
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA /AP 
Concurso Público — Edital n° 00112009 

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINNAP, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela resolução CREMAP N° 13/03, que 
dispõe sobre a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários e os normativos de pessoal do CREMAP, Lei n°3.268. de 30 de setembro de 1957, 
regulamentada pelo Decreto n° 44.045, de 19 de julho de 1958 pela Lei 9.649 de 27 de maio de 1998 consubstanciada no disposto do regimento interno do 

• CREMAP, toma público a realização de Concurso Público para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do CONSELHO REGIONAL DE 
• MEDICINNAP, conforme normas e condições estabelecidas neste Edital, a seguir especificadas: 

1.1- Os candidatos aprovados em todas as etapas do Concurso Público e classificados dentro do número de vagas determinadas neste Edital serão 
chamados no prazo de validade do concurso (dois anos, a contar da data da homologação do resultado do concurso, prorrogáveis por mais dois 
anos), em função das necessidades do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP e de acordo com a classificação obtida, para serem nomeados e 
empossados pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP, sujeitando-se às normas Internas e ao Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do 
quadro geral do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP. 
1.2- O Concurso Público será organizado e executado sob a responsabilidade técnica e operacional do INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA, 
obedecidas às normas deste Edital. 
1.3- O presente Concurso terá 05 (cinco) etapas, a seguir discriminadas: 
1° ETAPA- Inscrições e Confirmação das Inscrições; 
2° ETAPA- Provas Objetivas de caráter eliminatório e classificatorio e Provas Práticas de caráter classificatório com nivel de conhecimento e grau de 
complexidade, compatíveis com a escolaridade e atribuições de cada cargo, conforme item 7 deste Edital; divulgação do gabarito; apreciação de recursos; 
resultado preliminar e resultado final. 
38  ETAPA- Relação de convocação para as provas práticas ao cargo e Divulgação do Resultado Final; 

ETAPA- Edital de convocação de candidatos aprovados e classificados e procedimentos pré-admissionais. 
51 ETAPA— Publicação do Edital de Homologação. 
1.3.1- O desenvolvimento da 1°, 2° e 3° ETAPAS do presente Concurso Público (Inscrições, Provas Objetivas e Provas Práticas) será realizado sob a 
responsabilidade técnica e operacional do Instituto Ágata. 
4 .4- Os cargos, o quantitativo de vagas, os salários, o valor da taxa de inscrição e os requisitos exigidos estão estabelecidos nos quadros do Item 2, deste Edital. 
.5- O salário de admissão está baseado no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP. 

1.6- Os candidatos aprovados e classificados em todas as etapas do Concurso Público e ao tomar posse de seus cargos deverão passar por um estágio 
probatório com duração de 03 (três) meses, conforme Resolução n° 13/03 do CREMAP. 
1.7- Todos os horários referenciados neste Edital têm por base o horário oficial do Estado do Amapá. 

2.1- O processo de seleção atenderá ao elenco de cargos e de provimento efetivo, nos termos do Conselho Regional de Medicina do Amapá, descritos a seguir, 
juntamente com as vagas disponíveis, escolaridade, sintese das atividades, remuneração inicial e taxas de inscrição. 
TAXA DE INSCRI i$0 R$ 56,00 (Cinquenta e Cinco Reais). 
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R$ 949,30 
Assistente 

Administrativo 

Acompanhar e controlar a execução das atividades pertinentes à sua área de atuação, distribuindo os 
trabalhos, comparando e analisando os resultados, solucionando distorções e verificando a qualidade 
dos mesmos; 	Elaborar relatórios 	diversos dos serviços realizados, coletando informações em 
arquivos e diversas fontes e traçando tabelas e gráficos ilustrativos, para fins de controle das 
atividades 	do 	Órgão 	e 	subsidiar 	decisões 	superiores: 	Redigir 	correspondências 	e 	elaborar 
documentos do setor de trabalho, com a finalidade de obter e/ou prestar informações e subsidiar a 
tomada de decisões superiores; Conferir serviços datilografados e/ou digitados verificando sua 
exatidão e apontando as correções necessárias; Compor processos, selecionando e/ou verificando os 
documentos 	necessários, 	efetuando 	os 	registros 	pertinentes, 	encaminhando-os 	aos 	setores 
competentes, a fim de atender as necessidades dos serviços; Controlar a tramitação de processos, 
verificando o cumprimento das diversas etapas e registrando e/ou conferindo dados, visando o 
perfeito andamento dos trabalhos; Controlar e/ou organizar arquivo de documentos, cartas, ofícios, 
memorandos, entre outros utilizados na sua área de atuação; Orientar e/ou acompanhar o protocolo e 
despacho de volumes e documentos, a fim de evitar o extravio e possibilitar o encaminhamento aos 
interessados; Orientar a elaboração de documentos referentes aos processos como Atas, Acórdãos, 
bem como assistir/apoiar aos julgamentos, quando necessário; Contatar com instituições públicas 
e/ou privadas, a fim de obter e/ou prestar informações relacionadas a sua área de atuação: Operar 
micro computadores, realizando trabalhos com melhor qualidade para atender as necessidades da 
Organização; Realizar outras atividades que lhe forem atribuídas pelo superior imediato. 

04 

Ensino Médio 
Completo e 
experiência 

mínima de 01 
(um) ano. 

Técnico em 
Informática 

Especificar soluções, acompanhar o desenvolvimento de novos aplicativos mantendo na instituição o 
domínio sobre o modelo de dados e funcional dos sistemas; Acompanhar e controlar a execução das 
atividades pertinentes à sua área de atuação, distribuindo os trabalhos, comparando e analisando os 
resultados, solucionando distorções e verificando a qualidade dos mesmos; 	Elaborar relatórios 
diversos dos serviços realizados, coletando informações em arquivos e diversas fontes e traçando 
tabelas e gráficos ilustrativos, para fins de controle das atividades do órgão e subsidiar decisões 
superiores; Redigir correspondências e elaborar documentos do setor de trabalho, com a finalidade 
de obter e/ou prestar informações e subsidiar a tomada de decisões superiores; Conferir serviços 
datilografados e/ou digitados verificando sua exatidão e apontando as correções necessárias; 
Contatar com 	instituições 	públicas 	e/ou 	privadas, 	a 	fim 	de 	obter 	e/ou 	prestar 	informações 
relacionadas à sua área de atuação; Apresentar Políticas Técnicas do Setor (padrões de micro 
informática, terceirização, etc); Acompanhar o desenvolvimento de sistemas visando o cumprimento 
de prazos, custos previstos e requisitos especificados; Apresentar soluções aos possíveis conflitos 
entre tecnologias, serviços, empregados, processos de negócios, interesses das áreas e unidades 
operacionais do CREMAP; Propor e avaliar adoção de novas tecnologias que se apresentam como 
de irrefutável interesse das ações estratégicas do CREMAP; Realizar outras atividades que lhe forem 
atribuídas pelo superior imediato. 

01 

Ensino Médio 
Completo e 

Curso Técnico 
em Informática 
e expedénda 
minima de 01 

(um) ano. 

R$ 949,30 

Motorista 

Dirigir veiculos automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; informar ao superior 
imediato qualquer anomalia constatada no veiculo; fazer reparos de emergência; encarregar-se do 
transporte e entrega de correspondência ou carga que lhe for confiada; transportar e fazer entrega de 
materiais, processos e expedientes, segundo determinação e executar outras tarefas correlatas e 
determinadas. 

01 

Ensino Médio 
Completo e 

carteira 
nacional de 
habilitação 

categoria "O' 
experiéncia 

minima de 02 
(dois) anos. 

R$ 949,30 

gos terao aornaaa øe irabalho de(quarenta) oras semanais. 
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3.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e o gozo dos direitos políticos 
(Decreto n°. 70436, de 18(0411972 e Constituição Federal, parágrafo 1° do Art. 12); 
3.2- Ter no mínimo 18 (dezoito) anos até a data do Edital da Convocação, para os candidatos aprovados e classificados; 
3.3- Estar em dia com as obrigações eleitorais, de acordo com a lei respectiva. 
3.4- Estar em dia com as obrigações militares (Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino); 
3.5- Ser possuidor do nivel de escolaridade etou habilitação especifica, exigida para o exercício do cargo a que for concorrer, conforme sub-item 2.1; 
3.6- Estar em pleno gozo de seus direitos políticos nos termos da Constituição Federal; 
3.7- Apresentar outros documentos que se fizerem necessários à época da posse; 
3.8- Cumprir as determinações deste Edital. 

4.1 As pessoas portadoras de deficiência são assegurados o direito de inscrição no presente Concurso Público para os cargos cujas atribuições sejam 
compativeis com a deficiência de que são portadoras. Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na 
Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ficando reservadas 5% (cinco por cento) das vagas atuais 
oferecidas. 
4.2 Na aplicação do percentual acima referido, se o cálculo resultar em número fracionado o resultado será arredondado para o número inteiro imediatamente 
superior. 
4.3 Para os cargos que o número de vagas atuais ofertadas for 01 (um), não há vaga reservada a candidato portador de deficiência. 
4.4 Os candidatos portadores de deficiência física estão obrigados a apresentar no período e local da inscrição, copia autenticada do Laudo Médico, atestando 
seu enquadramento nos termos do Art. 4° do Decreto 3.298, de 20/12/1999, informando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da CID (Classificação Internacional de Doença), pois sem o mesmo passarão a concorrer somente às vagas dos não deficientes e, se 
necessário, solicitar condições especiais para realizar as Provas Objetivas e Práticas. 
.4.1 Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual, passíveis de correção simples do tipo miopia, astigmatismo, estrabismo e 

congêneres. 
4.5 O candidato, portador de deficiência fisica, que necessitar de condição especial para a realização da prova (ledor, prova ampliada, auxilio para transcrição e 
outros) deverá solicitá-la, por escrito, no ato de inscrição, indicando claramente no formulário de inscrição quais os recursos especiais necessários. Encerrado o 
prazo de inscrição, quaisquer solicitações nesse sentido serão indeferidas. 
4.6 O candidato portador de deficiência participa do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, avaliação, 
duração, horário e local de aplicação de provas. 
4.6.1 Os candidatos aprovados, portadores de deficiência, quando convocados, serão submetidos a Exame Médico Oficial pelo CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINAMP. Não sendo comprovada a deficiência expressa na ficha de inscrição o candidato será eliminado da lista de deficientes, não cabendo recurso 
dessa decisão. 
4.7 Os candidatos deverão acompanhar as convocações, avisos e/ou comunicados, através da divulgação no quadro de avisos do CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINAMP e até a publicação do Resultado Final no site http://www.institutoaqata.com.br.  
4.8 A convocação para contrafação de candidato aprovado é de exclusiva competência do INSTITUTO ÁGATA, e será realizada de acordo com a 
necessidade, disponibilidade orçamentária e conveniência do CONSELHO e nos termos da Legislação vigente. 
4.9 Na inexistência de candidatos portadores de deficiência ou no caso de reprovação destes, por contra-indicação na perícia médica ou por outro motivo, a lista 
de classificação geral será acrescido deste quantitativo, com estrita observância da ordem classificatória. 

5.1- Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 
5.2 — Das inscrições via presencial: 
5.2.1 - Para realização da inscrição via presencial, o candidato deverá primeiramente efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição correspondente ao cargo que irá 
concorrer em qualquer agência do Banco do Bradesco, agência 2398-1 e Conta a° 17090-9, através de depósito bancário. Em hipótese alguma serão 
aceitos depósitos através do sistema de envelopes. 
5.2.2- Apenas o pagamento da taxa não significa que a Inscrição esteja realizada. O candidato deverá ainda efetuar o preenchimento do Formulário de 
Inscrição. 
5.2.3 - É vedada a transferência do valor pago a titulo de taxa para terceiros, assim como a transferência da inscrição para outrem. 
i.2.4 - Como comprovante de pagamento da taxa de inscrição, xerox do Comprovante de Residência, Xerox do documento de identidade e documento 

de identidade original em mãos, o candidato deverá dirigir-se ao seguinte local: Liga das Escolas de Samba (sambódromo) para preenchimento do 
formulário de Inscrição e recebimento do cd com o manual do candidato, no horário de 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Após devidamente 
preenchido, ler atentamente o formulário de inscrição e verificar se os dados estão corretos, assinar e entregar o mesmo ao responsável pela inscrição, receber e 
manter sob sua guarda o comprovante de entrega do Formulário de Inscrição devidamente assinado pelo representante do Instituto Ágata. 
5.2.5 - Quando da realização da inscrição o candidato declara, no Fortilulário de Requerimento de Inscrição, sob as penas da Lei, que possui os demais 
documentos comprobatórios para satisfação das condições exigidas à época da sua apresentação, se aprovado, classificado e convocado. Vale ressaltar que, o 
não cumprimento de comprovação da Escolaridade e dos Pré-Requisitos exigidos e estabelecidos nos quadros do Item 2, implicará na ELIMINAÇA0 do 
candidato, independentemente dos resultados obtidos nas provas, exames e avaliações. 
5.3- Das Inscrições via on-line: 
5.3.1 - Para solicitar sua inscrição on-line, o candidato deverá acossar o endereço eletrônico: http://www.institutoaqata.com.br   no periodo compreendido entre às 
8 (oito) horas do dia 12 de agosto e 16 horas (dezesseis horas) do dia 27 de agosto de 2009 e executar os seguintes procedimentos: 
a) preencher e enviar o formulário eletrónico com todos os dados solicitados (requerimento de inscrição); 
b) imprimir o boleto de pagamento bancário; 
c) realizar o pagamento, em qualquer agência do Banco do Bradesco, utilizando o código de barras impresso. 
5.3.1- Não serão aceitos pagamentos de inscrição por meio de transferência bancária ou depósito bancário; 
5.3.1.1 — O Instituto Agata não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados, como falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou de servidores, falta de energia elétrica e outros, ou devido ao não cumprimento, por parte 
dos candidatos, dos procedimentos estabelecidos para a conclusão dessa modalidade de solicitação de inscrição; 
5.3.1.2 — As solicitações de inscrições somente serão homologadas após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição, encaminhada pelo banco. Guarde 
para apresentação, quando sohcitado, o comprovante de pagamento da taxa. 
5.3.1.3 — A partir do dia 15 de setembro o candidato deverá conferir no endereço eletrônico do Instituto Agata http://www.insfitutoaciata.com.br  se os dados da 
inscrição efetuada pela intemet foram recebidos e se o valor da taxa de inscrição foi pago, gerando assim sua inscrição. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato pelo telefone (91) 3222 3466 em horário comercial ou por meio da Internet: 
http://www.institutonata.com.br   a fim de verificar o ocorrido. 
5.3.2 - Os candidatos que optarem pela inscrição on-Iine, o manual do candidato (Edital) estará disponivel no site do Instituto Ágata: 
http://www.institutoaoata.com.br.  
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5.3.3- Após devidamente preenchido, ler atentamente o formulário de inscrição on-line e verificar se os dados estão corretos. Em seguida, enviar o formulário 
para o sue do Instituto ágata. 
5.4- Quando da realização da inscrição o candidato declara, no Formulário de Requerimento de Inscrição on-line, sob as penas da Lei, que possui os demais 
documentos comprobatórios para satisfação das condições exigidas â época da sua apresentação, se aprovado, classificado e convocado. Vale ressaltar que, o 
não cumprimento de comprovação da Escolaridade e dos Pré-Requisitos exigidos e estabelecidos nos quadros do Item 2, implicará na ELIMINAÇAO do 
candidato, independentemente dos resultados obtidos nas provas, exames e avaliações. 
5.5- Será permitida a inscrição por terceiros mediante a entrega de procuração do interessado, acompanhada de cópia legivel do documento de identidade do 
candidato. Não há necessidade de reconhecimento de firma na procuração. Esses documentos serão retidos no ato da inscrição e anexados ao Requerimento de 
Inscrição. 
6.6 Deverá ser apresentada uma procuração para cada candidato. 
5.7- O candidato não poderá se inscrever para dois cargos, cujas provas acontecerão no mesmo horário. 
5.8- O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações apresentadas por seu procurador no Requerimento de Inscrição, 
arcando com a conseqüência de eventuais erros de seu representante no preenchimento ou na entrega deste. 
5.9- Não serão aceitas inscrições condicionais, extemporâneas, por via postal ou via fax. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não 
atenda a todos os requisitos fixados neste Edital, a mesma será CANCELADA. 
5.10- O candidato informará no Formulário de Requerimento de Inscrição como Documento de Identidade qualquer um dos documentos relacionados a seguir, 
devendo o mesmo ser apresentado, em original, no dia da prova: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos 
Institutos de Identificação, pelos Órgãos fiscalizadaes de exercido profissional (Ordens, Conselhos, etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 
carteiras funcionais do Ministério Público; CTPS; Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei n°9.503, de 23/09/1997). 
5.11- O candidato ao preencher o Formulário de Requerimento de Inscrição deverá indicar, obrigatoriamente, vedado qualquer alteração posterior, o nome do 
cargo constante nos quadros do Item 2. 
5.12- Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição. 
5.13- A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
5.14- O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão no preenchimento do Formulário de Inscrição. 
1.15- Não haverá devolução da taxa de inscrição caso o candidato pague valor diferente ao do cargo pretendido, faça depósito extemporâneo ou deixe de 
reencher a ficha de inscrição. 

5.16- O candidato somente será considerado inscrito no Concurso Público após ter cumprido todas as instruções descritas nos itens e subitens deste Edital. 
5.16.1- A não-integralização dos procedimentos de inscrição (pagamento de taxa de inscrição, entrega do Requerimento próprio devidamente preenchido e 
assinado) implica na desistência do candidato e sua conseqüente Eliminação do Concurso Público. 
5.17- O candidato que fizer, no Formulário de inscrição, declaração falsa ou inexata, terá sua inscrição cancelada e serão anuladas todas as demais ações ou 
atos dela decorrentes, mesmo que tenha sido aprovado em todas as etapas do concurso. 
5.18- Em hipótese alguma após realizada a inscrição o candidato poderá trocar de cargo. 
5.19-A inscrição no presente Concurso Público implica o pleno conhecimento e a total aceitação das condições estabelecidas neste Edital e demais instrumentos 
reguladores, dos quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

6.1- para confirmar as inscrições, os candidatos deverão: 
a) O Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI) das inscrições presenciais será entregue no local onde foi efetivada a inscrição, no periodo de 15, 16 e 17 de 
setembro de 2009, no horário de 09:00 às 12:00 horas e de 14:00 ás 17:00 horas em dias úteis. 
b) A confirmação de Inscrição das inscrições on-line estarão disponiveis através do sita www.instituloaciata.com.br  a partir do dia 15 de setembro. 
6.2- No Cartão de Confirmação, estarão definidos: dia, hora, local e sala de realização das Provas Objetivas. 
6.3- Caso haja qualquer inexatidão nas informações contidas no CCI, o candidato deverá entrar em contato, imediatamente, com o Instituto Ágata, através da 
Central de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (91) 3222-3466 ou através do site www.institutoagata.com.br  e solicitar a necessária correção. Em não o 
fazendo, estará assumindo total responsabilidade pelos dados registrados no mesmo. 

7.1- Provas Objetivas (I FASE) 
7.1.1- O Concurso Público compreenderá a realização de Provas Objetivas, de acordo com a natureza das atribuições dos cargos. 
7.1.2- Provas de caráter eliminatório e dassificatório, a ser realizada por todos os candidatos, na Cidade de MACAPÁ-AP no dia 27 de setembro de 2009, nos 
locais especificados nos Cartões de Confirmação de Inscrição. 
7.1.3- Provas compostas de questões de múltipla escolha, distribuídas conforme quadro abaixo: 

mffilignfflii~l~aktONTEUDOMATPROVAS OBJETIVAS__ .... 
liatCARGOIS.ffir~PROVASurgparitato tTOTAU DE CRIESTGEGi 'intim! pESOlun — wiTQTA,Lwt, 

Assistente Administrativo 
Língua Portuguesa 10 3 30 
Matemática 10 3 30 
Conhecimentos Específicos 10 4 40 

Técnico em Informática 
Lingua Portuguesa 10 3 30 
Matemática 10 3 30 
Conhecimentos Específicos 10 4 40 

Motorista 
Língua Portuguesa 10 3 30 
Matemática 10 3 30 
Conhecimentos Específicos 10 4 40 

7.1.4- Cada questão da Prova Objetiva terá 04 (quatro) alternativas (A, 8, C e O) e uma única opção correta. 
7.1.5- A nota final da prova objetiva será o resultado da multiplicação do número de questões certas em cada disciplina, pelo referido peso e dividido por 10 (dez). 
7.1.6- Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que obtiver o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos das questões, e com média final 
de, no minimo, 6 (seis) referente á soma algébrica das notas das três provas (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos). 
7.1.7 — Determina-se a nota final de cada candidato, tendo por base as notas da Prova Objetiva e Provas Práticas. Somam-se ambas e divide-se por 2 (dois). 
7.1.7.1 — As notas obtidas em cada uma das fases assim como a nota final do candidato, serão expressas até a segunda casa decimal, arredondando-se o 
número da terceira casa decimal para cima, se este for igual ou superior a 5 (cinco) e para baixo, se for menor ou igual a 5 (cinco). 
7.1.7.2 — Os candidatos que não alcançarem o aproveitamento especificado no subitem anterior (7.1.7.1), serão eliminados do concurso público, não tendo nele 
qualquer classificação. 
7.1.7.3 — Todos os candidatos empatados na última posição de classificação serão admitidos às Provas Práticas. 
7.2- Provas práticas (II FASE) 
7.2.1- O Concurso Público compreenderá também a realização de Provas Práticas, de acordo com a natureza das atribuições dos cargos. 
7.2.2- Provas de caráter dassificatório, a ser realizada pelos candidatos que alcançaram no mínimo de 60% (sessenta por cento) nas Provas Objetivas e com 
média final de, no minimo, 6 (seis) referente à soma algébrica das notas das três provas (Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Especificas). Esses 
candidatos serão convocados por meio de carta a fazerem as provas práticas. 
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7.2.3 — As provas práticas serão realizadas na Cidade de MACAPÁ-AP no dia 08 de novembro de 2009 nos locais especificados no Edital de Convocação 
disponível no site do Instituto Ágata (www.insfitutoacjata.com.br) e na sede do CREMAP. 
7.2.5- Provas distribuídas conforme cuadro abaixo: 

-------CONTEUDO DAS-PROVAS PRÁTICAS:— 
~ CARGO zille55:  	. PROVA tiALQ!. is...TOTAL' Ip: 

Assistente Administrativo Prova de Redação 10 10 
Técnico em Informática Técnicas em Informática 10 10 

Motorista Direção defensiva 10 10 

8.1- As Provas Objetivas estão previstas para ser realizada no dia 27 de setembro de 2009, na cidade de MACAPÁ-AP, com inicio às 09:00 horas e término 
às 12:00 horas, para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico em Informática e Motorista, com duração total de 03 (três) horas, inclusive para a 
marcação do Cartão Resposta. 
8.2- O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos para o inicio 
da mesma, munido de caneta esferográfica de tinta de cor preta ou azul, comprovante de inscrição e do documento de identidade original (sem o qual 
não poderá realizar a prova), devendo este, ser o mesmo com o qual se inscreveu no concurso, conforme determinado no item 5.10 deste Edital. Não será 
aceito cópia do documento, ainda que autenticada. Ressaltamos que os portões dos locais de provas serão fechados ás 08:50 (oito horas e cinqüenta 
minutos). Neste horário será acionada a campainha para a entrega das Provas. Às 09:00 tocara a segunda campainha para o inicio das Provas. Não 
será permitida a entrada de candidatos retardatários após o fechamento dos portões. 
8.2.1- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá apresentar o documento que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no máximo em 30 dias, sendo o candidato submetido à identificação 
especial através de outro documento constante no item 5.10 deste Edital. 
8.2.1.1- A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do 
portador. 
-2- Não serão aplicadas provas em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados neste Edital ou informado quando da confirmação da inscrição. 
.3.1- A candidata que tiver necessidade de amamentar, durante a realização das provas, deverá levar uma acompanhante, que ficará em sala reservada para 

essa finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova com a criança. 
8.4- Não haverá segunda chamada para as provas, O não comparecimento a estas, implicará na ELIMINAÇÃO automática do candidato, assim como, 
designação de locais e horários diferentes dos que forem estabelecidos para sua realização. 
8.4.1- Em caráter excepcional, os candidatos que, comprovadamente, através de Atestado Médico com respectivo CRM, estiverem impossibilitados de 
comparecerem ao local estabelecido para realização da prova, esta poderá ser aplicada em uma Unidade de Saúde do Município de MACAPÁ-AP, para isso o 
candidato deverá comunicar a Coordenação do Concurso com antecedência minima de 24 horas, do horário previsto para a prova. 
8.5- No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio 
do tipo data banck, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.). O descumprimento da presente instrução implicará à ELIMINAÇÃO 
do candidato, constituindo tentativas de fraude. 
8.6- Caso o candidato identifique falhas no Cartão Resposta deverá informar os fiscais de sala. 
8.7- O candidato deverá transcrever, utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul devendo COBRIR INTEIRAMENTE as respostas da Prova 
Objetiva para o Cartão Resposta, que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do Cartão Resposta será de inteira 
responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções especificas contidas neste Edital e no Cartão Resposta. Em hipótese 
alguma haverá substituição do Cartão Resposta por erro do candidato 
8.7.1- A avaliação das Provas Objetivas, realizadas por sistema eletrônico de processamento de dados, levará em consideração, exclusivamente as respostas 
transferidas para o Cartão Resposta. 
8.8- Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuizos advindos do preenchimento indevido do Cartão Resposta. Serão consideradas marcações 
indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital e/ou com o Cartão Resposta, tais como marcação rasurada ou emendada e mais de uma marcação 
para cada questão. 
8.9- Não será permitida que as marcações no Cartão Resposta sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado condição 
especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do Instituto Ágata devidamente autorizado. 
8.10- Por motivo de segurança os procedimentos a seguir serão adotados: 
a) Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e sem acompanhamento da fiscalização; 
b) Somente depois de deconidos sessenta minutos do inicio da prova, o candidato poderá entregar o seu Cartão Resposta e o Caderno de Questões, e após 
-iecorridos duas horas do inicio da mesma o candidato poderá levar o Caderno de Questões. O candidato que insistir em sair da sala, descumprindo o aqui 
isposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência do Concurso Público, o que será lavrado pelo Coordenador do local, passando â 

condição de ELIMINADO; 
c) O candidato que se retirar do ambiente de provas, após a entrega do Cartão Resposta não poderá retomar em nenhuma hipótese; 
d) Ao terminar sua prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu Cartão Resposta devidamente assinado, solicitando a devolução do 
seu documento de identidade, que ficará em poder do fiscal da sala, porém sempre visível, desde o momento do seu ingresso, Ao se retirar da sala, não será 
permitida a permanência do mesmo no ambiente de provas (Escolas onde se realizam as provas); 
e) Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após assinarem a ficha de ocorrências. 
8.11- Será excluído do Concurso Público o candidato que: 
a) Chegar ao local de provas apôs o horário fixado para o inicio da entrega das mesmas ou em local diferente do designado no Cartão de Confirmação; 
b) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
c) Durante a realização da prova, se comunicar com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma; 
d) Utilizar livros, códigos, máquinas calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos; 
e) Não realizar as provas, ausentar-se da sala de provas sem justificativa ou autorização, apôs ter assinado a lista de presença, portando ou não o Cartão 
Resposta; 
f) Deixar de assinar a Lista de Presença; 
g) Não devolver o Cartão Resposta e o Caderno de Questões no horário estipulado conforme item 8.10b; 
h) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e no Cartão Resposta; 
i) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
j) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos; 
k) Não atenderás determinações do presente Edital e de seus Anexos; 
O Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público. 
8.12- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
8.13- No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
8.14- Se, a qualquer tempo, for constatada, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo 
ilicito, suas provas serão anuladas e o mesmo será automaticamente ELIMINADO do concurso. 
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9.1- As Provas Práticas estão prevista para ser realizada no dia 08 de novembro de 2009, na cidade de MACAPA-AP, com inicio ás 09:00 horas e término às 
12:00 horas, para os cargos de Assistente Administrativo, Técnico em Informática e Motorista, com duração total de 03 (três) horas, conforme a relação de 
Convocação que estará disponivel no site do Instituto Ágata (miinminsfitutoaqatacom.br) e na sede do CREMAP, no dia 27 de outubro de 2009. 
9.2 Da Redação 
9.2.1 — Será atribuída nota zero à Redação que for escrita a lápis, ou que apresentar o texto em verso ou ainda apresentar deficiência total no tocante ao 
tema/nível de linguagem, a coerência/coesão e as regras de escrita. 
9.2.2 - A prova de redação atenderá as tipologias textuais em prosa de: Dissertação, Narração, Descrição e Redação Oficial podendo ser pedida qualquer e 
somente uma delas, obedecendo também ao género inerente da solicitada. 
9.3- O candidato devera comparecer ao local designado para a realização da prova, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos para o Início 
da mesma, munido de caneta esferográfica de tinta de cor preta ou azul e do documento de Identidade original (sem o qual não poderá realizar a 
prova), devendo este, ser o mesmo com o qual se inscreveu no concurso, conforme determinado no item 5.9 deste Edital. Não será aceito cópia do 
documento, ainda que autenticada. Ressaltamos que os portões dos locais de provas serão fechados às 08:50 (oito horas e cinqüenta minutos) para as provas 
realizadas no periodo da manhã. Não será permitida a entrada de candidatos retardatários após o fechamento dos portões. 
9.3.1- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da prova, documento oficial de identidade, por motivo de perda, roubo ou furto, 
deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato em ôrgão policial, expedido no máximo em 30 dias, sendo o candidato submetido à 
identificação especial através de outro documento constante no item 5.9 deste Edital. 
9.3.1.1- A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do 
portador. 
9.4- Não serão aplicadas provas em local, em data ou em horário diferentes dos predeterminados neste Edital ou informado quando da confirmação da inscrição. 
9.5- Não haverá segunda chamada para as provas. O não comparecimento a esta, implicará na ELIMINAÇÃO automática do candidato, assim como, designação 
de locais e horários diferentes dos que forem estabelecidos para sua realização. 
9.6- No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato entrar e/ou permanecer com amas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio 
do tipo data banck, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc.). O descumprimento da presente instrução implicará à ELIMINAÇÃO 
do candidato, constituindo tentativas de fraude. 
.7- Será excluido do Concurso Público o candidato que: 

a) Chegar ao local de provas após o horário fixado para o inicio da entrega das mesmas ou em local diferente do designado no Cartão de Confirmação; 
b) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
c) Durante a realização da prova, se comunicar com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbalmente, por escrito ou qualquer outra forma; 
d) Utilizar livros, códigos, máquinas calculadoras e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos; 
e) Não realizar as provas, ausentar-se da sala de provas sem justificativa ou autorização, após ter assinado a lista de presença, portando ou não o Cartão 
Resposta; 
O Deixar de assinar a Lista de Presença; 
g) Descumprir as instruções contidas no Caderno de Questões; 
h) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
i) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos; 
j) Não atenderás determinações do presente Edital e de seus Anexos; 
k) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Concurso Público. 
9.8- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
9.9- No dia de realização das provas não serão fomecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação. 
9.10- Se, a qualquer tempo, for constatada, por meio eletrônico, estatistico, visual, grafológico ou investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo 
ilícito, suas provas serão anuladas e o mesmo será automaticamente ELIMINADO do concurso. 
9.11- Prova Prática ao cargo de Assistente Administrativo: o candidato receberá um caderno de provas que constará de duas propostas de produção de texto 
em prosa (Cf. item 9.2.2 deste Edital). O candidato poderá escolher apenas uma, e pôr em prática suas competências e habilidades da produção escrita de 
acordo com a norma culta da lingua portuguesa. Sua redação deverá ter no minimo 20 (vinte) linhas e no máximo 30 (trinta). 
9.12- Prova Prática ao cargo de Técnico em Informática: o candidato recebera um caderno de provas que constará de tarefas práticas a serem exercidas em 
um ambiente especifico ao cargo, designado pela executora do concurso. As tarefas estarão ligadas ao item 2 deste Edital, conforme síntese das atividades. 
9.13- Prova Prática ao cargo de Motorista: o candidato receberá um caderno de provas com orientações práticas a serem executadas em um ambiente 
especifico ao cargo, designado pela executora do concurso. As tarefas estarão ligadas ao item 2 deste Edital, conforme síntese das atividades. 

10.1- A classificação preliminar das Provas Objetivas será divulgada no dia 21 de outubro de 2009 e a classificação final, incluindo as Provas Praticas, será 
divulgada no dia 17 de novembro de 2009 em ordem decrescente do total de pontos obtidos, considerando-se: 
10.1.1- A nota final de cada candidato será obtida multiplicando-se o número de acertos da prova objetiva pelo referido peso, (vide quadro do item 7.1.3) 
somadas a Prova Prática, logo em seguida divido por 2 (dois); 
10.1.2- Para obter a aprovação e passar para a segunda fase, o candidato deverá obter no mínimo 60% (sessenta por cento) de acertos nas Provas Objetivas. 
10.2- Terá sucessivamente, preferência (as) na ordem de classificação, em caso de empate no total de pontos obtidos o candidato: 
a) Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, considerando-se ano, mês e dia de nascimento, nos termos do Art. 1° e 27° e seu Parágrafo Único da Lei n° 
10.741 de 1° de outubro de 2003— Estatuto do Idoso; 
b) Maior número de pontos obtidos na parte da prova de Conhecimento Específicos; 
c) Maior número de pontos obtidos na parte da prova de Lingua Portuguesa; 
d) Maior numero de pontos obtidos na parte da prova de Matemática; 
e) Candidato mais idoso, considerando-se ano, mês e dia do nascimento. 

11.1- O candidato poderá recorrer contra quaisquer das etapas realizadas, quando se achar prejudicado, EXCETO DA PROVA PRATICA E DO RESULTADO 
FINAL, apresentando um único requerimento, observando os seguintes requisitos: 
11.1.1- Entregar o pedido de recurso no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir das datas das divulgações do gabarito ou dos resultados, que serão 
divulgados no endereço eletrônico http://www.institutoaqata.com.br  excluindo-se o dia da divulgação e incluindo-se o último dia do prazo. 
11.1.2- Fundamentar o pedido de recurso, com a indicação precisa e sucinta daquilo em que o requerente se julgar prejudicado. 
11.1.3- O requerimento deverá ser digitado ou datilografado, para cada questão da prova ou reclamação, contendo o cargo, nome, número de inscrição do 
candidato e assinatura, conforme modelo constante no anexo II deste Edital. 
11.1.4- Dirigir o pedido de recurso â Coordenação do Instituto Ágata e entregá-lo no Protocolo do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE MACAPÁ- AP, 
situado na Avenida Feliciano Coelho, n° 1060 — Bairro: Trem. 
11.2- Após o julgamento dos recursos interpostos sobre questões, o(s) ponto(s) correspondente(s) â(s) mesma(s), porventura anulada(s), será (ao) atribuido(s) a 
todos os candidatos presentes. 
11.3- A decisão dos recursos será divulgada em no máximo 05 (cinco) dias no endereço eletrônico htto://www.institutoaqata.com.br. 
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11.4- Será indeferido, liminarmente, o pedido de revisão que desctimprir as determinações constantes no item 11.1 deste capitulo e seus subitens ou que 
desrespeite a Comissão do Concurso. 
11.6- Não serão aceitos recursos por Fax!  Internet ou Via Postal. 
11.6- A decisão da Coordenação do instituto Ágata, constitui última instância na esfera administrativa para recurso, sendo soberana em suas decisões razão 
pela qual não caberão recursos adicionais. Em hipótese alguma serão aceitos pedido de revisão de recurso, ou recurso do resultado final definitivo. 

12.1- O INSTITUTO ÁGATA responsabilizar-se-á pela entrega do Resultado Final da Prova Objetiva e da Prova Pratica, V Etapa, obedecidas às especificações 
do item 10 deste Edital. 
12.2- A homologação do resultado final do Concurso Público com a relação dos Aprovados e Classificados é de responsabilidade do CREMAP/AP e será 
publicada no site do Instituto Ágata (vivominstitutoagata.combr) e na sede do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP. 

13.1- Após a homologação do resultado final do certame, os candidatos aprovados e classificados que forem convocados para nomeação pelo CREMAP/AP 
através de Edital de Convocação, deverão comprovar que satisfazem aos requisitos a seguir enumerados, indispensáveis para nomeação, posse e exercido do 
cargo, ficando ainda obrigados a declararem por escrito a aceitação do cargo. O não pronunciamento em tempo hábil implica na exclusão do processo. 
a — Apresentação de documentação comprobatória da escolaridade, da habilitação e/ou da especialização exigidas para o cargo, em original ou cópia 
autenticada por Cartório, conforme especificado no quadro do sub-item 2.1, deste Edital; 
b — Apresentação dos documentos pessoais; 
c — Ser considerado apto para o exercido da função pública, através de exame médico procedido pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá-AP, que 
atestará as condições fisicas, psiquicas e mentais do candidato; 
d — Comprovação de idade minima permitida em Lei para o exercido de Cargo Público, através de apresentação da Certidão de Registro Civil, em original ou 
cópia autenticada em Cartório; 
e — Comprovação de quitação para com as obrigações eleitorais e militares, na forma da Lei; 

— Comprovação de estar em situação regular junto aos respectivos órgãos de classe a que pertencer, quando for o caso; 
— Assinatura de declaração relativa a não acumulação de cargos, empregos ou funções públicas, em modelo fornecido pelo CONSELHO REGIONAL DE 

MEDICINA/AP; 
13.2- O Candidato aprovado e classificado neste concurso que não atender aos requisitos estabelecidos nas alineas do sub-item 13.1, ou que não comparecer ao 
exame Médico de que trata a alinea "c" do sub-item 13.1 — deste Edital — ou ainda, não comparecer ao Ato de Convocação, perderá o direito á vaga conquistada, 
permitindo ao CREMAP/AP convocar outro candidato aprovado no mesmo cargo neste Concurso, obedecendo rigorosamente à ordem de classificação; 
13.3- Atendido ao disposto nos sub-itens 13.1 e 13.2 deste Edital, os candidatos classificados serão nomeados para o exercicio do cargo no qual tenham sido 
aprovados através de Decreto e convocados através de Edital, expedido por Resolução do CREMAP, para tomar posse em dia, horário e local expressamente 
estabelecidos. 

14.1- As informações especificas sobre os conteúdos programáticos e csonograma de realização do Concurso Público constantes no Manual do Candidato têm o 
mesmo valor do presente Edital. 
14.2- Não serão concedidos pedidos de vistas de provas, exames, avaliações ou pareceres, qualquer que seja a alegação do candidato. 
14.3- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este Concurso Público, 
publicados no Diário Oficial do Estado do Amapá, quadro de avisos do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP e divulgados no endereço eletrônico 
http://www.institutoaqatacom.br. 
14.4- É de inteira responsabilidade do candidato manter seu endereço e dados cadastrais atualizados junto ao Instituto Ágata durante a realização do concurso 
e, se aprovado, junto ao CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP, sendo responsável pelos prejuizos advindos da não atualização ou erro nessas 
informações, inclusive quanto a sua não convocação para posse. 
14.5- A publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá do resultado do concurso e da classificação dos candidatos ê o documento comprobatório da 
aprovação/classificação dos candidatos, para qualquer fim, não se obrigando o Instituto Ágata nem o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP a fomecer 
qualquer documento nesse sentido. 
14.6- A aprovação/classificação no Concurso Público, não assegura o direito à contratação do candidato, que dependerá da necessidade de pessoal e 
disponibilidade orçamentária do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP. 
14.7- Para atender as determinações governamentais ou as conveniências administrafivás, a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP poderá alterar o seu 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração. Todos os parâmetros considerados para as presentes instruções se referem aos termos do Regulamento em vigor. 
)ualquer alteração porventura ocorrida no atual sistema, por ocasião do aproveitamento dos candidatos, significará, por parte destes, a integral e irrestrita 

adesão ao novo Sistema de Cargos e Salários. 
14.8- O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP e o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata não se responsabilizam por quaisquer editais, cursos, 
textos, apostilas e outras publicações que venham a ser comercializadas, referentes à preparação de candidatos a este Concurso Público. 
14.9- Os casos omissos e as dúvidas de interpretação deste Edital serão submetidos à apreciação e decisão da Comissão do Concurso Público do CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA/AP, ouvido o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA. 
14.10- Quaisquer alterações nas regras deste Edital, só serão realizadas através de outro Edital a ser publicado. 
14.11- O presente Concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data da homologação do resultado do Concurso, podendo ser prorrogado por igual 
período, uma única vez a critério do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP. 
14.12- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá. 

Macapá (AP) 	de 	 de 2009. 

DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA 
PRESIDENTE 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA /AP 

Concurso Público — Edital n°00112009 

ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS OBJETIVAS 

DISCIPLINAS: LINGUA PORTUGUESA (comum a todos os cargos): 1- Compreensão e interpretação de textos 2- Morfologia: classes de palavras 
variáveis e invariáveis: conceito, classificação e emprego 3- Sintaxe: frase, oração, período simples e composto; termos da oração; concordância nominal e 
verbal; regência nominal e verbal; colocação dos pronomes átonos 4- Semántica: sinonimia, antonimia, homonimia, paronimia; conotação e denotação; figuras 
de sintaxe, de pensamento e de palavra 5- Crase. 
MATEMÁTICA (comum a todos os cargos): Aritmética: 1- Funções: função do 1° grau, função do 2° grau, função exponencial e função logaritmica, 2-
Trigonometria, 3-Sequências: Progressões Aritméticas (PA) e Progressões Geométricas (PG), 4 - Análise Combinatória, 5-Probabilidades, 6- Determinantes, 7-
Geometria Plana: ângulos, propriedades do triângulo retângulo, polígonos regulares, relações métricas no triângulo retángulo, áreas dos polígonos. 8-Geometria 
Analítica: Coeficiente angular de uma reta, equações da reta e distância entre ponto e reta, 9- Números Complexos, 10- Matrizes, 11- Sistemas lineares, 12-
Matemática Financeira: Razão, Proporção, Regra  de Três simples e composta, Juros Simples e Montante. 

HE M 	ES2.. 	Ser(MêdorisfiT 
LEGISLAÇAO DE TRANSITO: 1- Legislação de Trânsito: classificação das vias, velocidade das vias, infrações do trânsito, pontuações, categorias de 
habilitações. 2- Regras de Circulação: regras de preferência, manobras e conversões. 3- Direção Defensiva: conceitos e definição, classificação, método 
preventivo, fatores que geram acidentes. 4- Sinais de Trânsito. 5- Noções de Mecânica: pneus, chassi, sistema elétrico, sistema de transmissão e suspensão, 
sistema de dire -o e freios, motor. 6- Primeiros Socorros. 

• PECIFI  S (Assiátérité 	iiistrathio): 
I- Rotinas trabalhistas de pessoal: admissão do empregado; jomada de trabalho; registro do empregado; folha de pagamento; décimo terceiro salário; rescisão 
de contrato; férias; FGTS; contribuições previdenclárias. II- A Lei 8.666/93 - sobre Licitações (Arts 01 a 53 — Consultar no site winnvinstitutoanata.com.br).  
1.1citação através do pregão. III- Documentos Oficiais: estrutura e organização do requerimento, da certidão, do atestado, da declaração, da ata, do oficio, do 

iemorando, da circular, da ordem de serviço, da exposição de motivos, do relatório, da portaria, do parecer; da carta; da resolução, do certificado, do diploma; 
formas de tratamento. IV- Conhecimentos de Informática: 1. Hardware: componentes básicos de um microcomputador e seu funcionamento; principais 
periféricos. 2. Software: sistema operacional Windows: principais comandos e funções. Conhecimentos dos aplicativos WORD e EXCEL. 3. Segurança: ligar e 
desligar; ambiente; disquetes; cópia de segurança; vírus e antivirus. 4. Internet: conceitos básicos; Forma de conexão: permanente, temporária; Correio 
eletrônico, VVVVW; Ferramentas de navegnão.  
00WHEUIMENT.OflSPECIEICW (Técnico ifrünfrintiáticag  Noções Umas de: Computadores (Discos Flexível, Hard Disc, Memória ROM, Memória RAM, 
CD-ROM, CPU), Sistemas Operacionais (MS-DOS e MS-Windows), Editor de Textos (MS-Word), Editor de planilha eletrônica e cálculos (MS-Excel), Internet 
(Internet Explorer e Netscape) e banco de dados (MS-Access), criação de desenhos gráficos. Internet e lntranet, principais navegadores para Internet. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS PRÁTICAS 

sta  . 
LEGISLAÇAO DE TRANSITO: 1- Legislação de Trânsito 2- Regras de Circulação: regras de preferência, manobras e conversões. 3- Direção Defensiva 4-Sinais 
de Trânsito. 5- Noções de Mecânica: pneus, chassi, sistema elétrico, sistema de transmissão e suspensão, sistema de direção e freios, motor. 6- Primeiros 
Socorros.  
1CONFI M NTOrE PEGIFIPOB"(  s e,n e adnistránvn)! 
Prova de redação atenderá as tipologias textuais em prosa de: Dissertação, Narração. Descrição e Redação Oficial (memorando, oficio, ata, circular, abaixo-
assinado, etc.) podendo ser pedida qualquer e somente uma delas, obedecendo também ao gênero inerente da solicitada. 

rantifinjartafaegigaécnIcolerlefoçrná/lcalf  Discos Flexivel, Hard Disc, Memória ROM, Memória RAM, CD-ROM, CPU, Sistemas 
Operacionais (MS-DOS e MS-Windows), Editor de Textos (MS-Word), Editor de planilha eletrônica e cálculos (MS-Excel), Internet (Internet Explorer e Netscape) 
g banco de dados (MS-Access), criação de desenhos gráficos, Internet e Intranet, principais navegadores para Internet, manutenção básica de impressoras, 
lanutenção básica de microcomputadores, instalação de redes. 

1,9,aarir 	-  
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA /AP 
Concurso Público — Edital n°001/2009 

ANEXO II 

Modelo de formulário para interposição de recurso. 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVAS DE PESSOAL 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP 

SOLICITAÇÃO 

À Comissão Organizadora. 

Como candidato ao cargo de 	  solicito revisão: 

( 
	do gabarito oficial preliminar das provas objetivas, questão(ões) 	 conforme especificações inclusas. 

( 
	

do resultado da prova objetiva 
( 
	

do resultado final do Concurso. 

Macapá (AP) 	de 	 de 2009. 

Assinatura do Candidato 

Nome: 	  

Número de inscrição: 	  

INSTRUÇÕES 

O candidato deverá: 
• Datilografar ou digitar o recurso e entregá-lo em três vias, de acordo com as especificações estabelecidas neste edital; 
• Usar formulário de recurso individual para cada questão e apenas uma capa; 
• Identificar — se apenas nesta capa; 
• Apresentar a argumentação lógica e consistente. 

Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento preliminar do recurso. 

+11111111 	é++++1+++++++++++++++++++++++++++++++ 	+++++++++++++++++++++++++ +++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVAS DE PESSOAL 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA/AP 

RECURSO 

I 	1 

I 	I 

I 	1 

•CONTRA O GABARITO OFICIAL PRELIMINAR DAS PROVAS 
OBJETIVAS. 
DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA 

DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO. 

Número da questão: 

Gabarito 

Resposta do Candidato: 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 
(Se necessário, use o verso) 

8 
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA /AP 
Concurso Público - Edital n°00112009 

* 
N° INSCRIÇÃO 000001 

t $.1 	OAI 

OINPMaIM, 

tIDENTIDADE:wit 

g DT,NASCMIN 

(FONE :ar 

IIII 	 

Taxa 

DOCUMENTOS 

NÍVEL: 

ENTREGUES: 
Xerox do Comprovante de Residência 
Xerox da Carteira de Identidade. 
Xerox do Laudo Médico (CIO), se portador de deficiência. 

ENSINO MÉDIO COMPLETO 
de Inscrição: R$ 55,00 (Cinquenta e Cinco Reais) 

Assistente Administrativo 
Motorista 
Técnico em Informática 

PO 	ADO DEO FICIENC1A 
i 	Sim TIPO: Condição especial para a realização da prova: 

I Não 
DECLARO estar de acordo com as normas do Edital deste Concurso e me responsabilizo pelas informações prestadas. 

Macapá (AP) 	de 	 de 2009. 

Assinatura do Candidato 

m. . 

*0 0 0 0 0 1 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA /AP 
Concurso Público - Edital n°001(2009 

* 
N° INSCRIÇÃO 000001 

INOMEt_al 

iCARG9ign 

Data 	/ 	12009. 
Responsável pela Inscrição 

i 



CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA/AP 

Concurso Público - Edital no 
001/2009 

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA/AP, 
usando de suas atribuições legais, 
torna público que estarão abertas no 
período de 10/08 a 28/08/2009, as 
inscrições presenciais e a partir do 
dia 12/08 até o dia 27/08 de 2009, 
as inscrições via on-line, para o 
Concurso Público, destinado a 
selecionar candidatos para o 
provimento de vagas existentes no 
Quadro Efetivo de Pessoal do 
CREMAP, para o nível médio, sendo o 
mesmo 	executado 	sob 	a 
responsabilidade do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO 	SOCIAL 
ÁGATA. O EDITAL completo, com 
as informações sobre o certame, 
estará 	disponível 	no 	site 
www.institutoagata.com.br  e na sede 
do 	Conselho 	Regional 	de 
Medicina/AP. 

DR. DORIMAR DOS SANTOS 
BARBOSA 

PRESIDENTE DO CONSELHO 
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Mandou 	de Julho de 009 

.des Anuirei Pingtuilho 
Presidente da CP1ICREMAP 

Portaria ri° 062/2008 

Maca'. 04.08.2009 
GAB/PG.J. de 26-2-20013 

Publique-se, dê-se ciência e Cumpra-se. 

CHEFIA DE GABINETE DO 	CURADOR-GERAL DF 
JUSTIÇA, em Macapá-AP, 28 r,oJhfr de 2009 

	

MARICÉLIA C 	O E ASSUNÇÃO 

	

PIUM 	de uszva 
Cnute de Gabe te/PG.i 

Portaria n' 710-CG/PGJ, da 18 de Julho do 2009. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Portaria n° 534/200.1 
GabrEGJ, de 20 de agosto de 2003 

RESOLVE: 

DESIGNAR o De LAÉRCIO NUNES MENDES Provoco-
de Justiça Substitui°, para, sem praluao das aliensiçõez 
constantes na Portar.a na 709/20.09-Calnr, atuar com . 
Curador de Incapazes nas Varas de Família, órfãos ir 
Sucessões da Contra de Macapá. no perlado de 1° a 31-e 
2009. 

Publque-se, de-se Maneja e cum ra-se 

CHEFIA DE GABINETE DO Pl<6CURADOR-GEftLDií 
JUSTIÇA, em Macapá-é5?, 28  de 2009. 

	

MARICÉUA C 	LO E ASSUNÇÃO 
Romoto,4de onça 

Cheta de Sob; te/PGJ 

Portaria n' 711-CG/PGJ, de 28 do pilho da 2009. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ. no uso de zum 
atribuições higais que Pie confere a Ponena rr 034/2003-
GabIPGJ, de 20 de agosto de 2003. 

RESOLVE:  

ONDE SE LÉ: 
'.. no Denodo dei' a  

LEIA-SE: 
• no período de 1° a 28-7-2009..? 

Publique-se, de-se márcia e cumpra-se 

CHEFIA DE 
GERAL DE JUSTIÇA. emopa-AP -31-cM1VoRde 2009 

1,7. INETE DO PROCURADOR- 2 

/ 

MARICEIJA MI O DE ASSUNÇÃO 
promotàt do JUSapa 

Chefe de GabinatePal 

CEIAB  _ 	. 

Washington dos Santos Caldas 

EDITAL 

Conforme Norma Estatura/ia da Ia 
n*. 8.906/94 torno público que requereu inscrição 
PRINCIPAL nus Quadros de Advogados da Ordem 
doa Advogados do Brasil - 80..480 do Amapá, da 
Bacharela LUCINEME OLIVEIRA DA SILVA 
BITENCOURT. 

Macapá-A?, 04 de agosto de 2009. 

Dr. W/U3111NO----n11750 ECSANTCHS CALDAS. 
- Presidente OAB/AP- 

lissuLTADO DE LiCiTAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO sr 001/2009 

MODALIDADE: Tomada de Preço o" 001/2009 
TIPO: Menor Preço, por preço imitiria lindos 
desconto) 
DATA: 20/07/2009 
HORÁRIO: 15:001IS 
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em 
Saviço de Pornecimente de Pa.nagens Aéreas moa o 
CREMA? 
Firma vencedora: BIATUR LTD,. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO 
DO AMAPÁ 

EXTRATO DL CONTRATO' 
CONTRATO 615  003/2007 

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO N°  003/2007, 
celebrado oure o Conselho Regional', de Medicina do hae00 
do A mano. e a empresa AG, de Albuquerque(AMARÁ VIR). 

FUNDAMENTO LEGAL: MI 57, II, á 2° d., Lei de n' 
8.66693 e a3,Tir,88 Pchterior" 

OBJETO; Pnxrogaçao de vizencia pelo período de 
10/07/20119 1007/2810. 

DA VIGÊNCIA: 12 meses. 

VALOR: R$ 56.056,140 

Macapá- AP, IO deJulho de 2009. 

.CLA 
DESIGNAR o Dr LAÉRCIO NUNES MENDES. Promer or 

de Justiça Substituto para, sem prei:.21) das atribuições 
constantes nas Portarias nos 709 e 710/2009-CG/FGJ, 
parlicipar de atui:fincam na 3' Vare Criminal e AuMtona Militar 
da Comarca de Macapá. no dia 03.8-2009. conforme oficio n° 
06712009-3' Com/At/d. 

Publique-se dê-se ciência e cumpra-se, 

CHEFIA DE GABINETE DO OCURADOR-GERAL DE 
JUSTIÇA, em Macapá-AP, 2 	o de 2009. 

-- 
MARICELIA AM Elj DE ASSUNÇÃO 

Promotora Justiça 
Chefe de Ga Me/09W 

Portada n°  715-CG/PCsl, de 29 de julho de 2009. 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO AMAPÁ, no usa das atribuições nen, e tendo em vsla o 
disposto nos artsoa 2', inciso II, e 513, inciso I, letra T, da Le. 
Complerhentar Esladual n.•  009, de 29 de dezembro de 1994, 

RESOLVE: 

AUTORIZAR ao Dr. ANDRÉ LUIZ DIAS ARAUJO 
Promotor de Justiça de entrancia Inicia., Molar d. Promotoria 
de Justiça da Comarca de Ferreira Gomes, o gozo no per. /do 
de 08 a 11-9-2009, das férias referentes ao 2* penedo 
aquanivo de 2005, suspensa, pe a Portara n° 7002009-
CG/PG4 

Pub: que-se. dê-se °lema e cumpra-se. 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 
em Macapá- , de lu de 2009. 

IACI LAES DOS REIL1  
Procurador-Geral de Justiç • 

Portaria n' 7113-CGMGJ, de 29 de julho de 2009. 

A CHEFE DE GABINETE DO PROCURADOR-GERAL 
OE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de sues 
at-  autraes legais que :Ne confere a Portaria n° 53412002-
GobJPGJ de 20 de agasto ae 2003 

RESOLVE: 

CONCEDER ao Or. UBIRAJARA VALENTE EPHINA, 
Promotor de Justiça de entráncia finai titular  da Promotor 1 de 
Justiça com atioulçõeS perante a 2 Vara Cariallal da Camâic.i 
de Macapá, tença para rolamento de saudei. no 5E1100 I de 
03 a 07-8-2009 

Publiquipso, diese ciência e compra-se 

CHEFIA DE GABINETE DO P CURADCRLDS-- 

	

JUSTIÇA, em Macapá-AP. 29 de 	 de 2009. 

-.--
E 
 ---- 	, 

	

MARICELIA C PVL 	ASSUNÇÃO 
1
D  

Promotora da JusOça 
Chefe de Gab atei/Pat 

Publicações Diversas 

RIMO' 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

CONVÊNIO 4294/2005 - FINEP 
RESULTADO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO N' 001/2009 

0 Diretor Executivo da FundnçãO de Apirâ â 
Pesq-isa e à Cultura da Universidade Fede,a1 do Amapá 
e do Oin-erno do Estado do Arnap1 FUNDAR. rio 1%0 
de sues atribuiçAes CSWILtairi89, comemos aos 
interessado. a desclassifieaçao da proposta da empreso 
Stylus Construção Civil e Serviços Ltda. Por elo 
atender ai. disposto nos ite s 5 I alhi 	e" e 5.2 do 
'ditai, de acordo com,p. 	er jurl& 	' 00209 do 

Edital IP 001/09, 

Raiem 	 dos Santos 
Dijeur 	et o FUNLJAP 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N' 008/2009 

INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO tf' 008/2009, 
celebrado entre o Consethu Regional de Medicina do 
Estado do Amapá - CREMAP e o Insututo de 
Desenvolv,ruento Social - MIATA, 

FIRMAMENTO LEGAL: Lrt 37. de Consuma Federal 
c/c u Art. 2-.. inciso XIII 	5.i da Lei o' 8 666/93 c 
alterações pottriorea. o und.... na Jushficanya 
06/2009 de CPI...CREMAR e 2ateeer da 
ASSEJUR/CREMAP. 

• 
OBJETIVO: Cortrrataçáo oe iosutuieao brasileiro 
incumbida estatutanamente do desenvolvimento 
inautucional, visando. o Inanthaniemo. Orgenizseao e 
Execução de Processo Seletivo Público do cREtdAP 
(prova [afirma o praticai para preenchimento de vagas 
noa seguintes cargas: Assistente Adminiatrativo, 
Teenito em Informática e Motorista. 

VALOR ESTIMADO: RS .0 000,300 dez Md sede, am 
caso de nau ser atingida a Meta estabelecida no Inciso II, 
da Cláusula Quarta do instrumento firmado. 

VIGÊNCIA: 114 ;quatro) meses,  

Dorimur dos Santos Barbosa 
Presiderste/CREMAP 

ERRATA 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO se 05/2009 

Na publicação do extrato do Contrato a' 05/2009, 
publicado no Diário Oficial do Estado do n' 4452, de 
09/03/09 com circulação dia 16/03/09, na página 
36, onde te lã: "INSTRUMENTO E PARTES: 
CONTRATO 	05/2009, celebrado entre o Conselho 
Regional de Mediana do Estado do Amapá, e a empresa 
linphinta illIorMárICA 1.1.da," 

LEIA-SE; "INSTRUMENTO E PARTES: CONTRATO W 
05/2009, celebrado cair o Conselho Regional de 
Medicina do Estada do Arnapa, e a Empresa Hensileun de 
Corretos e Telegrafas". 

Macapá AP, 22 de Julho de 2009. 

Ddrátiar dos Santos Barbosa 
Conselheiro Presidente/CREMAI' 

RATIFICO 
21/07/2001. 

Dc,paz,,mar dm santo, Barbosa 
 

Presidente do CREMAP 

JUSTIFICATIVA 06/2089- CPL-CREMAP 

Senhor Pre•dente 

Submeta a elm.83e cons.ecração de vosso Ex,xtieiu a 
?emente justificiáva, objetivfo^n a ;natação do Instituto de 
Desenvolvimento Social - ACATA. para a malizacao do ,* 
Censuro, Pabl,Altprova teórica e preziml 'uno Const:'to âeg•ânnl 
ir Nb:alie-na do Esladu do Ainspa - CRWAP. Jbjcfivando a 
ontrtnsçáo pan us cargas de Ass.mrste Actinirdstrol no (04), 'remiu) 
em ;.]Cormâl.ra 01) e Motorista (01), us :sus, ,VCalahlra,C 
deviJ.. omite previstos no Plano dc Carhos c 8833:os do CF1FMAP. 

A convenção ,o justifica, uma yr; Li, o 
dr-3erivo,r.roento de missão irshlecional do CREMAI'. presz.,hie de 
e: aro tJaCiallal eompative ao:n a agridam da 

pv.iui ein sru quadro efetivo anosas lei twionârioç, o 
et.: por corto acalis por eumprohehr n 	prec.4Ja da instituição 

coahate via nscatIst 3 do exercício da medicina wi Estado do 
Amapá. 

O enncerso pretendido, permitiria conotar/cão imediata de 
16 (se.° novos runmonalios dhuibuidhs ma diversos canon. e dará 
cismo agilidade as doem ou CREMAI', ,i4e, hoje Me executo/1ns em 
e:acampamo ixim o que exige o artigo 37 da Coristhuirao Federal, 
ore, elevou a entagona de principia a enfitaria. 

Nerse oNssu. iian 1:8 dnv.das qur a clicaancia pieteodida 
ael3 .,.,REMAP oura a roi:tateio de sue al8S110  inslic,!c1041  



_ 
Marra de 9O.1944o,  da C-MitnCont ao 

FAesattyint dr • 	' 

Macatá 04.08.2009 
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ti d. tandictia • Ddrie: - 	5,- 
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XIII - 	hm:nasci,. 	.iii, .uiçl.' 
braule.n, inetAmbidn reLimeal; Lu 
CStaNtalla • reino da iNA4mAtt, do id 

cl,, desemnIvituenn, mann:ciar 
de , irtiddlet0 teti.cade á FIOU.' .!  
Lir.? 11, ,,,esu, tImet ma e . 
dciertA. tridueari, 	ov ração, .t 
si.5.4inua e lu teirtt. tás IUCIA111 A. 

C:3117 ,:•,3 31 a 	A:4 exitoss. 	r 
....t•Re5..,,L.451.; natal, rol 	, coni...5c5 nem. • 45 e m• .er 

331111 ,13 	r JUIÀ 	 ,D133,31 	Mak, 4111 (P. 4,1 	24 

da Lei de Ltd:GO...5 e Aiiorosoes posteriores, 

C 	;liam de Trabalhe 
c.vvr anile st. rditle R. orem,  5.5 s.ts, terr 	Jade. 
Isuh•ta,s. da ;5'cl 	s 	ne 3 13,Vuly „A: Cu F.. 5,nds 
F.--, 	azo 	•3 . : :nes .;.a. CrUCCAAO da C. r3 ro 

.3. 	dIrTO: A, Ar enfune AO' C11.11.. A  dpm-dracla ev. 
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' cat:J 	rir 	ts • e ancr; 	no reledid .tdenit :tse, 
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rei 	A:131•10 	1131' " 5 :DTP 	À•urLI (li 	•CI33C 
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Vouni.:-A!` doy 	o 2C4'.  
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Ndsident. 
:Maria a' 

INDIC VIU 1.X.11, ;KABALliv,IX:REs NA IN 	I Ri 
0‘,81 RI (ÃO CIVIL DO 051 ADO DO AMAR% 

i ir:. AL DE MINVut 

PA'a rer-eui, Edital de U. „cavava.. :vc  
• 12 de certo d 2xa,,  »nheme anv 	Ju 

Social da TAI i•13, 'ar horária ries 	5 a, ;7.00 

trdtarn odiado, na s.de JrAto 	dada. Ari 	vlet,s, • 
94^ 	 d. ai 	0..4 e 1.‘,15,A. 
!cri:sun,' • 43 COMA41/1 tio Vel. I.  p.4.741 Arn: Al• 'Atido 

ar311.3, 	aplevs‘ 	cund ,;.• , Lir,. 
.1; tdevt  drva 84" 1,:gist.„. de  Lit.:. ..ine ~ema a  

‘ttaur v5 P.55-5.sas 	AldittO Rr, 1.101/0 dem; editv• 
3,::4171" 	 ErAile,- -ide _12 	aocur1rs,5 

r 	es regiam. AT, -alleldd 	31-3 i 
1,31 GA ~Pr.:MO :Lt 3"Ap3, 3 A:arilo,. 	mitti• 
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ASS. DOS PRODUTORES AGROFLORESTA iS 
DE NOVA dERUSALEM 

CNP. 36 994 8351:C31-P3 
Torna público que requereu da SER/i-k 3 L 2err.;.2 re; 
Operação (L.O. 	para nben. 	ir 1,tni .c -ai 
loca-zado na COMUStiD2Do Nova ;EruSE crsi, no 
Mencipio cie Mazagão-AP. Man foi determinuoc 
estudo de Tr1133C10 ame .anta 

EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

A firma G H R Construções & 

Terrapienagem LTDA-EPP, com o CNN: 

09.632.033/0001-29 Comunica a pema ao cartão 

FIC da Receita Estadual de n9  03.032.688-5 da 

e-npresa acima citada, pois estava dentro da Gasta 

da empresa e o cartão veio a cair da mesma na 

Secretaria de Estado da Infraestrutura. Conforme 

Certidão de Rer,istro on-line 11210 

ki R CCSEd 	 P LTDA» EPP 

CNP 	3/oci01-2.9 

- /5 EL 3:11,3 ,(EWONAL DE t t;NTA 0151DALIE OU Ant 3PA 
r, 	$iacht tu utek. A : .4 	Cari I rP \ e 

Ar' 

raervaCerAis 

O torculne 'na,,.'.. ConlobAda•• lOMOO CONAICA o snuarto ehorAr r 	, 
wov•do na nxesse Sarau OUt•co roguae en,  OPM/A01, nato .....noreoremi, no 
manoda awt.c• dali a lune do Con•flar, moa. da Conue nade do Arnapà, aura •• 
apraunta• can  cloturnernar  • AMADO. agudo: 'pra Sr.a pene a• 0.ArrinctrA 
trio 

ALEXANuM SDA/A IRRA IAOOMNIORADA 

masaim-As as dl dano do noa. 

CONSELHO REGIONAL DE 
DONT &SAUDADE DO AMAPÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONVITE Cr arICC 73 VPIXRCAD 

O Coaselia: dagasnal de ,ContandIELA do Aciopii irraisr te 
ComidrAa Peemaasois de Amava° ca .:Mica as o,. a, 

rierrseadas nu mme 40r 0a5rel reaiaantio 
miataLdade COAVITE ripe ~Met croata e preço, glalial na 
4. rano s/a-ma a arpar disca at fiado  zoai Adie is; Ais slispãe 
a licialucão CAD n3 313.9S. ponlica2a mas D O L' no dia :2 4-
85 Ação 1. pág. 46. :roi as sterraçâes da Yes. /ovo:. LEL: o" 

py,blhud.d nc DD is 3•2 dl) :N-P-05 iecOsi I Liai 

CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA/AP 

Concurso Público - Edital n°001/2009 

O PRESIDENTE DO CONSELHO 
REGIONAL DE MEDICINA/AP, usando de 
suas atrIbuIções legais, torna público que 
estarão abertas no perIado de 10/08 a 
28/08/2009, as inscrições oara o Concurso 
DublIco, destinado a selecionar candidatos 
para o provimento de vague existentes no 
Quadro Efetivo de Pessoal do CREMAP, para 
o nível médio, sendo o mesmo executado 
sob a responsabilidade do INSTITUTO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL ÁGATA. O 
EDITAL completo, cura as Informações 
5.)191-E o certame, estará disponível no site 
• nsliçuto_agale.com.os e na sede do 
Conselho Regional de Medicina/AP. 
DR. DORIMAR DOS SANTOS BARBOSA 

PRESIDENTE DO CONSELHO 

Companhia Doces de Santana -COSA 
CW330.150 PÚblio,, para amigos de Nivel Superior, Mirei 

~a s. Nivel T.rndamn ntal 

En,tai .c 134,2003 

o Curator Peosidonta da Companhia Docas do Santana - 
COSA 51: Rega páb za omine atUtdade aos ares Coa 
t; 	som.. squaus 	soí: st-da 	t 1.cle 	Sb*, 	AP 
ri R; 	Sua o Laca Municie 130 Nora harmrs, com 
micrçar m0  3NRI um e' 04 'CS 323m5.1-313. teimo em rala 
• real t¡:Éu de Cznacv. Puni to leal; 212 a selecionar 
333, 3:ÀdIUS unia p 15. 	d3 vagas -ss Co:ga. se Mim, 
.puit- Olival Meto e do Niel -Ladarnenta:, coMorine 

E I TN, N° 00112E01 COSA 1.2 31 de agosto is 2007. 
....acame 5. 000M ^faial os ,..telda do Armas, 1,11 4002 de 
'v1,031:53' CONVOCA O APROVADO no -s'n,Clo concurso 
e. -.,tv.:;it da ala eh 	pura 

et AIO o 0 ,0 220842009 avn-samar todos os documentos 
::,,ceassvos pura IlVeNtrd3,34 ri c..co. confr.erds oescnto no 
tom 3 1 e 3.2 do EM!. 	5egu.ma á sexta-k:ra das 0800 às 

nstss com os seg..' _si. nuns: 1- Hernourana 2- 
Encere 	em :e; -: 3 Eolestreo lata; e Prrções 4- 
Tr 	CE. ¡deus, 5 Vr.1-; c,-- 151. Amo n•Lsodhnn aO•na de 40 
a,,-, ai 	Exame de v Ana q.; sa 9. hsissita5cop:d de Tezes. 
3 fe, 	rorpx com ....st I, Aso sc5t1,3et.' 51Cgra 

• - 	daio sere so ceado ds nspecão 2111  samla deverá 
• 421 	,vnIo à 	co-11 Ar ntenaLva e Fr...cairo oa 
q.nsiii de segunda à serrfe h, das 08-00 as 12:00 e das 
1400 an 18 00 nr•rdo dos hmutn'-,  oocumentos pua 
;mil:Mn:ta ao PAD:teia do trato 1- Eadeira de identidade 
2. :SPE;  3- CTPS, 4 PS/PA&M 5 rii:o de Ectdor, 6-
:-....protrante da 0.1-ra vor.ctic I- 02 fotos 3x4 5- Cedificado 
we Reset-v.5ra; C- Cornormsvie ir Endereço. 10- Certidão de 
N an.r.tnio ou C11331PAA:r: 1'. Condão oe Dependerdes; 12 
• S • :gArnee s5 C,outtietrIncau 1 A contorcia os pré 
reo.,esdr., 	dor; ulea u 	.21. ' ,E cmouir e 14. CeNdào 
L, 5 *Na : ri e et i tt. tl, 15 0P1:1 Cc.rente 'G- CAMURIM 
▪ :3'.1 1'. Declaras...5 	,ão este, surry ndo sanção por 
a, J. m Jade aplicada por 	a 	trei 	co 	ect.dade 
aA est' federal ustâclun s, TILT,C.U., '3 Dec-:;ração de 
idd acpe v MO de cargos 

Cl O cssoidato que não ecerder á esta cod,ocação. Judith 
ic• ha c 'Ninado no :caso constara As ',ta '8.  deste ed,sal, 
1,5 escolada seus direitos Na conc -se 

A :ti: 	• dato 3000.1 et! • madorra, 	 ves dos 

I - RELAÇÃO DO CANDIDATO CONVOCADO POR 
CARGO FORMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO, NOME, 
TOTAL DE PONTOS OBTIDOS E CLASS1F'CAÇÃO 
OBTIDA: 

CARGO-FORMAÇÃO; 10. MOTO -MOTORISTA • NÍVEL 
FUNDAMENTAL 

9019790, CARLOS HENRIQUE ArEdES ;t: •D EIRA 
Ponms , Class:coma  2 

CARGO.FORMAÇÃO 08. TSET -TECNICO DE 
SEGURANÇA 	TRAIS HO • NIVEL MÉDIO 

3012745 VILMA 	•S CUNHA 33 Pontos 
Ciam. cstscao 2 
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