
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

EDITAL N° 055/2018 — CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA 
NO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL 

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista o contido no EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA POLÍCIA CIVIL publicado 
no Diário Oficial do Estado do Amapá n°6482 de 14 de julho de 2017; 

Considerando o Resultado Definitivo para a carreira de Delegado de Policia contido 
no EDITAL N° 054/2018 - RESULTADO DEFINITIVO DA CONVOCAÇAO PARA AS ETAPAS 
DE EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, EXAME DOCUMENTAL E MÉDICO E EXAME 
PSICOLÓGICO, 

RESOLVE: 

Convocar o candidato APTO listado abaixo, para a MATRÍCULA NO CURSO DE 
FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL, nos termos do item 15.5 do Edital n° 001/2017 DE 
ABERTURA POLICIA CIVIL e item 1.4.2 do Edital n° 018/2018 - RETIFICAÇÃO, observando 
as disposições a seguir: 

CARREIRA: DELEGADO DE POLÍCIA 
— 	 ÁREA DE LOTAÇÃO - III (AL - III) 

CLAS. NOME RESULTADO 
07 WENDERSON BRAGA DA SILVA APTO 

	

1. 	DO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL. 

1.1. O candidato está convocado para realizar sua matricula no CURSO DE FORMAÇÃO 
POLICIAL PROFISSIONAL, de caráter eliminatório, que visa proporcionar 
conhecimentos e habilidades específicas para o desenvolvimento das atribuições junto 
a Policia Civil do Estado do Amapá. 

1.2. O CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL para as Carreira de Delegado 
será realizado sob coordenação da Academia Integrada de Formação e 
Aperfeiçoamento — AIFA, localizada na Rodovia Duca Serra, 65, Bairro Marabaixo - I, 
nesta cidade de Macapá/AP, no horário de 8h as 12h e de 14h às 18h, podendo 
inclusive ocorrer aos sábados. 

	

1.3 	A matrícula se dará de forma presencial ou através de procuração pública com 
finalidade especifica, no dia 18 de junho de 2018, às 8h, na Academia Integrada de 
Formação e Aperfeiçoamento — AIFA. 

	

1.4 	A matrícula no CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL do candidato 
convocado listado no anexo Único fica condicionada à apresentação da cópia dos 
seguintes documentos: 

a) Diploma de nível superior; 

b) Registro Geral — RG; 

c) Cadastro de Pessoa Física — CPF; 

d) Titulo de Eleitor; 

e) Carteira Nacional de Habilitação — CNH; 

O Comprovante de residência atualizado, exemplo: água, luz, telefone, etc; 

g) PIS / PASEP; 
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h) 02 (duas) fotografias 3X4, atuais; 

i) 01 (uma) pasta tipo classificador simples com elástico na cor branco transparente; 

j) Comprovante de Conta Bancária (Banco do Brasil); 

1.4.1 Outros documentos poderão ser requisitados pela Academia Integrada de Formação e 
Aperfeiçoamento para matricula no CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL 
PROFISSIONAL, sendo concedido ao candidato prazo razoável para sua apresentação. 

1.4.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos. 

1.4.3 No ato da matrícula a Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento — AIFA 
fornecerá lista de materiais necessários de uso pessoal durante o CURSO DE 
FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL, bem como as diretrizes e as regras de seu 
funcionamento, nas quais constarão os direitos, os deveres e as proibições do aluno. 

1.5 O candidato convocado para o CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL 
conforme item 1.1 deste edital que não atender a convocação e/ou deixar de apresentar 
a documentação exigida no item 1.4 deste Edital será considerado eliminado. 

	

1.6 	Enquanto matriculado e frequentando o Curso de Formação Policial Profissional o 
candidato terá direito a receber mensalmente, a título de auxilio financeiro, o valor 
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do subsidio inicial da respectiva carreira 
conforme Art. 36 da Lei n° 0883/2005. 

1.6.1 O candidato que for Servidor Efetivo do Estado, quando matriculado ficará afastado do 
exercício do respectivo cargo, durante o curso, caso em que poderá optar pela bolsa ou 
pelo subsídio e vantagens do seu cargo, emprego ou função conforme Art. 37 da Lei n° 
0883/2005. 

	

1.7 	Será eliminado do CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL o candidato 
que obtiver frequência acadêmica inferior a 60% (sessenta por cento) da carga horária, 
bem como média final do curso inferior a 50% (cinquenta por cento). 

	

1.8 	O aluno que abandonar o CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL PROFISSIONAL, sem 
justo motivo, ressarcirá ao erário o valor recebido a título de bolsa-aluno, pelo período 
cursado. 

	

1.9 	A qualquer tempo poder-se-á anular e/ou tomar sem efeito a matrícula de candidato no 
Programa de Formação, quando constatada omissão, declaração falsa ou diversa da 
que devia ser escrita, com a finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação. 

1.10 O candidato que não tiver sua matrícula aceita poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
interpor recurso administrativo que deverá ser protocolado junto ao protocolo Geral da 
Secretaria de Estado da Administração — SEAD, devendo ser endereçado à Presidente 
da Comissão Organizadora. 

Macapá/AP, 15 de junho de 2018. 

SUELEM A R S TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto n° 1535/2018 
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