
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 066 /2012 - CFO PM

CONVOCAÇÃO PARA OS EXAMES MÉDICO, DOCUMENTAL E 
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

                    A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 

de suas atribuições legais e, conforme disposto no Decreto nº 0741 de 12 de 

março de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº. 5184, 

datado de 13 de março de 2012; e

                   Considerando, o  Mandado de Segurança nº.: 0000239-
29.2012.8.03.0000,  impetrado  por  ARCANGELO  DA  FONSECA 
CORDEIRO, para cumprimento da r.decisão liminar.

                   RESOLVE:

                  Convocar o candidato abaixo relacionado , aptos no Teste de 

Aptidão  Física  -  2ª  Fase  do  Concurso  Público  ao  Cargo  de  Oficial 

Combatente  –  CFO/PMAP,  para  a  realização  dos  Exames  Médico, 
Documental e Avaliação Psicológica, conforme Edital de Abertura.

                 As fases ocorrerão nas seguintes datas, observando-se os locais 

e datas abaixo descritas nos itens  I, II e III deste edital.

                Os candidatos deverão apresentar-se, conforme cronograma 

abaixo,munido de documento de identidade. 

1. DOS EXAMES MÉDICOS

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

Data: 07 de maio de 2012.

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

Horário de apresentação/início: 7h30min.

1.1. Os  exames  médicos  compreendem  exames  clínico,  oftalmológico, 

odontológico,  toxicológico,  e  de  outros  aspectos  físicos,  os  quais 

deverão  obrigatoriamente  vir  acompanhados  dos  respectivos 
laudos.

1.2. Os candidatos devem comparecer munidos dos seguintes exames:

a) Hemograma, Glicemia, Uréia, Creatinina;

   



b) Chagas;

c) VDRL;

d) HBSAg;

e) TGO e TGP;

f) Bilirrubinas e  frações; 

g) Tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; 

h) Eletrocardiograma (até 29 anos), 

i) Radiografia Panorâmica Odontológica, 

j) Raios X da Coluna Vertebral, 

k) Raios X do Tórax; 

l) Eletro encefalograma; 

m) Teste Ergométrico (a partir de 30 anos), 

n) Audiometria, 

o) Laudo oftalmológico completo; 

p) exame toxicológico (cannabis sativa-maconha e metabólicos do delta 9 

THC, cocaína, anfetamínicos e metabólicos) com laudo.  

1.3. Os exames exigidos no subitem anterior deverão conter o número do 

documento de identidade do candidato e ter prazo de validade não 

superior  a  6(seis)  meses  entre   a   data   de   realização   e   sua 

apresentação à banca examinadora. 

1.4. A  critério  da  Junta  Pericial  poderão  ser  solicitados  exames 

complementares;

1.5. O candidat0o será considerado apto ou inapto nos exames médicos, 

de  acordo  com  a  conclusão  do  laudo  médico,  observadas  as 

condições incapacitantes constantes do Anexo II do edital de abertura. 

O candidato considerado inapto será eliminado do concurso. 

1.6. O candidato  será considerado inapto nos exames médicos,  quando 

incidir em qualquer um dos aspectos a serem observados pela Junta 

Pericial, bem como apresentar teste toxicológico positivo para o uso de 

drogas ilícitas, conforme o anexo II do edital de abertura.

   



1.7. Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data 

e horário determinados para a realização dos exames médicos, não se 

encontrar em condição de saúde compatível com o cargo ao qual está 

concorrendo ou que deixar de apresentar qualquer um dos exames 

laboratoriais previstos nessa etapa. 

1.8. No dia  de  realização  dos  exames médicos,  os  candidatos  deverão 

comparecer trajando calção de banho, no caso de candidatos do sexo 

masculino,  e  maiô  de  duas  peças,  para  os  candidatos  do  sexo 

feminino.

1.9. Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em 

edital.

1.10.Demais  informações  a  respeito  dos  exames  médicos  constarão  de 

edital específico de convocação para essa

2. DO EXAME DOCUMENTAL
Local: Comando Geral da Polícia Militar/ Diretora de Pessoal da Policia 
Militar.

Data: 08 de maio de 2012.

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

Horário de início: 7h30min.

2.1. No ato da convocação os candidatos apresentarão: 

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.

2.2. 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.

2.3. Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.  

                    3. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Local: Centro Psicossocial da Polícia Militar.

   



Data: 09 de maio de 2012.

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

Horário de início: Às 7h30min.

3.1. A Avaliação psicológica será realizada na cidade de Macapá-AP. 

3.2. A Avaliação  psicológica  tem  por  objetivo  analisar  as  condições 

psicológicas  do  candidato,  suas  características  e  aptidões  para 

freqüentar  o  CFO PM, de acordo com o perfil  exigido para essa 

função profissional. 

3.3. A avaliação psicológica possuirá 03 (três) estágios distintos, porém 

integrados.  A composição da avaliação será constituída de testes 

reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, serão aplicados 

através dos seguintes instrumentos: 

• Entrevista individual;

•Testes  de  personalidade,  testes  de  inteligência  e  testes  de 

habilidades específicas.

3.4. O  Candidato,  para  ser  classificado,  deve  preencher  as 

características  inerentes  ao  futuro  cargo  de  Oficial,  que  estão 

especificadas  no item XI – Da Avaliação Psicológica – 5ª Fase. Do 

Edital de abertura.

3.5. O  Exame  Psicológico  terá  caráter  unicamente  eliminatório.  O 

candidato poderá obter um dos seguintes resultados: 

a) Indicado: significando que o candidato apresentou, no concurso 

público para o CFO PM, perfil psicológico compatível com o perfil exigido; 

b) Contra-indicado: significando que o candidato não apresentou, no 

concurso público para o CFO PM, perfil psicológico compatível com o perfil  

exigido. 

c) Ausente: significando que o candidato não compareceu ao Exame 

Psicológico.

 Cargo de Oficial Combatente – Policial Militar

CLASS Nº. 
INSC
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138 03513-
4

ARCANGELO DA FONSECA CORDEIRO

Macapá-AP, 04 de maio de 2012.

MARIA LUIZA PIRES PICANÇO CEARENSE
Secretária de Estado da Administração

   



   


