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A reitora da Universidade do Estado do Amapá,  no uso de suas atribuições legais e regimentais,  mediante as condições
estipuladas neste Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o Primeiro Termo de Retificação do Edital
de Abertura nº 001/2023, nos seguintes termos:

Art. 1º Fica ALTERADO o item 4 – Da Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição do Edital de Abertura nº 001/2023, com as
seguintes INCLUSÕES de modalidades de isenções:

4.2.1 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para as modalidades de  Doador de Medula Óssea, Estudo na rede
pública estadual, municipal e federal do Estado do Amapá e CadÚnico serão realizadas via internet no período das
10h00min do dia  20/03/2023 até as 23h00min do dia  22/03/2023, observado o horário oficial  de Brasília/DF,
mediante  preenchimento  do  Formulário  Solicitação  de  Inscrição,  disponível  no  endereço  eletrônico
www.institutoaocp.org.br.

4.7 DOADOR DE MEDULA ÓSSEA:
4.7.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) indicar no Formulário de Solicitação de Inscrição – Doador de Medula Óssea; 
b) cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; 
c) cópia simples do Cadastro de Pessoa Física–CPF;
d) anexar cópia do Comprovante de que o doador, efetivamente, realizou a doação de células de medula óssea para
transplante,  emitido por entidade reconhecida pela União, Estado ou Município,  onde terá acesso ao benefício no
período máximo de 03 meses antes da data de publicação deste Edital.

4.8 ESTUDANTE NA REDE PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL E FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ
4.8.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) indicar no Formulário de Solicitação de Inscrição – Estudante na Rede Pública; 
b) cópia simples do documento oficial de identificação com foto, filiação e assinatura; 
c) cópia simples do Cadastro de Pessoa Física–CPF;
d) anexar cópia simples de declaração de matrícula ou histórico escolar emitido por rede pública estadual, municipal e
federal no Estado do Amapá.

4.9 CadÚnico
4.9.1 o candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:

a) indicar, no Formulário de Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição - CadÚnico, o Número de Identificação Social –
NIS, atribuído pelo CadÚnico.

4.9.2 O Instituto AOCP, consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo
candidato.

4.9.3 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo órgão gestor do CadÚnico.

4.9.4 O candidato que requerer a isenção deverá informar, no ato da inscrição, seus dados pessoais rigorosamente em
conformidade  com  os  que  foram  originalmente  informados  ao  órgão  de  Assistência  Social  de  seu  Município,
responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico. O candidato deve atentar-se que, qualquer dado que tenha
sido alterado/atualizado junto ao CadÚnico, nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, poderá causar divergência entre o
dado informado (atualizado) e o ainda constante no sistema do CadÚnico, em virtude do decurso de tempo para
atualização do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional.

4.9.5 Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá implicar ao candidato o
indeferimento do seu pedido de isenção, por divergência dos dados cadastrais informados e os constantes no banco de
dados do CadÚnico. Após a solicitação e julgamento do pedido de isenção, não será permitido a complementação ou
alteração de dados para obtenção da isenção.

4.9.6 O fato do candidato participar de algum Programa Social do Governo Federal (PROUNI, FIES, Bolsa Família, etc),
assim como o fato de ter obtido a isenção em outros certames não garante, por si só, a isenção da taxa de inscrição
neste concurso.
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4.10.1 Os documentos comprobatórios exigidos nos subitens 4.7 ou 4.8 deverão ser enviados, no período das 10h00min do
dia 20/03/2023 até as 23h59min do dia 22/03/2023, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio
dos documentos referentes à Solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição,  disponível  no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br,  em único arquivo salvo no formato PNG, JPG, JPEG ou PDF, contendo os documentos
referentes à isenção solicitada, conforme previsão os subitens 4.7 ou 4.8 deste edital;

Art. 2º Fica RETIFICADO o Edital de Abertura nº 001/2023, itens 4.1, 4.4, 4.16, 4.17, 4.17.1, 4.19 e 8.3, conforme segue:

4.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que:
a) for doador de sangue, nos termos da Lei Estadual nº 1.418/2009;
b) for candidato com deficiência física, auditiva, visual, mental, intelectual e sensorial, nos termos da Leis Estaduais nº
1.886/2015 e nº 2771/2022.
c) for mesário eleitoral, nos termos da Lei Estadual nº 2.559/2021;
d) for reconhecidamente pobres, nos termos da Lei Estadual nº 0948/2005;
e) for doador de medula óssea, nos termos da Lei Estadual n° 2.709/2022;
f)  for  candidato  que  estuda  ou  concluiu  seus  estudos  em estabelecimentos  de  ensino  da  rede  pública  estadual,
municipal e federal no Estado do Amapá, nos termos da Lei Estadual nº 2.771/2022;
g) for inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, nos termos da Lei Estadual nº 2.771/2022.

4.4 PESSOA COM DEFICIÊNCIA – FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, MENTAL, INTELECTUAL E SENSORIAL:

4.16 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável de 31/03/2023 no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br.

4.17 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através do
endereço  eletrônico  www.institutoaocp.org.br no  período  das  0h00min  do  dia  03/04/2023 às  23h59min  do  dia
04/03/2023, observado horário oficial de Brasília/DF, por meio do link “Recurso contra o Indeferimento da Solicitação de
Isenção da Taxa de Inscrição”.

4.17.1 As respostas aos recursos impetrados contra o indeferimento da solicitação de isenção e a relação dos pedidos de
isenção da taxa de inscrição, que por ventura sejam deferidos no pós-recurso, serão divulgadas na data provável de
06/04/2023 no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br.

4.19 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no Concurso
Público  e  poderão  consultar  o  status  da  sua  inscrição  no  endereço  eletrônico  do  Instituto  AOCP
www.institutoaocp.org.br, a partir do dia 31/03/2023.

8.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 6.4.2, 8.1.2, 8.1.3.1.1, 8.1.3.2, 8.1.4 e
8.2.1.2  deste Edital  deverão ser enviados, no período das 10h00min do dia 15/03/2023 às 23h59min do dia
18/04/2023, observado o horário oficial de Brasília/DF, por meio do link Envio de Laudo Médico e Documentos
(candidato PcD e/ou condição especial para prova), disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br
em arquivos salvos nos formatos PNG, JPG, JPEG ou PDF.

I – Em virtude da inclusão de subitens, o item 4 fica renumerado.

Art. 3º Este termo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Macapá/AP, 20 de março de 2023.

Kátia Paulino dos Santos 
Reitora 
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