
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO

EDITAL N° 082/2018- CONVOCAQAO PARA A
6a FASE - INVESTIGAQAO SOCIAL

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAQAO, no uso de suas atribuigoes e
tendo em vista o EDITAL N° 001/2017 DE ABERTURA CFSD/QPPMC/PMAP, publicado no
Diario Oficial do Estado do Amapa n° 6476 de 06 de julho de 2017.

CONSIDERANDO a determinagao judicial constante do Mandado de Seguranga n°
0001468-14.2018.8.03.0000- Tribunal de Justiga do Estado do Amapa - Tribunal Pleno,

R E S O L V E:

Convocar a candidata relacionada abaixo para a 6a FASE - INVESTIGAQAO SOCIAL
(carater eliminatorio) nos termos do Capitulo 15 do Edital 001/2017 ABERTURA -

CFSD/QPPMC/PMAP

SITUACAOCLAS. NOME
SUB JUDICEROSEANE DOS SANTOS FERNANDES094

1. DISPOSIQOES PRELIMINARES

1.1 Investigagao Social tem como objetivo verificar se o candidato do Concurso Publico
CFSD/QPPMC/PMAP/2018, possui conduta irrepreensivel e a idoneidade moral
inatacavel para o exercicio da atividade Policial Militar, e sera procedida por meio de
investigagao nos ambitos social, criminal, civel, escolar, residencial e

funcional/trabalhista.

1.2 A Investigagao Social de carater eliminatorio sera realizada pela Diretoria de Inteligencia

da Policia Militar do Amapa - DI/PMAP atraves de Subcomissao nomeada.

1.2.1 A Investigagao social se estendera ate o ultimo dia do Curso de Formagao de Soldados

da Policia Militar do Estado do Amapa -CFSD/PMAP.

1.3 A Investigagao Social do candidato indicara, conclusivamente, urn dos seguintes
resultados:

I - INDICADO: Significando que o candidato apresentou perfil compativel com o exigido
para a Carreira Policial Militar.
II - CONTRAINDICADO: Significando que o candidato nao apresentou perfil compativel
com o exigido para a Carreira Policial Militar, sendo, portanto automaticamente eliminado
do Concurso.
III - AUSENTE: significando que o candidato nao compareceu para a Investigagao social,
sendo automaticamente eliminado do Concurso.

2. DA INVESTIGAQAO SOCIAL

2.1 A Investigagao Social tem carater eliminatorio e sera procedida em duas etapas sendo:

2.1.1 Primeira Etapa: entrega do Formulario de Investigagao Social - FIS em anexo e

documentagao pessoal abaixo, que devera ser entregue no local, data e horario
estipulados no item 3:
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a) 01 foto 5X7 com fundo branco e data recente;
b) Copia reprografica do RG ou outro documento de identificagao oficial com foto;
c) Copia reprografica do cadastro de Pessoa Fisica (CPF), caso nao conste no

documento de identidade apresentado;
d) Copia reprografica do titulo de Eleitor e comprovante de quitagao eleitoral;
e) Copia reprografica do comprovante da residencia atual (agua, luz, telefone,

contracheque, etc.) e dos locais onde residiu nos ultimos (05) cinco anos, dentro ou
fora do Amapa;

f) Copia reprografica da Certidao Negativa de Antecedentes Criminais das Justigas
Federal, Estadual ou Distrito Federal;

g) Copia reprografica de Certidao, expedida pelo orgao publico em que estiver servindo,
informando sua atual situagao disciplinar e se responde (ou ja respondeu) a algum
processo administrative (este documento e so para quern e servidor publico ou
militar);

h) Copia reprografica da Certidao de Nascimento ou Casamento;

i) Copia reprografica do Certificado de Dispensa de Incorporagao ( CDI );

j. Copia reprografica do Diploma de Conclusao do Ensino Superior ou Declaragao de
andamento do curso.

2.1.1.20s documentos exigidos deverao ser entregues em pasta classificadora com elastico
branca transparente na ordem em que se apresentam no item 2.1.1.

2.1.1.3 A Investigagao Social sera procedida a partir de informagoes contidas na FIS - Ficha de
Informagoes Confidenciais, que devera obrigatoriamente ser preenchida e assinada pelo
candidato.

2.1.1.41= facultado ao candidato apresentar, juntamente com o FIS, declaragao explicativa
referente a eventual condenagao por crime ou contravengao, ou penalidade disciplinar no
exercicio da profissao ou fungao publica de qualquer natureza, alem de outras situagoes
que julgar necessarias, e desde logo, esclarecer, ou faze-lo por ocasiao de sua
contraindicagao.

2.1.2 Segunda Etapa: Entrevista Individual do candidato que sera procedida conforme local
data e horario constantes no Item 4 .

2.1.2.1 A Entrevista Individual sera procedida com base nas informagoes constantes Formulario
de Investigagao Social - FIS, podendo a Subcomissao vir a solicitar se necessario,
informagoes ou documentagao complementar.

A Subcomissao reservar-se-a o direito de solicitar ao candidato, a qualquer tempo e hora,
durante a Investigagao Social, outros documentos necessarios para comprovagao de
dados ou para esclarecimentos de fatos e situagoes a ele referentes.

A qualquer tempo a Subcomissao podera convocar de forma pessoal qualquer dos
candidatos a prestarem informagoes ou esclarecimentos que possibilitem maior
aproveitamento das informagoes levantadas.
Se antes da publicagao do resultado final do concurso publico ocorrer com o candidato
qualquer fato relevante para a avaliagao da averiguagao social, o mesmo devera informa-
lo imediatamente, sob pena de contraindicagao.

O candidato que deliberadamente apresentar declaragoes falsas, omissas ou ainda,
obstruir ou fraudar durante, a fase da Investigagao Social, sera considerado
contraindicado, sem prejuizos de outras sangoes civeis elou penais.

2.2

2.3

2.4

2.5
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Nao serao fornecidas aos candidatos quaisquer informagoes totais ou parciais sobre o
andamento da Investigagao social independente do motivo, causa ou circunstancia.

Eliminar-se-a a qualquer tempo, sem prejuizo dos sansoes legais cabiveis o candidato
considerado CONTRAINDICADO.

O candidato considerado CONTRAINDICADO na Investigagao Social podera solicitar o
motivo de sua eliminagao atraves de entrevista devolutiva que se dara em ate 72h apos o
recebimento da solicitagao pela Comissao.
DISPOSigOES FINAIS

Sera excluido da INVESTIGAQAO SOCIAL o candidato que:

a) Apresentar-se apos a data, hora e local diferente aos estabelecidos neste Edital;

b) Nao apresentar documento oficial que bem o identifique;

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido.

d) Motivara ainda a eliminagao do candidato do Concurso Publico, sem prejuizo das
sangoes penais cabiveis, a burla ou tentativa de burla a quaisquer das normas
definidas neste Edital, ou a outras relativas ao Concurso, aos comunicados, as
Instrugoes ao candidato, ou a instrugoes durante a Investigagao Social, bem como o
tratamento indevido ou descortes a qualquer pessoa envolvida na realizagao da fase.

No local e nas datas da aplicagao da Investigagao Social, nao sera disponibilizado ao
candidato “Vaga de Estacionamento” ou “Guarda Volumes” assim, a Policia Militar do
Amapa nao se responsabilizara pela perda ou extravio de documentos, objetos ou
equipamentos eletronicos ocorrida no local de realizagao das provas, nem por danos
neles causados, ficando o candidato como unico responsavel pela guarda e
acondicionamento de seus pertences.

As Etapas previstas neste Edital sao de carater eliminatorio e serao presenciais, nao
sendo aceito sob nenhuma hipotese, procurador nomeado para tal finalidade.

Sera oportunizado ao candidato o prazo de 02 (dois) dias uteis para interposigao de recurso
junto a Diretoria de Inteligencia da Policia Militar do Estado do Amapa DI/PMAP quanto a
Etapa de Investigagao Social, apos a publicagao dos Resultados.

4. DOS LOCAIS E DATAS

2.6

2.7

2.8

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

4.1 Entrega de Documentagao da Investigagao Social e Entrevista Individual

Local: Diretoria de Inteligencia da Policia Militar do Amapa
Enderego: Rua Jovino Dinoa, S/N.

CEP: 68902-030Bairro: Beirol Cidade: Macapa Estado: Amapa
DATA: 07/11/2018
HORARIO: 09 as 11h

Macapa/AP, 31 de outubro de 2018.

SUELEM AMO^AS TAVORA FURTADO
Secretaria de Estado da Administragao

Decreto n° 1535/2018
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