
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 007/2010 – GTAF

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO

A SECRETÁRIA  DE ESTADO  DA ADMINISTRAÇÃO,  no  uso  de  suas 

atribuições  e  na  condição  de  Presidente  da Comissão  Organizadora  do 

Concurso Público Estadual, conforme estabelecido no Decreto nº. 0024 de 

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

4.652, datado de 04 de janeiro de 2010, e

Considerando a ausência de 02 (dois) candidatos que foram convocados 

através do Edital n°.005/2010 de 23 de setembro de 2010, para matrícula 

no Programa de Formação para o cargo de Auditor e Fiscal  da Receita 

Estadual do Amapá do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização do 

Quadro de Pessoal do Estado do Amapá, instituído pela Lei nº. 0982, de 03 

de abril de 2006.

R E S O L V E:

Convocar os candidatos listados neste Edital  para o Cargo de Fiscal  da 

Receita Estadual, para efetuarem matrícula no Programa de Formação - 2ª 

Etapa, no dia 05 de outubro de 2010, com as seguintes informações.

1. DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO

1.1  Os  candidatos  listados  neste  Edital,  estão  convocados  para  a 

matrícula no Programa de Formação - 2° fase, de caráter eliminatório. O 

Programa de Formação visa proporcionar aos candidatos conhecimentos e 

habilidades específicas para o desenvolvimento de suas atribuições.

1.2       A matrícula para o Curso de Formação, poderá ser efetuada através 

de Procuração, com firma reconhecida.

1.3    A  nomeação  e  posse  dos  candidatos  aprovados  no  Curso  de 

Formação se dará a partir de fevereiro de 2011.

1.4 A Matrícula dos candidatos convocados para a 2ª etapa (Programa de 

Formação)  fica  condicionada à apresentação dos seguintes  documentos 

originais, os quais serão digitalizados.

a) Diploma de nível superior;



b) Registro Geral – RG;Título de Eleitor e comprovante(s) da última 

eleição  e/ou  certidão de quitação  eleitoral  expedida pela  Justiça 

Eleitoral;

c) Documento militar se do sexo masculino;

d) CPF e comprovante de inscrição e de situação cadastral no CPF;

e) 01 (uma) fotografia recente, colorida 3X4, fundo azul;

f) Comprovante  de  residência  atualizado,  exemplo:  água,  luz, 

telefone, etc;

g) Certidões  Negativa  Civil  e  Criminal  da  Justiça  Federal,  Justiça 

Estadual  e Policia Civil do Estado onde residir o candidato;

h) Declaração firmada pelo candidato da existência ou não de vínculo 

funcional com a União, Estados e Municípios;

i) Pis / Pasep;

1.5.       Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

1.6. O  candidato  possuidor  de  vínculo  com  a  Administração  Pública 

(União,  Estados  ou  Municípios),  deverá  apresentar  Declaração  do 

empregador informando a carga horária semanal exercida e o horário de 

início e término do expediente de trabalho.

1.7. O candidato convocado para a matrícula no Programa de Formação 

que não atender a convocação e/ou deixar de apresentar a documentação 

exigida será considerado eliminado do concurso público.

1.8. O candidato que não tiver  sua matrícula aceita no Programa de 

Formação,  poderá,  no  prazo  de  02  (dois)  dias  úteis,  interpor  recurso 

administrativo  que  deverá  ser  encaminhado  à  Presidente  da  Comissão 

Organizadora, na Secretaria de Estado da Administração – SEAD, Avenida 

FAB,  n°  87,  Centro  Cívico,  Macapá – Amapá,  CEP 68.900-000,  ficando 

estabelecido o prazo de 01 (um) dia útil  para a Comissão se manifestar 

sobre as razões do recurso.

1.9. A administração reserva-se o direito de convocar candidatos não 

classificados, remanescentes da 1ª etapa, para matrícula no Programa de 

Formação  para  suprir  vagas  não  atendidas,  respeitados  os  limites 

estabelecidos no item 2.1, do Edital n°.001/2010 de Abertura do certame.

1.10. O Programa de Formação é de caráter eliminatório, exigindo-se do 

candidato  tempo  integral  e  frequência  obrigatória.  Será  realizado  pela 

Escola de Administração Pública – EAP, sob a supervisão da Secretaria de 

Estado da Administração, e suas regras serão objeto de edital específico.

1.11. O candidato receberá, a título de auxílio financeiro, a importância 

correspondente a 70% (setenta por cento) do vencimento inicial do cargo 

para  o  qual  esteja  concorrendo,  enquanto  estiver  matriculado  e 

frequentando o Programa de Formação.



1.11.1 Ao  candidato  convocado  para  o  Programa  de  Formação,  se 

servidor efetivo da Administração Direta, Autárquica e/ou Fundacional do 

Governo do Estado do Amapá, será assegurado o afastamento remunerado 

para  a  participação  do  Programa  de  Formação,  podendo  optar  pelo 

recebimento  de  sua  remuneração  ou  do  auxílio  financeiro  previsto  no 

subitem anterior.

1.11.2. É  vedado  o  recebimento  cumulativo  da  remuneração  e  auxílio 

financeiro.

1.12. Os  candidatos  que  obtiverem  aproveitamento  no  Programa  de 

Formação, conforme dispuser seu edital,  serão considerados  aprovados 
no  concurso  público.  Os  candidatos  que  não  obtiverem  aproveitamento 

serão considerados eliminados.

1.13. O  candidato  deverá  acessar  o  site  http://sead.ap.gov.br 
preencher  e  imprimir  o  Formulário  de  inscrição,  e  entregá-lo 
juntamente com os demais documentos descritos no subitem 1.4.

Local para Matrícula: Atendimento ao Público - Secretaria de Estado da 

Administração – SEAD, Avenida FAB, 087- Centro.

Dia: 05 de outubro de 2010.

          Cargo: FISCAL DA RECEITA

Clas.                         Nome

36 Helio Flavio Souza Lima

37 Manoel F. Balieiro Alfaia Filho

Macapá-AP, 01 de outubro de 2010.

Saldete Maria Martins da Costa
Secretária de Estado da Administração

Presidente da Comissão

http://sead.ap.gov.br/

