
                                                                              
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

        SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 017/2010 – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas 
atribuições  e  na  qualidade  de  Presidente  da  Comissão  Organizadora  do 
Concurso Público Estadual, conforme disposto no Decreto nº. 0023, de 04 de 
janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá nº. 4652, 
datado de 04 de janeiro de 2010, e

Considerando o Mandado de Segurança  n°.  0001040-1320108030000 
do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.  

  RESOLVE: 

Convocar o candidato Apto no Teste de Aptidão Física – TAF e Apto 
no  Exame  de  Saúde,  para realizar  a AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA de 
acordo com o item 15 e seus subitens, do Edital de Abertura nº. 001/2010 – 
Grupo Polícia Civil – Delegado de Polícia, de 21 de janeiro de 2010.

1 – DA CONVOCAÇÃO:

1.1. O  candidato  deverá  apresentar-se  na  Academia  Integrada  de 
Formação e Aperfeiçoamento - AIFA, localizada na Rodovia Duque 
de Caxias, nº. 65 – Marabaixo I, munido do exame médico listado 
no  item  1.3,  no  dia  07  de  outubro  de  2010  de  07h30min  as 
12h00min.

1.1.1.O candidato que não estiver com seu Laudo Médico expedido pela Junta 
Médica  do  Estado,  Atestando  sua  aptidão,  terá  sua  aprovação  na 
Avaliação Psicológica condicionada à aptidão nos exames médicos. 

1.2. A  avaliação  do  candidato  será  realizada  por  meio  de  escalas  e 
inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, que avaliem 
aspectos da personalidade e do comportamento humano e servirão de 
base para a análise final do desempenho para a função específica de 
Delegado de Polícia. As respostas serão classificadas em três níveis, a 
saber: superior, médio e inferior, conforme perfil profissiográfico no 
quadro apresentado no item 15.3 do Edital de Abertura.

1.3. O Exame Psicológico terá caráter unicamente eliminatório. O candidato 
poderá obter um dos seguintes resultados:

a)  INDICADO:  significando que o candidato apresentou, no concurso 
público, perfil psicológico compatível com o perfil exigido;



b) CONTRA-INDICADO: significando que o candidato não apresentou, 
perfil  psicológico  compatível  com  o  perfil  exigido,  portanto  será 
eliminado do concurso.

c)  AUSENTE: significando que o candidato não compareceu ao Exame 
Psicológico, portanto será eliminado do concurso.

OBS: Os candidatos enquadrados no perfil, contra-indicados ou ausentes 
não serão submetidos a novos exames no presente concurso.

1.4. O candidato para ser considerado INDICADO, deverá atender a pelo 
menos 12 (doze) características do perfil  profissiográfico no quadro 
apresentado no item 15.3 do Edital de Abertura.

1.5. Após a divulgação do resultado oficial. Os candidatos contra-indicados 
poderão  recorrer  administrativamente,  interpondo  recurso  na 
Secretaria de Estado da Administração, no prazo de 02 dias úteis, os 
recursos interpostos fora do prazo estipulado de 02 dias úteis, serão 
automaticamente indeferidos. 

1.6. O  candidato  que  estiver  fora  da  capital  poderá  interpor  recurso 
administrativo  através  de  procurador  ou  encaminhar  para  o  email 
ddp.drh.sead-ap@hotmail.com.  O  recurso  deve  estar  devidamente 
identificado,  contendo  todas  as  informações  conforme  item  20 do 
edital de abertura, não tendo efeito suspensivo da fase seguinte. 

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL
Inscrição Nome

23087
Rodolfo de Queiroz Moura – Mandado de Segurança n°. 
0001040-1320108030000.

Macapá-AP, 06 de outubro de 2010.

SALDETE MARIA MARTINS COSTA
Secretária de Estado da Administração

Presidente da Comissão
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