
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº. 004/2010 – IAPEN

REABERTURA  DO PRAZO DE ENVIO DE DOCUMENTOS PARA 
CANDIDATOS INSCRITOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO,  no uso 
de  suas  atribuições  e  na  condição  de  Presidente  da  Comissão 
Organizadora  do  Concurso  Público  Estadual  regido  pelo  Edital  n. 
001/2010-IAPEN,  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, e:

Considerando que o prazo de inscrição para o Concurso Público 
foi prorrogado através do edital n. 003/2010-IAPEN, de 12 de agosto 
de 2010, estendendo-se até 03 de setembro de 2010;

Considerando a necessidade de disciplinar o período e local 
para a entrega do laudo médico e cópia de CPF do candidato inscrito 
na condição de Pessoa com Deficiência, conforme item 3.7 do Edital 
de Abertura;

R E S O L V E:

Reabrir  o  prazo  para  a  entrega  do  laudo  médico  para  os 
inscritos com as seguintes informações:

1 O candidato que se inscrever na condição de Pessoa com 
Deficiência, nos termos do item 3 do Edital 001/2010-SIMS, deverá 
entregar o laudo médico e a cópia do CPF, conforme previsto no item 
3.7 do Edital 001/2010-SIMS, no período de 24 a 27 de agosto de 
2010.

1.1 O candidato deverá entregar o Laudo Médico (original ou 
cópia  autenticada)  e  cópia  do  CPF,  na  Secretaria  de  Estado  da 
Administração, Av. FAB, n. 87, Centro, CEP 68.900-073, no horário das 
08h30min às 12h e das 14h às 17h30min.

2 A relação dos candidatos que tiverem a inscrição deferida 
para concorrer na condição de Pessoa com Deficiência, nos termos do 
item  3.11  do  Edital  001/2010-SIMS,  será  divulgada  no  endereço 



eletrônico www.fmz.org.br, a partir do dia 01 de setembro de 2010.

3 O candidato  que  solicitar  sua  inscrição  na  condição  de 
Pessoa com Deficiência,  e  esta  for  indeferida,  nos  termos do item 
3.12 do Edital n. 001/2010-SIMS, poderá imprimir o boleto bancário 
disponibilizado  no  endereço  eletrônico  www.fmz.org.br  e  efetuar  o 
pagamento da taxa de inscrição até o dia 04 de setembro de 2010, 
observado o horário de funcionamento das agências bancárias.

Macapá, 23 de agosto de 2010.

SALDETE MARIA MARTINS COSTA

Secretária de Estado da Administração

Presidente da Comissão.


