
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
EDITAL Nº. 042/2012 – IAPEN 

CONVOCAÇÃO PARA EXAME DOCUMENTAL E INVESTIGAÇÃO 
SOCIAL 

 
 

 A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de 

suas atribuições, e conforme disposto no Decreto nº. 2334 de 14 de junho 

de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº. 4758, datado 

de 14 de junho de 2010; 
 

                RESOLVE: 
 

                    Convocar os candidato aprovados na 1º Fase – Prova Objetiva 

e 3º Fase – Avaliação Psicológica, para a realização da 4ª Fase – Exame 

Documental e 5º Fase – investigação Social ,Cargo de Educador Social 

Penitenciário – Médico – (Clínico Geral), do Concurso Público para o 

Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN. 
 

1. DO EXAME DOCUMENTAL E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

1. Somente serão selecionados para a Investigação Social os 

candidatos considerados aptos nas fases anteriores. 

2. A Investigação Social terá caráter unicamente eliminatório e 

os candidatos serão considerados recomendados ou não-

recomendados. 

3. A Investigação Social será realizada a partir de informações 

constantes de formulário específico, a ser preenchido e 

assinado pelo candidato. 

4. O formulário referido no subitem anterior estará disponível 

na Internet, no endereço eletrônico 

http://www.sead.ap.gov.br/concursos. 

5. No dia da realização do Exame documental, no momento de 

sua identificação, o candidato deverá entregar, em envelope 

opaco, lacrado e identificado, o formulário referido nos 

subitens 10.3. devidamente preenchido e assinado, 

juntamente com os seguintes documentos: 

 



a. Cópia autenticada do documento de identidade. 

b. Cópia autenticada do Cadastro de Pessoa Física – CPF. 

c. Cópia autenticada do certificado de reservista ou de dispensa de 

incorporação, em caso de candidato do sexo masculino. 

d. Cópia autenticada do título de eleitor e comprovantes de votação da 

última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao 

cumprimento das obrigações eleitorais. 

e. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – 

CTPS ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual 

emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca 

exerceu atividade laboral. 

f. Cópia autenticada do diploma, devidamente registrado, de 

conclusão de curso de graduação de nível superior de acordo com 

a área de habilitação, fornecido por instituição de ensino 

reconhecida pelo Ministério da Educação. 

g. Cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, etc.). 

h. Declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no 

exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade 

disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão 

público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal. 

i. Certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde 

tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pela Polícia 

Civil. 

j. Certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça 

Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) 

anos. 

k. Apresentar fotocópia autenticada da última declaração de bens ou 

efetuar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n.o 

4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa nº 4, de 15 

de agosto de 2002. 

6. O candidato que não entregar, no momento da identificação 

para o Exame documental, a documentação especificada 

no subitem 10.5 ou for considerado não-recomendado na 

Investigação Social será eliminado do Concurso. 

7. Além dos documentos listados no item 10.5, a SEAD 

reserva-se ao direito de solicitar outros documentos. 

8. O resultado dessa fase será divulgado na forma prevista no 

subitem 1.5 deste Edital. 
 



 

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 

EXAME DOCUMENTAL E INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

Local: Quartel do Comando Geral da PMAP  - Divisão de Inteligência  

Data: 23 de novembro de 2012 

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

Horário de início: 09:00 h 
 
 O candidato deverá comparecer com 30 minutos de antecedência, o 
não comparecimento implicará na sua eliminação. 
 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL PENITENCIÁRIO – MÉDICO 
 

CLASS. NOME RESULTADO 

04 
ALDO MARCELO SOARES COSTA 

 
APTO 

05 
FERNANDA LIMA MELO 

 
APTO 

06 
NATALIA MENDES GONÇALVES MONTEIRO 

 
 APTO 

 
                    Macapá-AP, 13 de novembro de 2012 

 

 

MARIA LUIZA PIRES PICANÇO CEARENSE 
Secretária de Estado da Administração  

Presidente da Comissão 

 


