
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E 
FORMAÇÃO DE CADASTRO- RESERVA PARA O CARGO DE 

SOLDADO BOMBEIRO MILITAR COMBATENTE 

 

EDITAL Nº 082/CFSD-BM –CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO 
CURSO DE FORMAÇÃO 

 

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso 
de suas atribuições legais e, conforme disposto no Decreto n.º 0148, 
de 23 de janeiro de 1998, e Decreto nº 2593 de 30 de maio de 2014; 

           Em cumprimento ao processo nº 0038596-
07.2014.8.03.0001 – Ação Ordinária c/c Antecipação de Tutela, 
que “suspendeu o ato administrativo impugnado que 
desclassificou o autor do certame e da exigência de diploma de 
curso superior na fase documental, garantindo-lhe prosseguir 
nas demais fases do certame, com sua matrícula e participação 
em curso de formação, até o julgamento do mérito”. 

 RESOLVE: 

 Convocar o Sr. GEAN MATOS DOS SANTOS, candidato do 
Concurso Público para o Cargo de Soldado Bombeiro Militar 
Combatente, para matrícula no Curso de Formação. 

 

MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO 

Local: Sala da Diretoria de Recursos Humanos do CBM/AP 

 Rua Hamilton Silva, 1647 – Centro 

Horário: 09h30min 

Data: 18 de agosto de 2014. 

No ato da matrícula o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

- Original e cópia do diploma de conclusão do Ensino Superior;  

-02 fotos 3 x 4; 

-02 classificadores transparentes (cor verde); 

-Original e cópia da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor e 
PIS/PASEP; 

-Original e cópia do comprovante de residência; 

-Original e cópia da certidão de nascimento ou casamento ou 
divórcio; 

-Original e cópia das certidões de nascimento dos filhos (caso 
possua); 

-Declaração de imposto de renda com comprovação de dependência 
(caso possua) 

-Original e cópia do extrato ou comprovante da abertura de conta 
(legível) 

-Original e cópia da carteira de reservista ou dispensa, candidatos do 



sexo masculino; 

- Original e cópia da CNH ( caso possua) 

-Declaração de vínculo empregatício com outro órgão ou setor de 
trabalho. 

 

 

ORD CLASS                               NOME DO CANDIDATO 

01 500 GEAN MATOS DOS SANTOS 

 

Macapá-AP 15 de agosto de 2014 

 

 

BENEDITA BARBOSA VIEIRA 
Secretária de Estado da Administração - Interina 

 


