
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARY DE ESTADO DA ADMINISTRAgAO

I CONCURSO PUBLICO PARA A CARREIRA DE DEFENSOR PUBLICO -
23 CLASSE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAPA

Edital N° 05/2018 DE CONVOCAgAO PARA AS PROVAS

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAgAO, no uso de suas atribuigoes,tendo em vista o contido no EDITAL
NS 001/2017 DE ABERTURA DE INSCRigdES publicado no Diario Oficial do Estado do Amapa n^ 6586 de 21 de dezembro
de 2017,CONVOCA os candidatos inscritos para prestarem as Provas,de acordo com as seguintes orientagoes:

I- DATA, HORARIO,DURAgAO DAS PROVAS

Data: 11/03/2018 (Domingo)

PERIODO: MANHA (horario local)

Horario de Apresentagao: 8h00
Horario de Fechamento dos Portoes:8h30min

13 Fase - Prova Objetiva
Duragao total das Provas: 5 boras
Permanencia minima: 4 horas, conforme alfnea 'T do item 5.18,do Edital n? 001/2017 de Abertura de Inscrigoes.

II- LOCAIS DE PROVAS
1. As Provas serao realizadas na Cidade de Macapa/AP.
2. Os candidatos serao informados quanto ao local de prova e horario por meio do Cartao Informativo, que sera

enviado por e-mail,e disponibilizado no site da Fundagao Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br.
3. 0 candidate que nao receber o Cartao Informativo ate o 3? (terceiro) dia que antecede a aplicagao das provas ou

que tiver duvidas quanto ao local, data e horario de realizagao das provas, devera entrar em contato com o Servigo
de Atendimento ao Candidato - SAC da Fundagao Carlos Chagas, pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a
sexta-feira (uteis), das 10 as 16 horas (horario local) ou consultar o site da Fundagao Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br), para verificar o local de realizagao de sua prova.

3.1 Ao candidato so sera permitida a realizagao das provas na respectiva data, local e horarios constantes neste Edital,
no site da Fundagao Carlos Chagas e no Cartao Informativo.

Ill- IDENTIFICAgAO
1. Somente sera admitido a sala de provas o candidato que estiver devidamente identificado, nos termos do disposio

no item 5.10 do Capitulo 5 do Edital de Abertura de Inscribes.
2. Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Publico - o que e de interesse publico e, em especial, dos

proprios candidatos - bem como sua autenticidade, sera conferida a identificagao dos candidatos mediante a
apresentagao de documento de identidade e a copia manuscrita de frase que consta das instrugoes da capa do
Caderno de Questoes, para posterior exame grafotecnico.

3. t importante levar o Cartao Informativo no dia da prova, pois ele contem dados necessarios para melhor orientagao
do candidato.

Macapa, AP 28 de fevereiro de 2018.

SUELEI JRTADO
Secretaria de Estado da Administragao




