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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP 
 

EDITAL Nº 01/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
 

A AGÊNCIA DE FOMENTO DO AMAPÁ - AFAP, tendo em vista o contrato celebrado com a FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, faz 
saber que será realizado em locais, data e horários a serem oportunamente divulgados, Concurso Público para provimento imediato 
de cargos e formação de cadastro de reserva das carreiras funcionais do quadro permanente da Agência de Fomento do Amapá – 
AFAP, o qual reger-se-á de acordo com as Instruções Especiais que fazem parte deste Edital. 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1  O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Fundação Carlos Chagas, obedecidas às normas deste Edital. 
1.2 O Concurso destina-se ao provimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir, relativas aos cargos constantes no 

Capítulo 2 deste Edital, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste Edital. 
1.3 Os candidatos aprovados neste concurso e convocados para admissão serão contratados pelos preceitos da Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, Legislação Trabalhista Federal Complementar e Legislação Estadual pertinente. 
1.4 Os códigos de opção dos cargos e municípios de lotação, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas e o salário inicial 

são os estabelecidos no Capítulo 2 deste Edital. 
1.5  A descrição das atribuições básicas dos Cargos consta do Anexo I deste Edital.  
1.6 O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital. 
1.7 O Requerimento para solicitação de Isenção do pagamento do valor da inscrição consta do Anexo III deste Edital. 
1.8 O Cronograma de Atividades consta do Anexo IV deste Edital. 
1.9 Todos os questionamentos relacionados ao certame regido pelo presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de 

Atendimento ao Candidato – SAC, da Fundação Carlos Chagas, por meio do “Fale Conosco”, no endereço eletrônico 
www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas 
(horário de Brasília-DF). 

 
2. DOS CARGOS 
2.1  O código de opção, o cargo, o município de lotação, a escolaridade/pré-requisitos, o número de vagas e cadastro reserva, o 

salário inicial, o valor da inscrição e a jornada de trabalho são os estabelecidos conforme a seguir: 
 

2.1.1  ENSINO SUPERIOR 

Salário Inicial: R$ 3.319,77 (três mil, trezentos e dezenove reais e setenta e sete centavos) acrescido de benefício de auxílio-
alimentação, podendo sofrer alterações durante o contrato de trabalho. 

Valor da Inscrição: R$ 100,00 (cem reais) 

Jornada de Trabalho: 06 (seis) horas diárias, perfazendo um total de 30 (trinta) horas semanais.  

 

Cargos Escolaridade / Pré-requisitos 
Código 

de 
Opção 

Municípios de 
Lotação 

Ampla 
Concorrência 

Nº de vagas 
reservadas a 

candidatos com 
deficiência 

(1)
 

Total de 
vagas 

Analista de 
Fomento - 
Advogado 

Diploma devidamente registrado de 
curso de graduação em Direito 
expedido por instituição de ensino 
superior reconhecida pelo Ministério 
da Educação (MEC) e registro com 
situação regular no Órgão de Classe 
competente. 

A01 Sede/Macapá 03 - 03 
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Cargos Escolaridade / Pré-requisitos 
Código 

de 
Opção 

Municípios de 
Lotação 

Ampla 
Concorrência 

Nº de vagas 
reservadas a 

candidatos com 
deficiência 

(1)
 

Total de 
vagas 

Analista de 
Fomento - 
Contador 

Diploma devidamente registrado de 
curso de graduação em Ciências 
Contábeis expedido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e 
registro com situação regular no 
Órgão de Classe competente. 

B01 Sede/Macapá 03 - 03 

Analista de 
Fomento - 

Tecnologia da 
Informação 

Diploma devidamente registrado de 
curso de graduação em Análise de 
Sistemas ou Sistema da Informação ou 
Ciência da Computação ou 
Processamento de Dados ou 
Gerenciamento de Redes e 
Informática expedido por instituição 
de Ensino Superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC). 

C01 Sede/Macapá 01 - 01 

Analista de 
Fomento - 

Economista 

Diploma devidamente registrado de 
curso de graduação em Ciências 
Econômicas expedido por instituição 
de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC) e 
registro com situação regular no 
Órgão de Classe competente. 

D01 Sede/Macapá 01 - 01 

Analista de 
Fomento - 

Crédito 

Diploma devidamente registrado de 
curso de graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou Ciências 
Contábeis ou cursos das áreas de 
Ciências Exatas expedido por 
instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da 
Educação (MEC) e registro com 
situação regular no Órgão de Classe 
competente, quando houver e ainda 
Carteira Nacional de habilitação 
categoria B, em situação regular. 

E01 Sede/Macapá 01 - 01 

E02 Santana - - - 

E03 Laranjal do Jari - - - 

E04 Oiapoque - - - 

CADASTRO DE RESERVA 

Cargos Escolaridade / Pré-requisitos 
Municípios de 

Lotação 

VAGAS PARA 
CADASTRO DE 

RESERVA 

Nº de vagas 
reservadas a 

candidatos com 
deficiência 

(1)
 

Total de 
vagas 

Analista de 
Fomento - 
Advogado 

Diploma devidamente registrado de curso 
de graduação em Direito expedido por 
instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC) e 
registro com situação regular no Órgão de 
Classe competente. 

Sede/Macapá 19 01 20 

Analista de 
Fomento - 
Contador 

Diploma devidamente registrado de curso 
de graduação em Ciências Contábeis 
expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro com situação regular no 
Órgão de Classe competente. 

Sede/Macapá 19 01 20 
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Cargos Escolaridade / Pré-requisitos 
Municípios de 

Lotação 

VAGAS PARA 
CADASTRO DE 

RESERVA 

Nº de vagas 
reservadas a 

candidatos com 
deficiência 

(1)
 

Total de 
vagas 

Analista de 
Fomento - 

Tecnologia da 
Informação 

Diploma devidamente registrado de curso 
de graduação em Análise de Sistemas ou 
Sistema da Informação ou Ciência da 
Computação ou Processamento de Dados 
ou Gerenciamento de Redes e Informática 
expedido por instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC). 

Sede/Macapá 19 01 20 

Analista de 
Fomento - 

Economista 

Diploma devidamente registrado de curso 
de graduação em Ciências Econômicas 
expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro com situação regular no 
Órgão de Classe competente. 

Sede/Macapá 19 01 20 

Analista de 
Fomento - 

Crédito 

Diploma devidamente registrado de curso 
de graduação em Administração ou 
Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis 
ou cursos das áreas de Ciências Exatas 
expedido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
(MEC) e registro com situação regular no 
Órgão de Classe competente, quando 
houver e ainda Carteira Nacional de 
habilitação categoria B, em situação 
regular. 

Sede/Macapá 04 01 05 

Santana 04 01 05 

Laranjal do Jari 04 01 05 

Oiapoque 04 01 05 

(1)
 Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital.  

 

2.1.2  ENSINO MÉDIO 

Salário Inicial: R$ 2.074,11 (dois mil, setenta e quatro reais e onze centavos) acrescido de benefício de auxílio-alimentação, 
podendo sofrer alterações durante o contrato de trabalho. 

Valor da Inscrição: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais). 

Jornada de Trabalho: 06 (seis) horas diárias, perfazendo um total de 30 (trinta) horas semanais. 

 

Cargos Escolaridade / Pré-requisitos 
Código de 

Opção 
Municípios de 

Lotação 
Ampla 

Concorrência 

Nº de vagas 
reservadas a 

candidatos com 
deficiência

(1)
 

Total de 
vagas 

Assistente 
Administrativo 

de Fomento 

Certificado de conclusão de Ensino 

Médio, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC). 

F01 Sede/Macapá 09 01 10 

Agente de 
Fomento Externo 

Certificado de conclusão de Ensino 

Médio, expedido por instituição de 

ensino reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC) e ainda Carteira 

Nacional de habilitação categoria AB, 

em situação regular. 

G01 Sede/Macapá 06 01 07 

G02 Santana 01 - 01 

G03 Laranjal do Jari 01 - 01 

G04 Oiapoque 01 - 01 
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CADASTRO DE RESERVA 

Cargos Escolaridade / Pré-requisitos 
Municípios de 

Lotação 

VAGAS PARA 
CADASTRO DE 

RESERVA 

Nº de vagas 
reservadas a 

candidatos com 
deficiência 

(1)
 

Total de 

vagas 

Assistente 
Administrativo 

de Fomento 

Certificado de conclusão de Ensino Médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC). 

Sede/Macapá 47 03 50 

Agente de 
Fomento Externo 

Certificado de conclusão de Ensino Médio, 
expedido por instituição de ensino reconhecida 
pelo Ministério da Educação (MEC) e ainda 
Carteira Nacional de habilitação categoria AB, em 
situação regular. 

Sede/Macapá 33 02 35 

Santana 04 01 05 

Laranjal do Jari 04 01 05 

Oiapoque 04 01 05 
(1)

 Reserva de vagas para candidatos com deficiência, nos termos dos dispositivos legais mencionados no Capítulo 5 deste Edital.  

 

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NOS CARGOS 
3.1 O candidato aprovado no Concurso de que trata este Edital será admitido no cargo se atender às seguintes exigências, na 

data da admissão: 
a) ter sido classificado no Concurso público, na forma estabelecida neste Edital, seus anexos e eventuais retificações; 
b) ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros, na forma do 

Art.12, § 1º, da Constituição Federal; 
c) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos até a data de admissão; 
d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 
e) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; 
f) encontrar-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
g) possuir os documentos comprobatórios da escolaridade e pré-requisitos constantes do Capítulo 2 e os documentos 

constantes do Capítulo 12 deste Edital;  
3.2 O candidato que, na data de admissão, não reunir os requisitos enumerados no item 3.1 deste Capítulo perderá o direito à 

admissão. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES  
4.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 

relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
4.1.1 De forma a evitar ônus desnecessário, orienta-se o candidato a recolher o valor de inscrição somente após tomar 

conhecimento de todos os requisitos e condições exigidos para o Concurso.  
4.1.2 Fica assegurada a possibilidade de uso do “nome social” à pessoa transexual ou travesti durante o concurso, nos termos do 

item 4.18 deste Capítulo.  
4.2 As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10 horas do dia 19/11/2018 às 14 horas do dia 

10/01/2019 (horário de Brasília), de acordo com o item 4.3 deste Capítulo.  
4.2.1 As inscrições poderão ser prorrogadas, por necessidade de ordem técnica e/ou operacional, a critério da Agência de 

Fomento do Amapá e/ou da Fundação Carlos Chagas. 
4.2.2 A prorrogação das inscrições de que trata o item anterior poderá ser feita sem prévio aviso, bastando, para todos os efeitos 

legais, a comunicação de prorrogação feita no site www.concursosfcc.com.br. 
4.3 Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br durante o período das 

inscrições e, por meio dos links referentes ao Concurso Público, efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos 
estabelecidos abaixo: 

4.3.1 Ler e aceitar o Requerimento de Inscrição, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.  
4.3.2 Efetuar, de acordo com as instruções constantes no endereço eletrônico da página de inscrições, até a data limite para 

encerramento das inscrições (10/01/2019), o pagamento da importância referente à inscrição por meio de boleto bancário 
no valor de: 
- Nível Médio: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais); 
- Nível Superior: R$ 100,00 (cem reais). 

4.3.3 A partir de 26/11/2018 o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas, se os dados da 
inscrição efetuada foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato 
com o Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Fundação Carlos Chagas, pelo telefone (0xx11) 3723-4388, de 
segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.  

4.3.4 A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento do valor da inscrição pela instituição bancária.  


