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EDITAL Nº 001/2022 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO 

QUADRO DE PESSOAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
 

EDITAL Nº 001/2022 – ALTERAÇÃO, 09 de novembro de 2022 
 

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das suas atribuições, 

torna pública a Alteração do Edital de abertura, que tem o propósito de informar nova data referente à 

reaplicação da prova para o cargo de Pedagogo, para os candidatos que estavam presentes no dia 16 de outubro 

de 2022, no município de Macapá / AP. 

 

Considerando o incidente ocorrido na escola Centro de Educação do Amapá – CEDAP, em 16 de outubro 

de 2022, o qual, conforme apurado pelos Órgãos Oficiais do Estado do Amapá, através do inquérito policial nº 

6682/2022, caracterizou-se como um caso fortuito, imprevisível, que inviabilizou a aplicação das provas naquela 

escola; 

 

Considerando que a Administração Pública deve assegurar a isonomia entre os candidatos, sendo-lhe 

vedado promover distinções arbitrárias entre aqueles que concorrem às vagas do mesmo cargo;  

 

RESOLVE: 

 

I - Incluir o item 8.1.1 no Item 8. DAS PROVAS, determinando nova data e horário para reaplicação de prova 
escrita objetiva e discursiva para o cargo de Pedagogo, na cidade de Macapá/AP: 

8. DAS PROVAS  

 

8.1.1. A reaplicação da Prova Escrita Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e 

classificatório, para o cargo de PEDAGOGO, será realizada na cidade de Macapá, no dia 

12 de fevereiro de 2023, das 14h às 18h, segundo o horário oficial de Macapá/AP. 

8.1.1.1. Serão convocados para a reaplicação somente os candidatos para o cargo de 

PEDAGOGO que compareceram aos seus respectivos locais de prova no dia 

16/10/2022, conforme apurado na lista de frequência assinada na data dos 

fatos.  
   

II - Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 

Macapá/AP, 09 de novembro de 2022. 
 

SUELEM AMORAS TÁVORA FURTADO 
Secretária de Estado da Administração 

Decreto nº 0829/2018 


