GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2016 – IAPEN
ONDE SE LÊ:
DA DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO
4.2.3 As inscrições para o presente processo seletivo simplificado serão realizadas a partir das
00h do dia 14 de março de 2016 até as 23h59 do dia 15 de março de 2016, exclusivamente via
internet, no site www.processoseletivo.ap.gov.br, mediante o preenchimento da Ficha de
inscrição.
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
5.1 O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais para
atuarem no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá será realizado em duas fases:
a) 1ª fase: Inscrição on-line através do site www.processoseletivo.ap.gov.br, nos dias 14 a 15
de março de 2016, devendo o candidato imprimir o seu comprovante de inscrição em duas
vias.
b) 2ª fase: a entrega do Curriculum vitae comprovado com os devidos documentos e o
comprovante de inscrição on-line, em envelope lacrado, com a identificação do candidato na
parte externa do envelope, nos locais constantes no Anexo II, no dia 17 de março de 2016, de
caráter eliminatório e classificatório, para análise de currículo e documental.
ANEXO III
(Avaliação Curricular)
TABELA DE PONTUAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
Indicadores

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

Certificado/Declaração de conclusão de curso de
especialização lato sensu, referente à especialidade
a que concorre, com carga horária mínima de 360
horas.

10

10

Certificado/Declaração de conclusão de curso de
especialização stricto sensu/MESTRADO, referente
à especialidade a que concorre

15

15

Certificado/Declaração de conclusão de curso de
especialização
stricto
sensu/DOUTORADO,

20

20
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referente à especialidade a que concorre.
Residência na área em instituição cujo programa
esteja credenciado junto ao MEC.

25

25

Exercício de a t i v i d a d e profissional de formação 5,00
pontos
por
de nível médio, técnico ou de nível superior na período de 06 meses
Administração Pública ou na iniciativa privada, em trabalhado (3 ANOS)
serviços prestados por meio de contrato t e m p o r
á r i o ou serviços prestados como autônomo em
empregos/cargos na área a que concorre.

30

TOTAL

100

TABELA DE PONTUAÇÃO - NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO
Indicadores

Pontuação Unitária

Pontuação
Máxima

Certificado/Declaração de conclusão de curso técnico
referente à especialidade a que concorre.

10

10

Certificado de Curso de aperfeiçoamento na área com
mínimo de 140 horas.

10

30

Treinamento Profissional realizado em instituição pública e
ou privada na especialidade a que está concorrendo, com o
mínimo de 180 horas.

10

30

5,00 pontos por período de 06
meses trabalhado (3 ANOS)

30

Exercício de a t i v i d a d e profissional de formação de nível
médio, técnico ou de nível superior na Administração Pública
ou na iniciativa privada, em serviços prestados por meio de
contrato t e m p o r á r i o ou serviços prestados como
autônomo em empregos/cargos na área a que concorre.

TOTAL

100
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LEIA-SE:
DA DIVULGAÇÃO E INSCRIÇÃO
4.2.3 As inscrições para o presente processo seletivo simplificado serão realizadas a partir das
00h do dia 15 de março de 2016 até as 23h59 do dia 16 de março de 2016, exclusivamente via
internet, no site www.processoseletivo.ap.gov.br, mediante o preenchimento da Ficha de
Inscrição.
DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
5.1 O Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Profissionais para
atuarem no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá será realizado em duas fases:
a) 1ª fase: Inscrição on-line através do site www.processoseletivo.ap.gov.br, nos dias 15 a 16
de março de 2016, devendo o candidato imprimir o seu comprovante de inscrição em duas
vias.
b) 2ª fase: entrega, nos locais constantes no Anexo II, no dia 17 de março de 2016, de 08h às
12h e das 14h às 18h, do Curriculum vitae com cópias dos documentos comprobatórios,
comprovante de inscrição on-line e o Formulário de pontuação, de acordo com a natureza do
cargo, nos termos do anexo III deste Edital, para análise de currículo e documentação. A
entrega deve ser feita em envelope lacrado, com a identificação do candidato e do cargo na
parte externa.

ANEXO III
(Avaliação Curricular)
TABELA DE PONTUAÇÃO - NÍVEL SUPERIOR
Indicadores
Pontuação Unitária
Certificado/Declaração
de
10
conclusão de curso de
especialização lato sensu,
referente à especialidade a
que concorre, com carga
horária mínima de 360 horas.
Certificado/Declaração
de
15
conclusão de curso de
especialização
stricto
sensu/MESTRADO, referente à
especialidade a que concorre.
Certificado/Declaração
de
20
conclusão de curso de

Pontuação Máxima Pontuação do Candidato
10

15

20
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especialização
stricto
sensu/DOUTORADO, referente
à especialidade
a que
concorre.
Residência na área em
25
25
instituição cujo programa
esteja credenciado junto ao
MEC.
Exercício de a t i v i d a d e 5,00
pontos
por
30
profissional de formação de período de 06 meses
nível médio, técnico ou de trabalhado (3 ANOS)
nível
superior
na
Administração Pública ou na
iniciativa privada, em serviços
prestados por meio de
contrato t e m p o r á r i o ou
serviços prestados como
autônomo
em
empregos/cargos na área a
que concorre.
TOTAL
100

TABELA DE PONTUAÇÃO (FORMULÁRIO) - NÍVEL MÉDIO e TÉCNICO
Indicadores
Certificado/Declaração de
conclusão de curso técnico
referente à especialidade a
que concorre.
Certificado de Curso de
aperfeiçoamento na área
com mínimo de 140 horas.
Treinamento Profissional
realizado em instituição
pública e ou privada na
especialidade a que está
concorrendo, com o mínimo
de 180 horas.
Exercício de a t i v i d a d e
profissional de formação de
nível médio, técnico ou de
nível superior na
Administração Pública ou na
iniciativa privada, em
serviços prestados por meio
de contrato t e m p o r á r i o
ou serviços prestados como

Pontuação Unitária

Pontuação Máxima

10

10

10

30

10

30

5,00 pontos por
período de 06 meses
trabalhado (3 ANOS)

30

Pontuação do Candidato
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autônomo em
empregos/cargos na área a
que concorre.
TOTAL

100

ACRESCENTA-SE:
ANEXO IV
(CRONOGRAMA)
DIVULGAÇÃO

11 de março de 2016

INSCRIÇÕES

15 e 16 de março de 2016

ENTREGA DE DOCUMENTOS

17 de março de 2016

RESULTADO FINAL PROVISÓRIO

24 de março de 2016

RECURSO CONTRA RESULTADO FINAL

Até 25 de março de 2016

RESULTADO FINAL DEFINITIVO

25 de março de 2016

