
Inscrições abertas

Inscrições prorrogadas até às 14 horas do dia 15/01/2019, horário de Brasília.

Inscrição via internet e geração de boleto

Envio de documentação para uso do Nome Social - pessoa transexual ou travesti

Confirmação do pagamento de inscrição

Edital nº 02/2018 de Retificação

Resultado da análise dos requerimentos de isenção, do pagamento de inscrição, após análise dos recursos

Consulta ao Requerimento de Isenção do Pagamento do Valor da Inscrição - Após Recurso

Edital nº 01/2018 de Abertura de Inscrições

Agência de Fomento do Amapá - AFAP
Diversos Cargos

  Última atualização desta página: 10/01/2019 14:12h (horário de Brasília)

Links e Arquivos

Inscrições (exclusivamente via Internet)

Publicações

Salário:

Cargos

 

 
 

 
 

Valor da Inscrição
Ensino Médio: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)  
Ensino Superior: R$ 100,00 (cem reais)  
 

Período

Requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição: 
- De 10 horas do dia 19/11/2018 às 23h59min do dia 23/11/2018, horário de Brasília. 
 
Período de Inscrição para todos os candidatos, inclusive os que tiveram o pedido de isenção do pagamento do valor de inscrição indeferido: 
- De 10 horas do dia 19/11/2018 às 14 horas do dia 10/01/2019*, horário de Brasília.  
* Inscrições prorrogadas até às 14 horas do dia 15/01/2019, horário de Brasília.

- Edital nº 01/2018 de Abertura de Inscrições publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá em 08/11/2018. 
- Edital nº 02/2018 de Retificação publicado no Diário Oficial do Estado do Amapá, edição de 19/12/2018. 

- Cargos do Ensino Médio:  (dois mil, setenta e quatro reais e onze centavos) acrescido de benefício de auxílio-alimentação,
podendo sofrer alterações durante o contrato de trabalho.  
 
- Cargos do Ensino Superior:  (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.

R$ 2.074,11

R$ 3.319,77

  
Assistente Administrativo de Fomento  
Agente de Fomento Externo  
 

Ensino Médio:

https://www.concursosfcc.com.br/concursos/jsp/inscricao/afapd118/
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/jsp/inscricaoDoc/afapd118/
http://www.concursosfcc.com.br/concursos/afapd118/inscr_web/index.html
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/afapd118/edital_n0_02_2018_de_retficacao.pdf
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/afapd118/resultado_da_isencao_apos_recursos_final_afapd118.pdf
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/jsp/sir2/AFAPD118/index.html
https://www.concursosfcc.com.br/concursos/afapd118/edital_n01-2018_-_de_abertura_afap_06nov2018.pdf


  
Analista de Fomento - Advogado  
Analista de Fomento - Contador  
Analista de Fomento - Tecnologia da Informação  
Analista de Fomento - Economista  
Analista de Fomento - Crédito

Ensino Superior:


