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

4º RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2016 – IAPEN
ONDE SE LÊ:
9. DA REMUNERAÇÃO
9.1 O contratado terá remuneração de acordo com o estabelecido no Quadro I:
QUADRO I – DOS CARGOS E SUAS REMUNERAÇÕES

CARGO

REMUNERAÇÃO

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

Médico Ginecologista

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

20 H/S

Médico Psiquiatra

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

20 H/S
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Médico Clínico Geral

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

20 H/S

Assistente Social

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

30 H/S

Terapeuta Ocupacional R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

30 H/S

Enfermeiro

30 H/S
R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

Psicólogo

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

30 H/S

Farmacêutico

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

30 H/S
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Nutricionista

R$ 3.859,41 (três mil, oitocentos e Cinquenta nove reais e quarenta e um centavos).

30 H/S

Técnico em enfermagem R$ 2.701,53 (dois mil, setecentos e um real e Cinquenta e três centavos).

30 H/S

Técnico em Saúde Bucal R$ 2.701,53 (dois mil, setecentos e um real e Cinquenta e três centavos).

30 H/S

Técnico em Farmácia

R$ 2.701,53 (dois mil, setecentos e um real e Cinquenta e três centavos).

ANEXO I
(Funções, atribuições e Quantitativos de vagas)

30 H/S
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CÓDIGO

1

FUNÇÕES

Médico Ginecologista

ATRIBUIÇÕES

VAGAS
GERAIS

realizar exame ginecológico e investigar as doenças pela anamnese e
exame físico da paciente em seu ingresso para composição do dossiê
de individualização da pena; formular hipóteses diagnósticas; utilizar
exames complementares para confirmar ou esclarecer o diagnóstico;
prescrever medicamentos e acompanhar o curso da enfermidade;
manter o prontuário médico atualizado; indicar tratamento cirúrgico
ou especializado, encaminhando as pacientes ao cirurgião ou ao
especialista mais indicado; executar outras atividades pertinentes ao
cargo/área.

1

VAGAS
PESSOAS COM TOTAL DE
DEFICIÊNCIA E
VAGAS
INDÍGENA

-

1

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

2

3

Médico Psiquiatra

executar as atribuições comuns a médico clínico geral; realizar
consultas a pacientes com problemas emocionais e psíquicos; avaliar o
grau de desequilíbrio emocional dos pacientes e prescrever tratamento
com medicamentos controlados e/ou diferentes tipos de psicoterapia;
estabelecer parceria com outros profissionais de saúde; recomendar
internamento compulsório em unidade psiquiátrica no interesse da
saúde de alguém ou para a proteção de terceiros; executar outras
atividades pertinentes ao cargo/área.

1

-

1

Médico Clínico Geral

Realizar exame clínico e investigar as doenças pela anamnese e exame
físico do paciente em seu ingresso para composição do dossiê de
individualização da pena; formular hipóteses diagnósticas; utilizar
exames complementares para confirmar ou esclarecer o diagnóstico;
prescrever medicamentos e acompanhar o curso da enfermidade;
manter o prontuário médico atualizado; indicar tratamento cirúrgico
ou especializado, encaminhando os pacientes ao cirurgião ou ao
especialista mais indicado; executar outras atividades pertinentes ao
cargo/área.

2

-

2
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4

Assistente Social

realizar estudos e pesquisas para avaliar a realidade e emitir parecer
social e propor medidas e políticas sociais; planejar, elaborar e
executar planos, programas e projetos sociais; orientar indivíduos e
grupos, auxiliando na identificação de recursos e proporcionando o
acesso aos mesmos; realizar estudos socioeconômicos com indivíduos
e grupos para fins de acesso a benefícios e serviços sociais; planejar,
executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais; colaborar na
execução dos métodos de tratamento, especialmente por meio de
métodos sociais; manter os prontuários sociais atualizados; realizar
interlocução com todas as áreas de tratamento penitenciário e de
segurança e disciplina do estabelecimento, visando construir propostas
integradas voltadas à adequação social do preso e sua família; executar
outras atividades pertinentes ao cargo/área.

4

-

4
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5

dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes
portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo
atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação em
integração social; ampliando as capacidades produtivas, criativas,
lúdicas, expressivas e neuropsicomotora; organizar o cotidiano do
indivíduo, tornando suas atividades preparar os programas
ocupacionais destinados a pacientes confinados em hospitais ou outras
instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a
esses pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar
seu interesse por determinados trabalhos; planejar trabalhos
individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais,
Terapeuta Ocupacional de mecanografia, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de
acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou cura
das deficiências do paciente, desenvolver as capacidades
remanescentes e melhorar seu estado psicológico; dirige os trabalhos,
supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para
ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação;
pode conduzir também programas recreativos; promover o encontro
entre a diversidade de habilidades do indivíduo e de ocupações do
mundo contemporâneo, favorecendo a integração e a inclusão social,
por meio de investigação dos afazeres da rotina do indivíduo; redução
das dificuldades, limitações e barreiras; investigação de projetos de
interesse e atividades significativas; promoção da relação saudável com
a atividade produtiva; executar outras atividades pertinentes ao

1

-

1
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cargo/área.
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6

Enfermeiro

orientar a respeito da saúde e medicação do paciente; observar e
acompanhar o estado do enfermo; coordenar o trabalho dos técnicos;
cuidar da distribuição de material médico hospitalar; fazer o
diagnóstico de enfermagem; planejar e executar as políticas de
vacinação dos presos do estabelecimento, que deverão ser apoiadas
pelos demais profissionais do serviço de saúde, e controlar a
periodicidade das vacinações; sugerir medidas para melhoria da
qualidade das atividades afetas à enfermagem; executar outras
atividades
pertinentes
ao
cargo/área.
Observação: O profissional plantonista receberá a gratificação
correspondente.

4

-

4
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7

Psicólogo

Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico
psicológico; realizar pesquisa, acompanhamento psicológico e
intervenção psicoterápica individual ou em grupo; atuar junto à equipe
multiprofissional no sentido de levá-las a identificar e compreender os
fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo; atuar
como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à
instituição, orientação e acompanhamento à clientela, familiares,
técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou
indiretamente dos atendimentos; participar dos planejamentos e
realizar atividades com o objetivo de propiciar reinserção social;
participar da elaboração, execução e analise da instituição, realizando
programas, projetos e planos de atendimentos, com o objetivo de
detectar
necessidades,
perceber
limitações,
desenvolver
potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto
nas atividades fim, quanto nas atividades meio; executar outras
atividades pertinentes ao cargo/área.

3

1

4

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

8

9

Farmacêutico

Atuar na dispensação, fracionamento, manipulação de medicamentos
homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos, de fórmulas magistrais e
farmacopéicas; dispensação e fracionamento de medicamentos
industrializados; procedimentos de atenção farmacêutica; informação
e consulta de medicamentos sujeitos ou não à prescrição; controle e
guarda de entorpecentes, psicotrópicos e outras substâncias sujeitas a
regime especial; prestação de serviços essenciais diversificados de
cuidados farmacêuticos centrados na dispensação, no atendimento
regular de usuários/pacientes e na assistência farmacêutica;
armazenagem, estocagem, conservação, controle de estoque e
distribuição de medicamentos, vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e
atestados do âmbito das atribuições respectivas; executar outras
atividades pertinentes ao cargo/área.

1

Nutricionista

examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os
diversos fatores relacionados com a alimentação; planejar a elaboração
de cardápios e controlar a estocagem, preparação, a conservação e a
distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria protéica
dos regimes alimentares.

1

1

-

1
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10

Técnico
Enfermagem

Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotinas; ministrar medicamentos por
via oral e parenteral, fazer curativos, colaborar na aplicação de
tratamentos e técnicas prescritas; executar o controle de atendimento
dos pacientes; colher material para exames laboratoriais; prestar
de cuidados pré e pós-operatório, executar atividades de desinfecção e
esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e
zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentarse; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de
dependências de unidade de saúde; participar de atividades de
educação em saúde, inclusive orientar os pacientes na pós-consulta,
quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos;
executar outras atividades pertinentes ao cargo/área.

5

1

6

11

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico
para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar a
atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e
reabilitação) individual e coletiva a todos os grupos, a indivíduos e a
Técnico de Saúde Bucal grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas
competências técnicas e legais; Coordenar e realizar a manutenção e a
conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da equipe de Saúde, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar; Realizar atividades de assistência na

3

-

3
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demanda programada e espontânea (acolhimento) regulamentados no
exercício de sua profissão; Apoiar as atividades dos ACD e dos ACS nas
ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade.

12

Técnico de Farmácia

SOMA

Realizar
operações
farmacotécnicas;
Conferir
fórmulas;
Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de
laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques,
condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar
testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e
ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de
manipulação
e
dispensação;
Documentar
atividades
e
procedimentos
da
manipulação
farmacêutica;
Seguir
procedimentos
operacionais
padrões;
Realizar
demais
atividades inerentes ao emprego.

2

-

2

28

2

30
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LEIA-SE:
9. DA REMUNERAÇÃO
9.1 O contratado terá remuneração de acordo com o estabelecido no Quadro I:
QUADRO I – DOS CARGOS E SUAS REMUNERAÇÕES

CARGO

REMUNERAÇÃO

CARGA HORÁRIA DE TRABALHO

Médico Ginecologista

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

20 H/S

Médico Psiquiatra

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

20 H/S
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Médico Clínico Geral

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

20 H/S

Assistente Social

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

30 H/S

Terapeuta Ocupacional

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

30 H/S

Enfermeiro

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

30 H/S

Psicólogo

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

30 H/S

Farmacêutico

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

30 H/S

Nutricionista

R$ 3.567,93 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos)

30 H/S
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Técnico em enfermagem

R$ 2.143,13 (dois mil, cento e quarenta e três reais e treze centavos).

30 H/S

Técnico em Saúde Bucal

R$ 2.143,13 (dois mil, cento e quarenta e três reais e treze centavos).

30 H/S

R$ 2.143,13 (dois mil, cento e quarenta e três reais e treze centavos).

30 H/S

Auxiliar operacional de serviços
Diversos/Técnico em Farmácia
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ANEXO I
(Funções, atribuições e Quantitativos de vagas)

CÓDIGO

1

FUNÇÕES

Médico Ginecologista

ATRIBUIÇÕES

VAGAS
GERAIS

realizar exame ginecológico e investigar as doenças pela anamnese e
exame físico da paciente em seu ingresso para composição do dossiê
de individualização da pena; formular hipóteses diagnósticas; utilizar
exames complementares para confirmar ou esclarecer o diagnóstico;
prescrever medicamentos e acompanhar o curso da enfermidade;
manter o prontuário médico atualizado; indicar tratamento cirúrgico
ou especializado, encaminhando as pacientes ao cirurgião ou ao
especialista mais indicado; executar outras atividades pertinentes ao
cargo/área.

1

VAGAS
PESSOAS COM TOTAL DE
DEFICIÊNCIA E
VAGAS
INDÍGENA

-

1
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2

3

Médico Psiquiatra

executar as atribuições comuns a médico clínico geral; realizar
consultas a pacientes com problemas emocionais e psíquicos; avaliar o
grau de desequilíbrio emocional dos pacientes e prescrever tratamento
com medicamentos controlados e/ou diferentes tipos de psicoterapia;
estabelecer parceria com outros profissionais de saúde; recomendar
internamento compulsório em unidade psiquiátrica no interesse da
saúde de alguém ou para a proteção de terceiros; executar outras
atividades pertinentes ao cargo/área.

1

-

1

Médico Clínico Geral

Realizar exame clínico e investigar as doenças pela anamnese e exame
físico do paciente em seu ingresso para composição do dossiê de
individualização da pena; formular hipóteses diagnósticas; utilizar
exames complementares para confirmar ou esclarecer o diagnóstico;
prescrever medicamentos e acompanhar o curso da enfermidade;
manter o prontuário médico atualizado; indicar tratamento cirúrgico
ou especializado, encaminhando os pacientes ao cirurgião ou ao
especialista mais indicado; executar outras atividades pertinentes ao
cargo/área.

2

-

2

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

4

Assistente Social

realizar estudos e pesquisas para avaliar a realidade e emitir parecer
social e propor medidas e políticas sociais; planejar, elaborar e
executar planos, programas e projetos sociais; orientar indivíduos e
grupos, auxiliando na identificação de recursos e proporcionando o
acesso aos mesmos; realizar estudos socioeconômicos com indivíduos
e grupos para fins de acesso a benefícios e serviços sociais; planejar,
executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da
realidade social e para subsidiar ações profissionais; colaborar na
execução dos métodos de tratamento, especialmente por meio de
métodos sociais; manter os prontuários sociais atualizados; realizar
interlocução com todas as áreas de tratamento penitenciário e de
segurança e disciplina do estabelecimento, visando construir propostas
integradas voltadas à adequação social do preso e sua família; executar
outras atividades pertinentes ao cargo/área.

4

-

4
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5

dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes
portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo
atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação em
integração social; ampliando as capacidades produtivas, criativas,
lúdicas, expressivas e neuropsicomotora; organizar o cotidiano do
indivíduo, tornando suas atividades preparar os programas
ocupacionais destinados a pacientes confinados em hospitais ou outras
instituições, baseando-se nos casos a serem tratados, para propiciar a
esses pacientes uma terapêutica que possa desenvolver e aproveitar
seu interesse por determinados trabalhos; planejar trabalhos
individuais ou em pequenos grupos, como trabalhos criativos, manuais,
Terapeuta Ocupacional de mecanografia, horticultura e outros, estabelecendo as tarefas de
acordo com as prescrições médicas, para possibilitar a redução ou cura
das deficiências do paciente, desenvolver as capacidades
remanescentes e melhorar seu estado psicológico; dirige os trabalhos,
supervisionando os pacientes na execução das tarefas prescritas, para
ajudar o desenvolvimento dos programas e apressar a reabilitação;
pode conduzir também programas recreativos; promover o encontro
entre a diversidade de habilidades do indivíduo e de ocupações do
mundo contemporâneo, favorecendo a integração e a inclusão social,
por meio de investigação dos afazeres da rotina do indivíduo; redução
das dificuldades, limitações e barreiras; investigação de projetos de
interesse e atividades significativas; promoção da relação saudável com
a atividade produtiva; executar outras atividades pertinentes ao

1

-

1
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cargo/área.
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6

Enfermeiro

orientar a respeito da saúde e medicação do paciente; observar e
acompanhar o estado do enfermo; coordenar o trabalho dos técnicos;
cuidar da distribuição de material médico hospitalar; fazer o
diagnóstico de enfermagem; planejar e executar as políticas de
vacinação dos presos do estabelecimento, que deverão ser apoiadas
pelos demais profissionais do serviço de saúde, e controlar a
periodicidade das vacinações; sugerir medidas para melhoria da
qualidade das atividades afetas à enfermagem; executar outras
atividades
pertinentes
ao
cargo/área.
Observação: O profissional plantonista receberá a gratificação
correspondente.

4

-

4
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7

Psicólogo

Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de diagnóstico
psicológico; realizar pesquisa, acompanhamento psicológico e
intervenção psicoterápica individual ou em grupo; atuar junto à equipe
multiprofissional no sentido de levá-las a identificar e compreender os
fatores emocionais que intervêm na saúde geral do indivíduo; atuar
como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à
instituição, orientação e acompanhamento à clientela, familiares,
técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou
indiretamente dos atendimentos; participar dos planejamentos e
realizar atividades com o objetivo de propiciar reinserção social;
participar da elaboração, execução e analise da instituição, realizando
programas, projetos e planos de atendimentos, com o objetivo de
detectar
necessidades,
perceber
limitações,
desenvolver
potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto
nas atividades fim, quanto nas atividades meio; executar outras
atividades pertinentes ao cargo/área.

3

1

4
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8

9

Farmacêutico

Atuar na dispensação, fracionamento, manipulação de medicamentos
homeopáticos, alopáticos e fitoterápicos, de fórmulas magistrais e
farmacopéicas; dispensação e fracionamento de medicamentos
industrializados; procedimentos de atenção farmacêutica; informação
e consulta de medicamentos sujeitos ou não à prescrição; controle e
guarda de entorpecentes, psicotrópicos e outras substâncias sujeitas a
regime especial; prestação de serviços essenciais diversificados de
cuidados farmacêuticos centrados na dispensação, no atendimento
regular de usuários/pacientes e na assistência farmacêutica;
armazenagem, estocagem, conservação, controle de estoque e
distribuição de medicamentos, vistoria, perícia, avaliação,
arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e
atestados do âmbito das atribuições respectivas; executar outras
atividades pertinentes ao cargo/área.

1

Nutricionista

examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando os
diversos fatores relacionados com a alimentação; planejar a elaboração
de cardápios e controlar a estocagem, preparação, a conservação e a
distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria protéica
dos regimes alimentares.

1

1

-

1
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10

Técnico
Enfermagem

Preparar o paciente para consultas, exames e tratamentos; observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas; executar tratamentos
especificamente prescritos, ou de rotinas; ministrar medicamentos por
via oral e parenteral, fazer curativos, colaborar na aplicação de
tratamentos e técnicas prescritas; executar o controle de atendimento
dos pacientes; colher material para exames laboratoriais; prestar
de cuidados pré e pós-operatório, executar atividades de desinfecção e
esterilização; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente e
zelar por sua segurança, inclusive alimentá-lo ou auxiliá-lo a alimentarse; zelar pela limpeza e ordem do material, de equipamentos e de
dependências de unidade de saúde; participar de atividades de
educação em saúde, inclusive orientar os pacientes na pós-consulta,
quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos;
executar outras atividades pertinentes ao cargo/área.

5

1

6

11

Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico
para o planejamento e a programação em saúde bucal; Realizar a
atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e
reabilitação) individual e coletiva a todos os grupos, a indivíduos e a
Técnico de Saúde Bucal grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas
competências técnicas e legais; Coordenar e realizar a manutenção e a
conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar e
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais
membros da equipe de Saúde, buscando aproximar e integrar ações de
saúde de forma multidisciplinar; Realizar atividades de assistência na

3

-

3

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

demanda programada e espontânea (acolhimento) regulamentados no
exercício de sua profissão; Apoiar as atividades dos ACD e dos ACS nas
ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado
funcionamento da Unidade.

12

Realizar
operações
farmacotécnicas;
Conferir
fórmulas;
Efetuar manutenção de rotina em equipamentos, utensílios de
Auxiliar operacional de laboratório e rótulos das matérias primas; Controlar estoques,
condições de armazenamento e prazos de validade; Realizar
serviços
Diversos/Técnico em testes de qualidade de matérias primas, equipamentos e
ambiente; Trabalhar de acordo com as boas práticas de
Farmácia
manipulação
e
dispensação;
Documentar
atividades
e
procedimentos
da
manipulação
farmacêutica;
Seguir
procedimentos
operacionais
padrões;
Realizar
demais
atividades inerentes ao emprego.
SOMA

2

-

2

28

2

30

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

Macapá-AP, 24 de maio de 2016.

SERGIO LUIZ MENDONÇA GOMES
PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO

