, os itens 17.5, 17.6.1, 17.6.2, 17.6.3, 17.7, 17.10.5, 17.15, 17.16, 17.18,
passando a vigorar com a seguinte redagao:

17.5 O resultado final do concurso, apos decididos todos os recursos interpostos, sera homologado pela
Secretaria de Estado da Administragao, conforme previsao do item 13.10.

17.6.1 Atos relativos a 1a e 2a Fases do Concurso Publico, nos sites da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br) e site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficia! do Estado do
Amapa.

17.6.2 Atos relativos as etapas subsequentes ao concurso Publico no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br)
e Diario Oficial do Estado do Amapa.

17.6.3 Serao publicados no site da SEAD (www.sead.ap.gov.br) e Diario Oficial do Estado do Amapa
todos os Editais relativos ao Concurso Publico e as demais etapas.

17.7 Serao disponibilizados os boletins de desempenho do candidato na Primeira e Segunda fases do
concurso, quando houver, para consuita dos resultados relacionados ao Concurso Publico, 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 Edita! de Resultado for publicado.

17.10.5 Apos a homologagao do resultado do concurso pela Secretaria de Estado da Administragao, o
candidato aprovado, quando necessario atualizara seus dados junto ao Protocolo Geral da SEAD,
para otimizar as possiveis convocagoes para as etapas de Exames e Curso de Formagao Policial
Profissional.

17.15 As despesas relativas a participagao do candidato no Concurso, bem como em todas as fases e
etapas a que for convocado e a sua apresentagao para posse e exercicio correrao as expensas do
proprio candidato.

17.16 Sera eliminado o candidato que deixar de comparecer a quaiquer uma das fases do concurso ou
das etapas previstas na disposigao preliminar deste Edita!, independents da causa ou motive.

17.18 O nao atendimento peio candidato das condigoes estabelecidas neste Edital, a quaiquer tempo,
implicara sua eliminagao.

17.20 Ficam assegurados todos os atos anteriormente executados, bem como mantidos os resultados
devidamente publicados, nao gerando quaiquer prejuizo a classificagao obtida ate o momento
pelos candidatos inscritos no certame.

VIII. Demais itens permanecem inalterados.

Macapa, AP 28 de margo de 2018.

SUELEM'SmSSSTAVOFSFURTADO
Secretaria de Esrado da Administragao

Decreto 2823/2016




