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EDITAL N° 014/2018
CONVOCAÇÃO PARA A 3a FASE- EXAME DOCUMENTAL E EXAME DE SAÚDE

POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO AMAPÁ

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

CONSIDERANDO o resultado final da 1a e 2a Fase do Concurso, e sua consequente
Homologação publicada por meio do Edital n° 009/2017, retificada pelo Edital n° 010/2018;

CONSIDERANDO o resultado inserido no Edital de Convocação n° 011/2018 de 17
de janeiro de 2018, e buscando preencher as vagas remanescentes em função das
reclassificações, ausências e eliminação;

R E S O L V E:

I - Convocar para a 3a Fase - Exame Documental e Exame de Saúde os candidatos

habilitados na 1a Fase - Prova Objetiva e Redação, e 2a Fase - Prova de Títulos,

denominados classificados nos termos do subitem 16.3 conforme disposto no quadro 1 do

item 4.3 do Edital de Abertura do Concurso Público para provimento de vagas aos cargos de

Perito Médico Legista e Perito Médico Legista com Especialização em Psiquiatria,

conforme relação constante no anexo Único deste Edital.

1. DO EXAME DOCUMENTAL

1.1 Os candidatos classificados na 1a Fase relacionados no Anexo Único deste Edital, no
ato da convocação deverão se apresentar impreterivelmente no dia e local estipulados
munidos de original e cópia dos seguintes documentos:

a) Diploma de conclusão de Curso Superior em Medicina, expedido por
estabelecimento de Ensino reconhecido pelo Ministério da Educação;

b) Registro no Conselho Regional de Medicina/CRM
c) Título de especialista em Psiquiatria com Registro no Órgão de Classe Competente

(Apenas para o cargo de Perito Médico Legista com Especialização em
Psiquiatria)

d) 02 fotos 3x4;
e) Carteira de Identidade ou documento de identificação oficial válido com foto;
f) Título de Eleitor e comprovante da última eleição ou certidão de quitação eleitoral

expedida pela Justiça Eleitoral;
g) Documento militar, se do sexo masculino;
h) CPF;
i) Declaração que comprove a inexistência de vínculo empregatício com a União,

Estados e Municípios;
j) Comprovante de residência atualizado (energia elétrica, água ou de telefone) no

próprio nome, em nome dos pais, ou com declaração reconhecida de cedência de
moradia, acolhida ou mesmo cópia do contrato de locação;



k) Certidão negativa de antecedentes criminais (original), expedida pela Justiça
Estadual e Justiça Federal no Estado do Amapá ou do Estado onde residir o
candidato;

L) Comprovante de inscrição no PIS ou PASEP;

1.2 Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos.

1.3 No ato do Exame documental, o servidor responsável pelo atendimento, fixará foto 3x4
do candidato no Cartão de Autenticação e, na sequência, coletará a sua assinatura e a
transcrição de frase, para posterior remessa à Fundação Carlos Chagas, que emitirá um
laudo técnico informando se o candidato é a mesma pessoa que realizou as provas do
Concurso.

1.4 Será tornado Inapto no Exame documental o candidato que deixar de apresentar

qualquer documentação exigida nesta fase, com exceção do Diploma de Medicina e da

declaração solicitada na alínea I do subitem 1.1, os quais poderão ser apresentados

até a data da Matrícula no Curso de Formação.

1.5 Ao candidato que na ocasião do Exame Documental deixar de apresentar o Diploma de
Medicina e/ou declaração que comprove a inexistência de vínculo empregatício
com a União, Estados e Municípios, será oportunizado prosseguindo as demais fases

nos termos do item 1.2, sob nomenclatura APTO CONDICIONAL.

1.6 No Ato do Exame Documental, o Candidato será formalmente encaminhado para

Agendamento de Horário para realização do Exame de Saúde junto a Divisão Geral de
Pericia Médica - DGPM/DRH/SEAD.

2 DO EXAME DE SAÚDE

2.1 Findado o Exame de Documental, o candidato será encaminhado à Divisão Geral de
Pericia Médica do Estado do Amapá, onde deverá obrigatoriamente apresentar-se
munido dos seguintes exames:

a) Eletrocardiograma com laudo;

b) Exame Oftalmológico com laudo completo (inclusive com avaliação senso
cromática);
c) RX do tórax com laudo;

d) Exame de urina tipo (1);
e) Exame de Fezes - parasitológico;
f) Exame de Sangue: Hemograma, Glicemia (jejum), VDRL, Colesterol total e frações,

Triglicerídeos, Lipídios totais;
g) Exame de Sangue: PSA para candidatos de sexo masculino acima de 40 anos;

h) ABO+RH;
i) PCCU para candidatas de sexo feminino;

j) Audiometria com laudo otorrino;
k) Exame Antidrogas: exame com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias
realizado por meio de amostra de queratina para detecção de:

I- maconha;



II- metabólicos do delta-9 THC;

III- cocaína;
IV- anfetaminas (inclusive metabólitos e seus derivados);
V- opiáceos.

2.2 No Exame de Saúde, o candidato será submetido à Divisão Geral de Pericia Médica,

com o objetivo de ter verificada as suas condições de saúde e constituição física em
relação ao desempenho das tarefas inerentes ao cargo pleiteado.

2.3 Se necessário, a Junta Médica solicitará exames complementares para dirimir
eventuais dúvidas;

2.3.1 O candidato deverá providenciar os exames complementares necessários quando

solicitados;

2.4 Em todos os exames deverá constar, obrigatoriamente, (incluindo-se nos
complementares se solicitado), além do nome do candidato, a assinatura e o numero do

registro no órgão de classe específico do profissional responsável.

2.5 Para os candidatos que concorrerem às vagas de candidato com deficiência, ficam

estabelecidos os critérios de avaliação previstos no Capítulo 5 (cinco) do Edital de

Abertura, sem prejuízo da aplicação de normas existentes na legislação específica
vigente.

2.6 Em razão do resultado do Exame de Saúde, o candidato que comparecer será avaliado
e julgado Apto ou Inapto à função pleiteada, de acordo com o parecer devidamente

assinalado pela Junta Médica Oficial Designada.

3. DO PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO

3.1 Será oportunizado ao candidato quando convocado, um único pedido de

reclassificação que será solicitado em formulário específico.

3.2 O candidato que pretender solicitar reclassificação, não deverá submeter-se ao
Exame Documental, contudo deverá comparecer no dia, local e horário estipulado
no item 4 e anexo Único deste edital, onde preencherá o Formulário previsto no item

3.1.

3.3 O pedido de reclassificação quando deferido, será tornado público juntamente com o
resultado da Fase do Exame Documental, passando o candidato reclassificado a figurar
em posição posterior ao último aprovado, respeitada a ordem geral de aprovação do
concurso.

3.4 Após deferimento e consequente publicação em edital, sob nenhuma hipótese poderá o
candidato “desistir”, “tornar sem efeito" ou afins o pedido de reclassificação.

3.5 O candidato que deixar de observar o prazo estipulado no item 3.2 perderá o direito ao
pedido de reclassificação, passando assim a ser considerado AUSENTE.
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4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 A Fase de Exame Documental e Exame de Saúde de caráter eliminatório será
presencial, não sendo aceito sob nenhuma hipótese procurador nomeado para tal

finalidade.

4.2 O candidato que comparecer e for APTO nos Exames da 2a Fase- Exame Documental
e Exame de Saúde , será tido como indicado ao cargo, e, portanto em condições de

frequentar a 4a Fase - Programa de Formação de caráter eliminatório, quando

convocado. De outro modo, sendo considerado Inapto ou Ausente no Exame
Documental ou no Exame de Saúde, o candidato será eliminado do concurso.

4.3 Será oportunizado a interposição de recurso ao candidato Inapto ou Ausente na Fase de
Exame documental no prazo até 02 (dois) dias úteis após a publicação do resultado

preliminar.
4.4 O não comparecimento no dia, local e horários previstos neste Edital ensejarão na

eliminação do Certame.

4.5 Casos omissos deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração pública junto
a SEAD dentro do período recursal previsto no item 4.3, sendo endereçado a comissão

do Concurso POLITEC, que irá analisar e emitir parecer conclusivo.

5. DO LOCAL E DATA

Local: SEAD- Secretaria de Estado da Administração
Endereço: Av. Fab, 087 J-
Bairro: Centro Cidade: Macapá Estado : Amapá Cep: 68900-073
DATA: CONFORME ANEXO UNICO

Macapá/AP, 28 de fevereiro de 2018.

SUELEM AMORA^TÁVORA FURTADO
Secretária de Estado da Administração



ANEXO ÚNICO

EDITAL N° 014/2018 - POLITEC

CONVOCAÇÃO PARA A 3a FASE- EXAME DOCUMENTAL E EXAME DE SAÚDE
POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DO AMAPÁ

CARREIRA: A0101 - PERITO MÉDICO LEGISTA

ÁREA DE LOTAÇÃO AL - I : MACAPÁ/ SANTANA/MAZAGÃO/ PORTO GRANDE/FERREIRA
GOMES/ PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/SERRA DO NAVIO/ITAUBAL.

DATA:14/03/2018 / QUARTA - FEIRA HORÁRIO: 08:00h AS 10:00h

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA FINAL

11 0000007d DEMIAN ROMULO ANDRADE ATHANAZIO 000085017218 267.67
12 0000248d LUCIANO ROCHA LIMA JÚNIOR 000000001013 266.09

ÁREA DE LOTAÇÃO AL - II: TARTARUGALZINHO/ PRACUÚBA/CUTIAS/ AMAPÁ/
CALÇOENE/ OIAPOQUE.

DATA: 14/03/2018 / QUARTA - FEIRA HORÁRIO: 08:00h AS 10:00h

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA FINAL

07 OOOOIIOh DELANO GARCIA TEIXEIRA 000004187866 234.07

ÁREA DE LOTAÇÃO: AL- III: LARANJAL DO JARÍ E VITÓRIA DO JARÍ.

DATA: 14/03/2018 / QUARTA - FEIRA HORÁRIO: 08:00h AS 10:00h

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA FINAL

03 0000281b JONAS KARLEM ANGELIM VIANA 000215665591 227.36

CARREIRA: B0201 - PERITO MÉDICO LEGISTA COM ESP. EM PSIQUIATRIA

ÁREA DE LOTAÇÃO AL - I : MACAPÁ/ SANTANA/MAZAGÃO/ PORTO GRANDE/FERREIRA
GOMES/ PEDRA BRANCA DO AMAPARÍ/SERRA DO NAVIO/ITAUBAL.

DATA:14/03/2018 / QUARTA - FEIRA
.

HORÁRIO: 08:00h AS 10:00h

CLAS. INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO NOTA FINAL

03 0000297f ADRIANO VERÍSSIMO DA SILVA BARROS 000002198706 235.92




