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EDITAL Nº    001 /2021 – PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM 

 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para 

preenchimento de vagas para Beneficiários Monitores 

Nível I, II, III e IV para atuarem no Programa Amapá Jovem. 

O Secretário Extraordinária de Políticas Públicas para Juventude no uso de 

suas atribuições legais de acordo como que estabelecem as Leis nº.2212/2017 e 

2.541/2021, bem como o que estabelecido no Decreto nº 1.071, de 05 de abril de 

2021, que regulamenta o Programa Amapá Jovem e dá outras providências, 

conforme Resolução nº 001/2021 do Conselho Gestor do Programa Amapá 

Jovem,  torna público o Processo Seletivo para BENEFICIÁRIOS MONITORES 

NVEL I, BENEFICIÁRIOS MONITORES NÍVEL II, BENEFICIÁRIOS MONITORES 

NÍVEL III E BENEFICIÁRIOS MONITORES NÍVEL IV PARA ATUAREM NO 

PROGRAMA AMAPÁ JOVEM (PAJ) 

1. DO PROGRAMA 

1.1. O “Programa Amapá Jovem” possui como característica a transversalidade das 

políticas públicas para a Juventude Amapaense, possibilitando o desenvolvimento e 

a emancipação dos jovens, sendo instrumento de redução de vulnerabilidades, riscos 

sociais e pessoais.  

1.2. Um dos eixos do Programa “Amapá Jovem” compreende a MONITORIA 

JOVEM, destinada ao beneficiário jovem, na faixa etária de 18 a 29 anos, oportunizará 

ao jovem ministrar oficinas e conteúdos previamente preparados pedagogicamente, 

utilizando metodologia adequada à faixa etária e às atividades desenvolvidas, sob a 

orientação de profissionais credenciados pelo programa; acompanhar o desempenho 

de alunos, inclusive efetuando o controle da frequência e avaliação; elaborar e 

apresentar à coordenação, relatórios dos conteúdos e atividades realizadas 

mensalmente, cumprindo com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas 

obrigações junto ao programa, e será dividido em 04 (quatro) níveis considerando as 

habilidades qualificadoras do jovem monitor nível I, nível II, nível III e nível IV.  
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2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA. 

2.1. A Comissão Organizadora do PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM, 

responsável pela condução de todo o processo seletivo Interno foi designado por meio 

de Portaria N º 110/2021-GAB/SEJUV, conforme ANEXO V, parte integrante deste 

Edital. 

 

2.2. O referido processo seletivo destina-se a seleção para o preenchimento de 

vagas de Beneficiários Monitores de Nível I, II, III e IV do Programa Amapá Jovem em 

âmbito estadual, a serem distribuídas entre os municípios, da forma do ANEXO I, parte 

integrante deste Edital. 

 

3. DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS DOS BENEFICIÁRIOS MONITORES NÍVEL I, 

NÍVEL II, NÍVEL III E NÍVEL IV DO PAJ 

Art. 3º A participação na Monitoria Jovem será um processo de ascensão 

interna, avaliativa, resultado de processo seletivo dentro do programa, permitindo ao 

bolsista passar por todos os níveis.  

3.1 São atribuições e responsabilidades dos Beneficiários Monitores do Nível I: 

I. Participar do planejamento das atividades juntamente com os Coordenadores dos 

municípios e Coordenação Geral do Programa;  

II. Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa;  

III. Realizar Instrutoria em oficinas, utilizando metodologia adequada à faixa etária, 

conforme orientação do Coordenador;  

IV. Acompanhar o desempenho dos alunos, inclusive efetuando o controle da 

frequência;  

V. Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades 

realizadas mensalmente;  

VI. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto 

ao Programa;  

VII. Atuar de forma satisfatória, atendendo às especificidades de temas transversais 

definidas pelos órgãos de governo envolvidos na execução, e de acordo com as 

necessidades do momento. 
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3.2 São atribuições e responsabilidades dos Beneficiários Monitores do     Nível 

II: 

I. Participar do planejamento das atividades juntamente com os Coordenadores dos 

municípios e Coordenação Geral do Programa;  

II. Cumprir carga horária de acordo com as diretrizes e especificidades do programa;  

III.  Ministrar conteúdos previamente elaborados, utilizando metodologia adequada à 

faixa etária, conforme orientação do Coordenador;  

IV. Acompanhar o desempenho dos beneficiários bolsistas, inclusive efetuando o 

controle da frequência;  

V. Elaborar e apresentar à coordenação, relatório dos conteúdos e atividades 

realizadas mensalmente;  

VI. Cumprir com responsabilidade, pontualidade e assiduidade suas obrigações junto 

ao programa;  

VII. Atuar de forma satisfatória, atendendo às especificidades de temas transversais 

definidas pelos órgãos de governo envolvidos na execução, e de acordo com as 

necessidades do momento. 

VIII. Atuar no desenvolvimento do Protagonismo Juvenil por meio da formação de 

jovens Autônomos, Solidários e Competentes.  

3.3 São atribuições e responsabilidades dos Beneficiários Monitores de Nível III 

– Subcoordenador e Nível IV – Coordenador de Articulação Interdisciplinar: 

I. Planejar ações dos núcleos locais do Programa, conjuntamente com o suporte 

técnico, Coordenação Geral do Programa, Conselho Administrativo e Conselho 

Gestor; 

II. Planejar e executar as ações de acompanhamento dos Beneficiários Bolsistas do 

Programa nos núcleos locais do Amapá Jovem; 

III. Compor equipe responsável pelos processos de monitoramento e avaliação das 

atividades do Amapá Jovem. 
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IV. Elaborar relatórios pertinentes às ações realizadas com subsídio ao planejamento 

de ações subsequentes; articular setores e parceiros municipais, e das comunidades 

locais dos núcleos do Programa, com vistas ao desenvolvimento de formações, 

estágio, empreendedorismo, esporte, cultura, lazer e comunicação; 

V. Participar de reuniões de planejamento, balanço, avaliações quando convocados 

pela Coordenação Geral do Programa Amapá Jovem. 

VI. Atuar no desenvolvimento do Protagonismo Juvenil por meio da formação de 

jovens Autônomos, Solidários e Competentes.  

VII. Caberá exclusivamente ao Beneficiário Monitor Nível IV acompanhar, validar e 

enviar mensalmente a Coordenação do Programa Amapá Jovem as frequências dos 

beneficiários bolsistas e dos beneficiários monitores do programa Amapá Jovem para 

composição da folha de pagamento, cumprindo rigorosamente os prazos de envios e 

diretrizes estabelecidos pela coordenação Geral do Programa Amapá Jovem. 

VIII. Caberá exclusivamente ao Beneficiário Monitor Nível IV, acompanhar as ações 

de formação dos Monitores Nível I, II e III; 

4. DAS VAGAS TOTAIS OFERTADAS E DISTRIBUÍDAS POR NÍVEIS, COTAS E 

CARGA HORÁRIA MENSAL DO PSS-BENEFICIÁRIOS MONITORES DE NÍVEL I, 

II, III E IV.  

4.1. Das vagas ofertadas: Serão 1.000 vagas ofertadas, para todo estado do 

Amapá, distribuído entre níveis de monitoria de acordo com as atividades previstas no 

Programa Amapá Jovem, conforme quadro seguinte: 

CÓD BENEFICIÁRIO MONITOR 
CARGA 

HORÁRIA 
MENSAL 

VALOR DO 
AUXÍLIO 

TOTAL 
DE 

VAGAS 

MNT - 01 Beneficiário Monitor Nível I 
40h 

Mensais 
 

R$ 400,00 450 

MNT - 02 Beneficiário Monitor Nível II  
60h 

Mensais 
 

R$ 700,00 290 

MNT - 03 
Beneficiário Monitor Nível III – 
Subcoordenador 

80h 
Mensais 

 
R$ 1.045,00 145 

MNT - 04 
Beneficiário Monitor Nível IV – 
Coordenador Articulação 
Interdisciplinar 

120h 
Mensais 

 
R$ 1.200,00 115 

 
 

1.000 
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4.2.  Os valores para custear o pagamento dos monitores no exercício de 2021 citados 

no item 4.1 serão de responsabilidade da Secretaria de Inclusão e Mobilização Social 

– SIMS, disponibilizados através de Crédito Extraordinário por Suplementação na 

Unidade Gestora - UG 310301 do Fundo de Assistência      Social - FAS, Programa 

de trabalho 0024 – Proteção, Renda e Cidadania Social, Ação 2641-Juventude e 

Cidadania, no valor de R$ 3.362.625,00 (Três milhões, trezentos e sessenta e dois 

mil, seiscentos e vinte e cinco reais), Fonte 101, natureza de despesa 33.90.48 – 

Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 

4.3. Serão disponibilizadas vagas aos beneficiários bolsistas com deficiência. 

4.3.1 Os beneficiários bolsistas com deficiências, 5% das vagas por município serão 

providas na forma do artigo 37, VIII, da Constituição Federal e do Decreto nº 3.298, 

de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações. Ressalvadas as disposições especiais 

contidas neste edital, os candidatos com deficiência participarem do 

PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM em igualdade de condições com os 

demais candidatos, no que tange às etapas do processo e ao horário de apresentação 

da documentação.  

4.3.2. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá no ato da inscrição, 

declarar-se com deficiência; 

4.3.3. Apresentar no ato da entrega dos documentos, original ou cópia autenticada 

em cartório do laudo médico com o número de inscrição no Conselho Regional de 

Medicina (CRM) do médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com 

expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência. 

4.3.4. A compatibilidade entre as atribuições e a deficiência apresentada pelo 

candidato será avaliada durante os primeiros 30 (trinta) dias da monitoria. 

4.3.5. O candidato com deficiência que, no decorrer do período previsto, no          item 

4.3.1 deste edital, apresentar incompatibilidade da deficiência com as atribuições da 

ocupação será desligado do programa. 

4.3.6. O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, terá seu 

nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral. 
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4.3.7. As vagas destinadas a pessoas com deficiência que não forem preenchidas, 

serão revertidas para ampla concorrência.  

4.4. Serão disponibilizadas 10% do total de vagas conforme distribuição por município 

aos beneficiários bolsistas afrodescendentes, quilombolas, pardos, indígenas e 

negros. 

4.5.  Serão disponibilizadas 5% do total de vagas conforme distribuição por município 

aos beneficiários bolsistas autodeclarados LGBTQIA+ 

Parágrafo Único; As vagas disponibilizadas em cada chamada deste processo 

seletivo, para os beneficiários bolsistas afrodescendentes, quilombolas, pardos, 

indígenas, negros e beneficiários bolsistas autodeclarados LGBTQIA+ que não foram 

preenchidas no ato de inscrição (1ª Etapa), serão revertidas para ampla concorrência.  

5. DOS REQUISITOS 

5.1. Poderão participar deste PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM os 

interessados que preencham os seguintes requisitos de seleção dos 

Beneficiários Monitores de Nível I: 

a) Ter idade entre 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, ser bolsista ativo do Amapá 

Jovem com 70% de aproveitamento nas atividades do programa. 

b) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 da CF; 

c) Não possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer cargo em comissão; 

d) Ter o ensino fundamental completo; 

e) Ter comprovado condições psicossociais com avaliação da equipe técnica do 

PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM. 

5.2. Requisitos de seleção dos Beneficiários Monitores de Nível II: 

a) Ter idade entre 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos 

b) Ser monitor nível I ativo do Programa Amapá Jovem com frequência mínima de 

90% em todas as atividades, sendo avaliado pela coordenação geral do PAJ, 

alcançando percentual de 70% de satisfação na elaboração e condução das oficinas, 

cursos e ações em gerais, além de demonstração de comprometimento com o 

programa. 
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c) Ter alcançado rendimento mínimo de 85% na elaboração e apresentação de 

relatórios mensais das atividades, cursos e ações em gerais realizados no programa 

Amapá Jovem.    

d) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 da CF; 

e) Ensino Médio Completo ou cursando (Regular, Técnico ou EJA) ou Ensino 

Superior; 

f) Possuir cursos e/ou habilidades, descritas na tabela de pontuação do respectivo 

nível de monitoria, com as devidas documentações comprobatórias; 

g) Não possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer cargo em comissão; 

h) Ter comprovado condições psicossociais com avaliação da equipe técnica do 

PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM. 

5.3. Requisitos de seleção dos Beneficiários Monitores de Nível III - 

Subcoordenador: 

a) Ter idade entre 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos,  

b) Ser monitor nível I ou II ativo do Programa Amapá Jovem com frequência mínima 

de 90% em todas as atividades, sendo avaliado pela coordenação geral do PAJ, 

alcançando percentual de 70% de satisfação na elaboração e condução das oficinas, 

cursos e ações em gerais, além de demonstração de comprometimento com o 

programa. 

c) Ter alcançado rendimento mínimo de 85% na elaboração e apresentação de 

relatórios mensais das atividades, cursos e ações em gerais realizados no programa 

Amapá Jovem.    

d) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 da CF; 

e) Ensino Médio Completo ou cursando (Regular, Técnico ou EJA) ou Ensino 

Superior; 

f) Possuir cursos e/ou habilidades, descritas na tabela de pontuação do respectivo 

nível de monitoria, com as devidas documentações comprobatórias; 

g) Não possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer cargo em comissão; 
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h) Ter comprovado condições psicossociais com avaliação da equipe técnica do 

PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM.  

5.4. Requisitos de seleção dos Beneficiários Monitores de Nível IV – 

Coordenador de Articulação Interdisciplinar: 

a) Ter idade entre 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos 

b) Ser monitor nível I, II ou III ativo do Programa Amapá Jovem com frequência mínima 

de 90% em todas as atividades, sendo avaliado pela coordenação geral do PAJ, 

alcançando percentual de 70% de satisfação na elaboração e condução das oficinas, 

cursos e ações em gerais, além de demonstração de comprometimento com o 

programa. 

c) Ter alcançado rendimento mínimo de 90% na elaboração e apresentação de 

relatórios mensais das atividades, cursos e ações em gerais realizados no programa 

Amapá Jovem. 

d) Ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do Art. 12 da CF; 

e) Ensino Médio Completo ou cursando (Regular, Técnico ou EJA) ou Ensino 

Superior; 

f) Possuir cursos e/ou habilidades, descritas na tabela de pontuação do respectivo 

nível de monitoria, com as devidas documentações comprobatórias; 

g) Não possuir vínculo funcional, empregatício, nem exercer cargo em comissão; 

h) Ter comprovado condições psicossociais com avaliação da equipe técnica do 

PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM. 

6. O PROCESSO SELETIVO CONSTARÁ DE 03 (TRÊS) ETAPAS 

• 1ª ETAPA: Inscrição e preenchimento de formulário pelo candidato no site do 

processo seletivo de caráter classificatório e eliminatório com pontuação máxima de 

100 (cem) pontos, devendo o candidato estar apto à segunda etapa. 

• 2ª ETAPA: Enquadramento: Apresentação e entrega da documentação 

comprobatória – caráter eliminatório. 

• 3ª ETAPA: Avaliação Psicossocial e Avaliação Prática das habilidades técnicas, 

pedagógicas e capacidade de mediar situações adversas - caráter eliminatório. 
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6.1. DA 1ª ETAPA – INSCRIÇÃO 

6.1.1. Os candidatos poderão inscrever-se gratuitamente através do preenchimento 

de formulário no site do Programa Amapá Jovem, na aba destinada para o processo 

seletivo interno de beneficiários monitores cujo endereço eletrônico é 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br, conforme data prevista no cronograma de 

atividades encontrado na seção do Anexo I deste Edital. 

6.1.2. Os candidatos deverão atender aos requisitos de acordo com o nível de monitor 

que pretende se candidatar dispostos nos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 deste Edital. 

6.1.3. A inscrição do candidato implicará em conhecimento e aceitação das normas 

contidas neste Edital, na legislação aplicável e nos comunicados a serem publicados 

no endereço eletrônico, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

6.1.4. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preencheu 

todos os requisitos exigidos neste Edital, sendo de sua inteira responsabilidade 

qualquer prejuízo advindo de sua inobservância. 

6.1.5. Para efetuar a inscrição é necessário que o candidato seja bolsista ou monitor 

atual ativo do programa Amapá Jovem, tendo recebido o benefício pelo menos uma 

vez nos últimos 6 meses a contar da data de publicação deste Edital. 

6.1.6. Uma vez confirmada à inscrição, nenhuma mudança poderá ser efetuada, 

cabendo tão somente ao candidato certificar-se de que se inscreveu corretamente 

antes de confirmá-la, devendo imprimir seu comprovante de inscrição. 

6.1.7. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por solicitações de 

inscrições via internet não recebida por motivo de ordem técnica dos computadores, 

falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 

outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

6.1.8. O candidato deverá no ato da inscrição escolher obrigatoriamente a qual nível 

de monitor pretende concorrer, bem como o município que deseja atuar. 

6.1.9. O candidato deve residir, preferencialmente, no município de escolha, no qual 

deseja atuar. 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
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6.1.10. A tabela de pontuação constará de informações para o cálculo dos pontos 

sendo necessário observar que não poderá ultrapassar a pontuação máxima obtida 

para cada questionamento, conforme a tabela a seguir: 

TABELA DE PONTUAÇÃO (BENECIFIÁRIO MONITOR DE NÍVEL I) 

Nº CRITÉRIO Pontuação Máxima 

01 Ensino Médio Cursando (Regular, Técnico ou EJA)  
10 

Não 
cumulativo 

02 Ensino Médio Completo (Regular, Técnico ou EJA)  
15 

Não 
cumulativo 

03 Ensino Superior Completo ou Cursando  
20 

Não 
cumulativo 

04 Cursos em áreas diversas com carga horaria mínima de 8h 
por curso (5 pontos para cada curso, limitados a 4 cursos) 

 
20 

Cumulativo 

 
05 

Serviço voluntário (5 pontos por participação comprovada, 
através de declaração emitida conforme Parágrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital) limitados a 15 pts 

 
15 

 
Cumulativo 

 
06 

Oficinas em gerais (5 pontos por oficina comprovada, 
através de declaração emitida conforme Parágrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital) limitados a 20 pts 

 
20 

 
Cumulativo 

 
 

07 

Comprovação de habilidade em uma área especifica do 
conhecimento (Ex.: Esporte, Lazer, Cultura, Ações sociais, 
protagonismo, empreendedorismo e outros) sendo (5 
pontos por habilidades comprovadas, através de 
declaração emitida conforme Paragrafo Único do artigo 
6.2.2 desse edital) limitados a 25 pts 

 
 

25 

 
 

Cumulativo 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO (BENECIFIÁRIO MONITOR DE NÍVEL II) 

Nº CRITÉRIO Pontuação Máxima 

01 Ensino Médio Cursando (Regular, Técnico ou EJA)  
10 

Não 
cumulativo 

02 Ensino Médio Completo (Regular, Técnico ou EJA)  
15 

Não 
cumulativo 

03 Ensino Superior Completo ou Cursando  
20 

Não 
cumulativo 

 
04 

Cursos em áreas diversas com carga horaria mínima de 8h 
por curso (5 pontos para cada, limitados a 2 cursos) 

 
10 

 
Cumulativo 

 
 

05 

Apresentar Portfólio de atuação como minitor nível 1 do 
PAJ, com fotos de ações desenvolvidas pelo candidato no 
programa Amapá Jovem conforme determina os eixos de 
atuação do programa. 

 
 

20 

 
Obrigatório e 

não 
Cumulativo 

 
 

06 

Serviço voluntário nos últimos 12 meses (5 pontos por 
participação comprovada, através de declaração emitida 
conforme Parágrafo Único do artigo 6.2.2 desse edital) 
limitados a 10 pts 

 
 

10 

 
Cumulativo 

 
07 

Oficinas em gerais (5 pontos por oficina comprovada, 
através de declaração emitida conforme Parágrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital) limitados a 10 pts 

 
10 

Cumulativo 

 
 

08 

Comprovação de habilidade em uma área especifica do 
conhecimento (Ex.: Esporte, Lazer, Cultura, Ações sociais, 
protagonismo, empreendedorismo e outros) sendo (5 
pontos por habilidades comprovadas, através de 

 
 
 

10 

 
 

Cumulativo 
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declaração emitida conforme Parágrafo Único do artigo 
6.2.2 desse edital) limitados a 10 pts 

 
09 

Apresentar certificação ou declaração (conforme Parágrafo 
Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no mínimo 10h em 
cursos de dicção e oratória ou similar 

 
10 

Não 
cumulativo 

 
10 

Apresentar certicação ou declaração (conforme Parágrafo 
Unico do artigo 6.2.2 desse editial) de no minímo 10h em 
cursos de Empreendedorismo. 

 
10 

Não 
cumulativo 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO (BENECIFIÁRIO MONITOR DE NÍVEL III) 

Nº CRITÉRIO Pontuação Máxima 

 
01 

Ensino Médio Cursando (Regular, Técnico ou EJA)  
05 

Não 
cumulativo 

 
02 

Ensino Médio Completo (Regular, Técnico ou EJA)  
10 

Não 
cumulativo 

 
03 

Ensino Superior Completo ou Cursando  
15 

Não 
cumulativo 

 
 

04 

Apresentar Portfólio de atuação como monitor do PAJ, com 
fotos de ações desenvolvidas pelo candidato no programa 
Amapá Jovem conforme determina os eixos de atuação do 
programa. 

 
10 

Obrigatório e 
não 

Cumulativo 

 
 

05 

Participação em 01 Serviço voluntário nos últimos 06 
meses (comprovada, através de declaração emitida 
conforme Paragrafo Único do artigo 6.2.2 desse edital) 
valendo 05 pts 

 
05 

Não 
Cumulativo 

 
06 

Certificação ou declaração em 01 Oficina (comprovada, 
através de declaração emitida conforme Paragrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital) limitado a 05 pts 

 
05 

Não 
Cumulativo 

 
 

07 

Comprovação de 01 habilidade em uma área especifica do 
conhecimento (Ex.: Esporte, Lazer, Cultura, Ações sociais, 
protagonismo, empreendedorismo e outros), comprovadas, 
através de declaração emitida conforme Paragrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital, limitado a 05 pts 

 
 

05 

 
Não 

cumulativo 

 
08 Apresentar certificação ou declaração (conforme Parágrafo 

Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no mínimo 10h em 
cursos de dicção e oratória ou similar 

 
10 

Não 
cumulativo 

 
09 

Apresentar certificação ou declaração (conforme Parágrafo 
Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no minímo 10h em 
cursos de Empreendedorismo. 

 
10 

Não 
cumulativo 

 
10 

Domínio dos programas Word, Excel e Power Point ou 
similares para produção de documentos oficiais, planilhas e 
slides. 

 
10 

Não 
cumulativo 

 
 
 

11 

Elaboração e apresentação de um projeto para execução de 
politicas públicas voltadas à saúde do jovem através de 
temas transversais, (saúde mental, gravidez precoce, 
tabagismo e alcoolismo, educação sexual, combate as 
drogas e outros) visando o protagonismo, inclusão, 
emancipação, capacitação, orientação e educação dos 
jovens em vulnerabilidade social. 

 
 
 

10 

 
 

Obrigatório e 
não 

Cumulativo 

 
 

12 

Elaboração e apresentação de um projeto com o tema livre, 
para desenvolvimento no programa Amapá Jovem visando o 
protagonismo, inclusão, emancipação, capacitação, 
orientação e educação dos jovens em vulnerabilidade social. 

 
10 

 
Obrigatório e 

não 
Cumulativo 
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13 Apresentar certificação ou declaração (conforme Parágrafo 
Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no mínimo 10h em 
cursos ou oficinas de libras 

 
10 

 
Não 

cumulativo 

 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO (BENECIFIÁRIO MONITOR DE NÍVEL IV) 

Nº CRITÉRIO Pontuação Máxima 

01 Ensino Médio Cursando (Regular, Técnico ou EJA) 05 Não 
cumulativo 

02 Ensino Médio Completo (Regular, Técnico ou EJA) 10 Não 
cumulativo 

03 Ensino Superior Completo ou Cursando 15 Não 
cumulativo 

 
04 

Apresentar Portfólio de atuação como monitor do PAJ, 
com fotos de ações desenvolvidas pelo candidato no 
programa Amapá Jovem conforme determina os eixos de 
atuação do programa. 

 
05 

 
Obrigatório e 

não 
Cumulativo 

 
05 

Participação em 01 Serviço voluntário nos últimos 06 
meses (comprovada, através de declaração emitida 
conforme Parágrafo Único do artigo 6.2.2 desse edital) 
valendo  05 pts 

 
05 

 
Não 

Cumulativo 

 
06 

Certificação ou declaração em 01 Oficina (comprovada, 
através de declaração emitida conforme Parágrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital) limitado a 05 pts 

 
05 

 
Não 

Cumulativo 

 
 

07 

Comprovação de 01 habilidade em uma área especifica do 
conhecimento (Ex.: Esporte, Lazer, Cultura, Ações sociais, 
protagonismo, empreendedorismo e outros), comprovadas, 
através de declaração emitida conforme Parágrafo Único 
do artigo 6.2.2 desse edital, limitados a 05 pts 

 
 

05 

 
Não 

cumulativo 

 
08 

Apresentar certicação ou declaração (conforme Parágrafo 
Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no mínimo 10h em 
cursos de dicção e oratória ou similar 

 
05 

Não 
cumulativo 

 
09 

Apresentar certificação ou declaração (conforme Parágrafo 
Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no minímo 10h em 
cursos de Empreendedorismo. 

 
05 

Não 
cumulativo 

 
10 

Domínio dos programas Word, Excel e Power Point ou 
similares para produção de documentos oficiais, planilhas e 
slides, podendo ser comprovada   

 
05 

Não 
cumulativo 

 
 
 

11 

Elaboração e apresentação de um projeto para execução 
de politicas públicas voltado a saúde do jovem através de 
temas transversais, (saúde mental, gravidez precoce, 
tabagismo e alcoolismo, educação sexual, combate as 
drogas e outros) visando o protagonismo, inclusão, 
emancipação, capacitação, orientação e educação dos 
jovens em vulnerabilidade social. 

 
 
 

10 

 
 

Obrigatório e 
não 

Cumulativo 

 
 

12 

Elaboração e apresentação de um projeto com o tema 
livre, para desenvolvimento no programa Amapá Jovem 
visando o protagonismo, inclusão, emancipação, 
capacitação, orientação e educação dos jovens em 
vulnerabilidade social. 

 
 

10 

 
Obrigatório e 

não 
Cumulativo 

 
 

13 

Elaboração e apresentação de plano de trabalho, garantindo 
estratégias para desenvolvimento de ações para mediação 

de conflito, trabalho em grupo, relacionamento interpessoal, 

respeito as diversidades, visando a formação e 

 
 

10 

 
Obrigatório e 

não 
Cumulativo 
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aprimoramento pessoal e social do jovem amapaense 

 
14 

Certificação em curso de Gestão de Pessoas com carga 
horaria mínima de 10h 

 
05 

Não 
Cumulativo 

15 Certificação em curso de Boas práticas e Ética no trabalho 
com carga horaria mínima de 10h 

 
05 

Não 
Cumulativo 

 
16 

Certificação em curso de Planejamento de ações e 
atividades educacionais, culturais e de esporte e lazer, com 
carga horaria mínima de 10h 

 
05 

Não 
Cumulativo 

17 Apresentar certificação ou declaração (conforme Parágrafo 
Único do artigo 6.2.2 desse edital) de no mínimo 10h em 
cursos ou oficinas de libras 

05 Não 
Cumulativo 

 

6.1.10.1. Pontuação Não Cumulativa: Para efeito de pontuação, considerar-se-á a de 

maior valor, não havendo cumulatividade quando analisados individualmente. 

6.1.10.2. Pontuação Cumulativa: Para efeito de pontuação, considerar-se-á a soma 

dos pontos a cada Experiência e Formação, não ultrapassando a pontuação máxima 

constante na tabela. 

6.1.10.3. Pontuação Obrigatória e não cumulativa: Para efeito de pontuação, 

considerar-se-á a de maior valor, não havendo cumulatividade quando analisados 

individualmente e no que tange a obrigatoriedade, a não apresentação do item em 

questão implicará em desclassificação do candidato. 

6.1.10.4. Os candidatos classificados na 1ª etapa terão seu nome e pontuação 

divulgados pelo site do programa Amapá Jovem, no qual constará data, hora, 

endereço eletrônico e local para a realização da segunda etapa. 

6.2. DA 2ª ETAPA - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

6.2.1 De caráter eliminatório, esta etapa consiste na apresentação dos documentos 

originais comprobatórios informados no formulário da inscrição e entrega das cópias 

dos documentos. A entrega poderá ser feita presencialmente ou virtualmente nos 

endereços físicos ou eletrônicos dispostos na parte de Anexos desse Edital. 

6.2.2 Os documentos obrigatórios na versão original e cópia, que deverão ser 

apresentados na 2ª Etapa do PSS/PROGRAMAAMAPAJOVEM para o 

preenchimento de vagas na monitoria nível I são: 

a) Currículo Vitae;  

b) Extrato do último pagamento do Amapá Jovem 

c) Laudo médico para as Pessoas com Deficiência; 
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d) Declaração escolar para quem está cursando o ensino médio ou superior ou 

certificado de conclusão do ensino fundamental, ensino médio ou superior; 

e) Comprovante de residência atualizado; 

f) Declaração/Certificado/Atestado de participação em oficinas compatíveis com a 

ocupação pretendida (nível de monitoria) conforme tabela de pontuação contida neste 

edital. 

g) Documento de Identificação (RG ou CTPS) 

Parágrafo Único; Para efeito de comprovação documental referente a oficinas, 

serviços voluntários e habilidades, serão aceitos, declaração/Certificado/Atestado de 

participação em oficinas, cursos, eventos, trabalhos voluntários compatíveis com a  

ocupação  pretendida,  emitidos  por  grupos  credenciados, instituições   públicas   e   

privadas,   ONG’s,   projetos   sociais  e  religiosos, federações e associações. Em 

casos de autodeclaração de determinada habilidade, o candidato classificado para a 

terceira etapa deste edital, precisará comprovar tal habilidade na avaliação prática 

conforme o artigo 6º 

6.2.3. Devido a alteração no dispositivo legal sobre o órgão competente para a 

realização do pagamento do benefício, para preenchimento das vagas de monitoria 

nível II, III e IV nessa primeira chamada, serão necessárias as documentações para 

cadastramento interno dos atuais monitores aprovados no edital nº 004/2020 - 

PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM. Sendo obrigatório a apresentação na 

versão original e cópia, que deverão ser entregues na 2ª Etapa do 

PSS/PROGRAMAAMAPAJOVEM, que são: 

a) Documento de Identificação (RG ou CTPS) 

b) CPF 

c) Currículo Vitae;  

d) Extrato do ultimo pagamento do Amapá Jovem 

e) Laudo médico para as Pessoas com Deficiência; 

f) Declaração escolar para quem está cursando o ensino médio ou superior ou 

certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino superior; 
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g) Comprovante de residência atualizado; 

h) Declaração/Certificado/Atestado de participação em oficinas compatíveis com a 

ocupação pretendida (nível de monitoria) conforme tabela de pontuação contida neste 

edital. 

i) Declaração de não vínculo empregatício (contida no anexo III deste edital) 

j) Declaração de Disponibilidade de tempo (contida no anexo III deste edital) 

k) Termo de Compromisso de Beneficiário Bolsista (contida no anexo III deste edital) 

Paragrafo 1º: Para os monitores aprovados no edital nº 004/2020 - 

PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM, com alteração do dispositivo legal, todos 

estão na condição de beneficiários do programa Amapá Jovem. 

Paragrafo 2º; Para efeito de comprovação documental referente a oficinas, serviços 

voluntários e habilidades, serão aceitos, declaração/Certificado/Atestado de 

participação em oficinas, cursos,  eventos,  trabalhos voluntários  compatíveis  com  a  

ocupação  pretendida,  emitidos  por  grupos  credenciados, instituições   públicas   e   

privadas,   ONG’s,   projetos   sociais  e  religiosos, federações e associações. Em 

casos de autodeclaração de determinada habilidade, o candidato classificado para a 

terceira etapa deste edital, precisará comprovar tal habilidade na avaliação pratica 

conforme o artigo 6º. 

6.2.4. A partir da 2ª chamada para preenchimento das vagas de monitoria nível II, III 

e IV, os documentos obrigatórios na versão original e cópia, que deverão ser 

entregues na 2ª Etapa do PSS/PROGRAMAAMAPAJOVEM são: 

a) Currículo Vitae 

b) Extrato do último pagamento do Amapá Jovem 

c) Laudo médico para as Pessoas com Deficiência 

d) Declaração escolar para quem está cursando o ensino médio ou superior ou 

certificado de conclusão do ensino médio ou do ensino superior; 

e) Comprovante de residência atualizado 
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f) Declaração/Certificado/Atestado de participação em oficinas compatíveis com a 

ocupação pretendida (nível de monitoria) conforme tabela de pontuação contida neste 

edital. 

g) Documento de Identificação (RG ou CTPS) 

Parágrafo Único; Para efeito de comprovação documental referente a oficinas, 

serviços voluntários e habilidades, serão aceitos, declaração/Certificado/Atestado de 

participação em oficinas, cursos, eventos, trabalhos voluntários compatíveis com a 

ocupação pretendida, emitidos por grupos credenciados, instituições públicas e 

privadas, ONG’s, projetos sociais e religiosos, federações e associações. Em casos 

de autodeclaração de determinada habilidade, o candidato classificado para a terceira 

etapa deste edital, precisará comprovar tal habilidade na avaliação prática conforme 

o artigo 6º 

6.2.5. O convocado, e tão somente ele, que for fazer a entrega dos documentos de 

forma presencial, deverá levar consigo os originais de todos os documentos 

obrigatórios, para fins de conferência com as cópias apresentadas, conforme item 

6.2.2 deste edital, para posterior análise da comissão (2ª etapa). Salvo em casos que 

o mesmo seja representado por meio de procuração. 

Parágrafo Único; em casos de envios de documentações via e-mail, caso necessário, 

à comissão organizadora poderá solicitar dos candidatos classificados para a próxima 

etapa a entrega dos documentos físicos para validação dos mesmos, podendo o 

candidato ser desclassificado por alguma incompatibilidade. 

6.3. DA 3ª ETAPA – CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL E 

AVALIAÇÃO PRÁTICA. 

6.3.1. De caráter eliminatório e classificatório, esta etapa consiste na convocação dos 

candidatos classificados na 2ª etapa para avaliação das aptidões psicológicas e 

mentais para o desempenho da função escolhida. 

  6.3.2. Para o preenchimento das vagas de beneficiários monitores nível I, a avaliação 

prática, se dará através de uma apresentação oral sobre o programa Amapá Jovem e 

seus eixos de atuação, além do domínio das habilidades informadas pelos candidatos, 

demonstrando conhecimento sobre as metodologias e legislação do PAJ. Está etapa 

será de caráter eliminatório. 
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  6.3.3 Para o preenchimento das vagas de beneficiários monitores para os níveis II, 

III, IV, esta etapa consiste em uma avaliação prática para analisar as aptidões 

pedagógicas, domínio das habilidades informadas pelos candidatos, explicação e 

apresentação dos planos de trabalhos e projetos entregues na 2ª etapa, 

demonstrando a capacidade de resolver situações adversas, além da resolução de 

situações problemas, esses construídos pela comissão organizadora processo 

seletivo. 

Parágrafo Único; Para os candidatos que autodeclararam habilidades e disseram 

possuir conhecimento em determinadas oficinas sem certificação, deverão proceder 

com comprovação prática. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO E ELIMINAÇÃO. 

7.1. Da Classificação 

7.1.1. A classificação será realizada com base no preenchimento dos campos 

obrigatórios do formulário de inscrição, atendendo ao subitem 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 

6.1.10 e a tabela de vagas deste edital, cuja comprovação será obrigatória, no ato da 

apresentação dos documentos originais conforme item 6.2.2 deste Edital. 

7.1.2. A classificação obedecerá à ordem decrescente do total de pontos obtidos pelo 

candidato, para os componentes curriculares pretendidos. 

7.1.3. Para efeito de preenchimento das vagas ofertadas será utilizada a lista de 

classificação em ordem decrescente de pontuação, até o número de vagas 

disponibilizadas neste edital no quadro em anexo. 

7.2. Da Desclassificação 

7.2.1. Serão desclassificados os candidatos cujas inscrições estejam em desacordo 

com os requisitos dispostos no item 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 6.1.10 deste Edital. 

7.3. Da Eliminação: 

7.3.1. Será eliminado de forma sumária o candidato que: 

a) Não comparecer e/ou não enviar, no prazo determinado no anexo 1 deste edital, 

para apresentação dos documentos originais, conforme item 6.2.2; 

b) Designar representante sem procuração legal, no dia e local de sua comprovação 

documental; 
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c) Na comprovação documental caso seja detectada divergência entre informação 

registrada na inscrição e o documento original presencialmente apresentado, estando 

em desacordo com os requisitos dispostos no item 5.1, 5.2, 5.3, 5.4. no subitem 

6.1.10. Neste Edital; 

d) Na comprovação presencial, se algum documento estiver em desacordo com os 

requisitos dispostos neste Edital; 

e) O candidato que não comprovar através de documentos, a pontuação informada 

pelo mesmo no ato de inscrição conforme subitem 6.1.10 será eliminado. 

f) Desrespeitar membros da Comissão organizadora do Processo Seletivo (no 

exercício da função); 

g) Cometer falsidade ideológica com prova documental; 

h) Burlar ou tentar burlar quaisquer normas definidas neste edital; 

i) Apresentar pendências documentais. 

j) For considerado inapto na Avaliação Psicossocial 

k) For considerado inapto na Avaliação Prática e não comprovar habilidades 

autodeclaradas. 

Parágrafo 1º; Todos os beneficiários bolsistas eliminados, desclassificados e não 

aprovados em quaisquer chamadas para preenchimento de vagas para beneficiário 

Monitor nível I, poderá retornar para a condição de bolsista do programa Amapá 

Jovem, podendo ele se inscrever novamente em outras chamadas internas para nível 

I. 

Paragrafo 2º. Os atuais monitores aprovados no edital nº 004/2020 - 

PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM que forem eliminados, desclassificados e 

não aprovados poderão retornar para o programa na condição de beneficiário bolsista, 

podendo participar das próximas chamadas internas para preenchimento de vagas de 

Beneficiários Monitores, seguindo os dispositivos da legislação do Amapá Jovem e 

deste Edital. 

Parágrafo 3º; A partir da segunda chamada para preenchimento de vagas de 

monitores, os beneficiários monitores nível I, II e III, eliminados, desclassificados e 

não aprovados em quaisquer chamadas para preenchimento de vagas para 
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beneficiário Monitor nível II, III e IV, poderá retornar para a condição de monitoria que 

exercia, podendo ele se inscrever novamente em outras chamadas internas para o 

nível acima do seu. 

 

8. CRITÉRIOS DE DESEMPATE - na classificação final, em caso de empate de 

pontuação, terá preferência o candidato: 

8.1. Para candidatos as vagas de Beneficiário Monitor Nível I - ser bolsista ativo do 

Amapá Jovem com 80% de aproveitamento nas atividades do programa. 

8.2. Para candidatos as vagas de Beneficiário Monitor Nível II – Ter sido monitor nível 

I ativo do Programa Amapá Jovem com frequência mínima de 95% em todas as 

atividades, sendo avaliado pela coordenação geral do PAJ, alcançando percentual de 

70% de satisfação na elaboração e condução das oficinas, cursos e ações em gerais, 

além analise da produção do portifólio entregue na segunda etapa. 

8.3. Para candidatos as vagas de Beneficiário Monitor Nível III – Ter sido monitor nível 

I ou II ativo do Programa Amapá Jovem com frequência mínima de 95% em todas as 

atividades, sendo avaliado pela coordenação geral do PAJ, alcançando percentual de 

70% de satisfação na elaboração e condução das oficinas, cursos e ações em gerais, 

além de demonstração de comprometimento com o programa. 

8.4. . Para candidatos as vagas de Beneficiário Monitor Nível IV – Ter sido monitor 

nível I, II ou III ativo do Programa Amapá Jovem com frequência mínima de 95% em 

todas as atividades, sendo avaliado pela coordenação geral do PAJ, alcançando 

percentual de 70% de satisfação na elaboração e condução das oficinas, cursos e 

ações em gerais, além de demonstração de comprometimento com o programa. 

8.5. Para candidatos as vagas de Beneficiário Monitor Nível III e IV – Avalição da 

melhor qualidade técnica de elaboração e apresentação dos Projetos entregues na 2ª 

Etapa do processo seletivo, levando em consideração a formatação seguindo as 

normas da ABNT, bem como a relevância, estruturação e viabilidade da proposta 

apresentada. 

8.6. Para candidatos as vagas de Beneficiário Monitor Nível IV – Avalição da melhor 

qualidade técnica de elaboração e apresentação dos Planos de Trabalhos entregues 

na 2ª Etapa do processo seletivo, levando em consideração a formatação seguindo 
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as normas da ABNT, bem como a relevância, estruturação e viabilidade da proposta 

apresentada. 

8.7. Apresentar maior pontuação em cursos, oficinas e habilidades; 

8.8. Maior grau de escolaridade; 

8.9. Maior Idade; 

8.9.1. Maior número de membros na composição familiar. 

8.9.2. Menor renda; 

9. DO PAGAMENTO 

 A Secretaria de Estado de Inclusão e Mobilização Social - SIMS efetuará 

pagamento mensal do auxílio financeiro do BENEFICIÁRIO MONITOR NIVEL (I, II, III, 

IV), que será realizado pela rede bancária conveniada através de cartão magnético e 

entregue ao jovem beneficiário pela própria rede bancária. Na hipótese do beneficiário 

deixar de efetuar o saque por 60 (sessenta) dias consecutivos da bolsa, contados da 

data em que a este for disponibilizado, a SIMS restituirá os valores ao Tesouro 

Estadual não havendo possibilidades de novo pagamento. 

O Governo do Amapá, garantirá ao beneficiário monitor do Programa Amapá 

Jovem aprovado nas três etapas deste edital, auxílio financeiro para beneficiário 

monitor nível I no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), beneficiário monitor nível II 

no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), beneficiário monitor nível III no valor de R$ 

1045,00 (mil e quarenta e cinco reais) e beneficiário monitor nível IV no valor de R$ 

1200,00 (mil e duzentos reais) a título de bolsa, denominada “BOLSA MONITORIA 

AMAPÁ JOVEM”. 

Parágrafo Único: O Beneficiário Monitor nível I, II, III e IV habilitará para recebimento 

da bolsa benefício somente quando obter no mínimo 90% cumprimento da sua carga 

horária mensal, validada pela coordenação geral do programa Amapá Jovem. 

10. DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

10.1 O monitor poderá ser desligado a qualquer tempo, no caso de prática de atos de 

indisciplina, maus tratos, atos desabonadores de conduta pessoal e profissional, ou 

ainda: 
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a) Recusar sem justificativa a participação em cursos, oficinas e projetos; 

b) Ter atingido 30 anos e/ou ter atingido o tempo de permanência máxima prevista, 

conforme Decreto nº 1.071 de 05/04/2021; 

c) Ter o monitor prestado informações falsas na realização da inscrição ou 

recadastramento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal; 

d) Não apresentação de documentações quando solicitadas. 

e) Se afastar das atividades do programa por um período de 15 dias consecutivos sem 

apresentar justificativa 

f) Ter conduta imprudente e fora dos padrões que dispõe esse edital, além das 

metodologias aprovadas em resoluções e legislações em vigor do PAJ, que possam 

causar prejuízos ao público atendido no programa Amapá Jovem. 

g) Faltar em atividades de polos, reuniões de planejamento, avaliação, balanço e 

quando convocado pela coordenação geral do programa três vezes consecutivas ou 

cinco alternadas sem justa justificativa e comunicação prévia. 

h) Adquirir vínculo empregatício e/ou passar exercer cargo em comissão.  

i) Praticar conduta ofensiva e desrespeitosa dentro dos ambientes do PAJ, conduta 

inapropriada para a função de monitor, além de praticar difamação, ofensas e 

acusações falsas em redes sociais, passível, inclusive de abertura de processo judicial 

e desligamento definitivo do programa tanto na condição de beneficiário monitor, como 

beneficiário bolsista. 

j) O Beneficiário Monitor nível I, II, III e IV que não cumprir carga horária mensal 

mínima de 80% sem justa justificativa e comunicação prévia com disposição de 

reposição de carga horária será eliminado, tal regra não se encaixa para licença 

maternidade e casos de saúde em geral com comprovação documental. 

k) Os casos omissos relativos à permanência ou não do monitor no programa serão 

resolvidos pela Coordenação geral do PAJ. 

Parágrafo Único; para os itens da seção de desligamento será aberto processo 

interdisciplinar com direito de escuta e ampla defesa do beneficiário monitor, 

conduzido por uma comissão instituída por portaria pela Coordenação geral do 

Programa Amapá Jovem. 
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11. DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS MONITORES CONVOCADOS 

NO CADASTRO RESERVA DO EDITAL Nº 004/2020- 

PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM. 

11.1. Considerando o que estabelecem as Leis nº.2212/2017 e 2.541/2021, bem como 

o que estabelecido no Decreto nº 1.071, de 05 de abril de 2021, que regulamenta o 

Programa Amapá Jovem e dá outras providências e estabelece um novo Processo 

Seletivo, que dispõe novos níveis de monitorias, alteração de carga horarias e valores, 

incluindo a mudança do órgão responsável pelo custeio do valor da bolsa paga ao 

beneficiário monitor. 

11.2. Considerando o fim da vigência do EDITAL Nº 004/2020- 

PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM 

11.3. Considerando a necessidade de padronizar carga horária, valores dos 

benefícios e atribuições de cada nível de Beneficiário Monitor, para que não haja 

disparidade entre beneficiários.  

11.4. A Comissão Organizadora do PSS/SEJUV/PROGRAMAAMAPÁJOVEM informa 

que os Monitores atuais ativos que foram convocados na condição de cadastro 

reserva pelo edital Nº 004/2020- PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM em 

fevereiro de 2021, terão seus contratos encerrados no dia 31/07/2021, sendo 

garantido aos 32 jovens do cadastro reserva a participação no novo processo seletivo 

de monitores, cujo termo de compromisso será fundamentado nos novos marcos 

normativos que são: as alterações da Lei nº 2.541/2021 e o Decreto nº 1.071, de 05 

de abril de 2021. 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS; 

12.1. Esse edital terá validade de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos, 

sendo que as regras aqui elencadas são aplicáveis para as próximas chamadas 

Internas para preenchimento de vagas de Beneficiários Monitores nível I, II, III e IV.  

12.2. Conforme a necessidade do Programa Amapá Jovem - PAJ novas chamadas 

internas poderão ser convocadas a qualquer momento, podendo essas seleções 

serem direcionadas para um ou mais municípios, avaliando a necessidade de ampliar 

o quadro de monitores em decorrência do aumento de beneficiários bolsistas do PAJ 

ou pela necessidade de preenchimento de vagas em vacância. Caberá a comissão 
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organizadora garantir e dar publicidade para todos os polos do programa e seus 

respectivos beneficiários ativos. 

12.3. O Monitor aprovado poderá atuar em outro município, desde que exista 

consenso entre monitor e a Coordenação do Programa. 

12.3.1 O Monitor também está sujeito à convocação do Governo do Estado do Amapá 

para ministrar atividades em outras localidades desde seja respeitado à quantidade 

de horas mensais do monitor, tendo os custos de transporte, alimentação e 

hospedagem de responsabilidade do órgão requisitante, sem valor financeiro adicional 

ao monitor.  

12.4. Monitores já aprovados poderão fazer novos processos seletivos para 

ocuparem vagas de Monitores que estejam acima de sua vaga atual, garantindo assim 

a possibilidade de progressão dentro do Programa. 

12.5 Em casos de progressão o candidato não poderá apresentar os mesmos cursos 

de áreas diversas, de oficinas em gerais, de habilidades e serviços voluntários 

apresentados em níveis de monitoria anteriores, garantindo assim que o candidato 

busque sempre a formação continuada. 

12.6. Ao participar desta seleção, os monitores interessados demonstram integral 

conhecimento e anuência com todas as condições estabelecidas neste edital, para 

eventual inclusão e exercício das atividades junto ao Programa Amapá Jovem. 

12.7. Os casos omissos deste edital relativos ao processo seletivo serão resolvidos 

pela Comissão de Seleção Pública dos Beneficiários Monitores de Nível I, II, III e IV 

do Programa Amapá Jovem, instituída pela Portaria N º 110/2021-GAB/SEJUV. 

Disponível na seção de Anexos. 

 

Parágrafo Único; em caso de suspensão da validade do edital, será necessária 

aprovação do Conselho Gestor do Programa Amapá Jovem 

  

Pedro Filé Lourenço da Costa Neto 

Secretário Extraordinário de Políticas para a Juventude 

Decreto nº 1397/2018 – GAB/GEA 

 



 

24 
 

ANEXO I 

Dos Prazos para realização das etapas contida neste edital 

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO LOCAL 
 

Publicação do Edital 
16/07/2021 

 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://portal.ap.gov.br/ 

https://diofe.portal.ap.gov.br/ 

1ª Etapa – 
Inscrições Horário 
da Inscrição 

20/07/21 
9h00 

29/07/21 
23h59 

 
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

 

 

Resultado preliminar da 1ª 
Etapa 

 

31/07/2021 
 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://sejuv.portal.ap.gov.br/ 
 

 

 
Interposição de Recursos. 

Até 24 horas após a 
divulgação do 

Resultado 
Preliminar 

Endereço eletrônico exclusivo para 
interposição de recursos 

 
recursomonitor@sejuv.ap.gov.br 

Resultado final da 1ª
 Etapa e 
resposta dos Recursos 

 

03/08/2021 
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://sejuv.portal.ap.gov.br/ 
 

2ª Etapa –
 Comprovação 
documental  
 (candidatos 
classificados) 

 
05 a 13/08/2021 

Para verificação dos endereços físicos 
e eletrônicos, consultar nos sites 

 
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://sejuv.portal.ap.gov.br/ 
 

 

Resultado final da 2ª etapa - 
Comprovação Documental. 

 

         19/08/2021 
 
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://sejuv.portal.ap.gov.br/ 

3ª etapa – Período para a 
execução das Entrevistas 
psicossocial e avaliação prática 

 
23/08 

até 
09/09/2021 

Presencial, consultando no 
endereço eletronico o cronograma 
de execução das avalições praticas 

por municipio. 
 http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

 

Período destinado para a 
divulgação do resultado final 
da 3ª etapa 

24/08 
até 

10/09/2021 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://sejuv.portal.ap.gov.br/ 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://portal.ap.gov.br/
https://diofe.portal.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://portal.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://sejuv.portal.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://portal.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://portal.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://portal.ap.gov.br/
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Periodo para divulgação das 
Aulas Inaugurais e assinatura 
do termo de compromisso por 
municipío dos Monitores 
Aprovados no Processo 
Seletivo Interno. 

  
25/08 

até 
17/09/2021 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br 

https://portal.ap.gov.br/ 
https://sejuv.portal.ap.gov.br/ 

 

Parágrafo 1º - No que tange aos pontos físicos para entrega de documentos na 2ª 

etapa, a comissão organizadora do processo seletivo, apresentará e divulgará a lista 

com os endereços e horários de atendimento ao público nos 16 munícipios, junto com 

o resultado final da 1ª etapa, conforme quadro acima. 

Parágrafo 2º - Na 3ª etapa, no que compreende as entrevistas psicossocial e 

avaliação prática, a comissão organizadora do Processo Seletivo, terá como prazo 

limite o período determinado no quadro acima, podendo ser finalizado até antes do 

prazo estipulado. 

Parágrafo 3º - Na 3ª etapa, a comissão organizadora do Processo Seletivo 

apresentará, logo após o resultado da 2ª etapa o cronograma de execução das 

entrevistas psicossocial e avaliação prática por município que acontecerá de forma 

presencial.  

Parágrafo 4º - No resultado final da 3ª etapa, após 24h da realização da avaliação 

prática e entrevista psicossocial por município, a comissão organizadora do processo 

seletivo poderá divulgar o resultado final da 3ª etapa, desde que obedeça ao período 

determinado no quadro acima. 

Parágrafo 5º - No que compreende a aula inaugural dos beneficiários monitores 

aprovados no processo seletivo, a Coordenação Geral do Programa Amapá poderá 

organizar a aula inaugural por município, após 24h da divulgação de cada resultado 

final, desde que obedeça ao período determinado no quadro acima. 

 

 

 

 

 

 

http://inscricao.amapajovem.ap.gov.br/
https://portal.ap.gov.br/
https://sejuv.portal.ap.gov.br/
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ANEXO II 

Das distribuições das vagas de beneficiários monitores nível I, II, III e IV por 

municípios e por chamadas internas 

 

 

N. 
Município de 

Atuação

Código de 

Inscrição

Descrição da 

ocupação

Carga 

Horária

Vaga Ampla 

Concorrência

Vagas 

Deficiência
Vagas cotas 

Vagas 

LGBTQIA+ 

TOTAL DE 

VAGAS

1
Amapá MNT1-AP Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

2
Calçoene MNT1-CAL Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

3
Cutias MNT1-CUT Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

4
Ferreira Gomes MNT1-FGO Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

5
Itaubal MNT1-ITB Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

6
Laranjal do Jari MNT1-LAJR Monitor nivel1

40 

horas/mês
18 1 1 1 21

7
Macapá  MNT1-MCP Monitor nivel1

40 

horas/mês
85 5 10 5 105

7.1
Distrito de Pacuí

Macapá 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
5 5

7.2
Maruanum

Macapá 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

7.3
Pedreira

Macapá 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

7.4
Bailique

Macapá 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
10 10

8
Pedra Branca 

do Amapari
  MNT1-PBA Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

9
Oiapoque MNT1-OPQ Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

9.1
Aldeia do 

Manga

Oiapoque 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
5 5

10
Mazagão   MNT1-MZG Monitor nivel1

40 

horas/mês
12 1 1 1 15

10.1
Mazagão Velho

Mazagão 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

10.2
Carvão

Mazagão 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

10.3
Rio Ajuruxi

Mazagão 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

11
Porto Grande MNT1-PG Monitor nivel1

40 

horas/mês
9 1 1 1 12

12
Pracuúba MNT1-PRB Monitor nivel1

40 

horas/mês
5 1 1 1 8

13
Santana MNT1-STN Monitor nivel1

40 

horas/mês
39 2 4 2 47

13.1
Anauerapucu

Santana 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

13.2
Pirativa

Santana 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

13.3
Ilha de Santana

Santana 

Rural
Monitor nivel1

40 

horas/mês
3 3

14
Serra do Navio MNT1-SRA Monitor nivel1

40 

horas/mês
5 1 1 1 8

15
Tartarugalzinho MNT1-TRZ Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

16
Vitória do Jari MNT1-VTJ Monitor nivel1

40 

horas/mês
7 1 1 1 10

280 21 28 21 350TOTAL POR TIPO DE VAGAS

VAGAS POR MUNICÍPIO DE BENEFICIÁRIO MONITOR NIVEL I (PRIMEIRA CHAMADA)
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N. 
Município de 

Atuação

Código de 

Inscrição

Descrição da 

ocupação

Carga 

Horária

Vaga Ampla 

Concorrência

Vagas 

Deficiência

Vagas 

cotas 

Vagas 

LGBTQIA+ 

TOTAL DE 

VAGAS

1
Amapá MNT2-AP Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

2
Calçoene MNT2-CAL Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

3
Cutias MNT2-CUT Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

4
Ferreira Gomes MNT2-FGO Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

5
Itaubal MNT2-ITB Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

6
Laranjal do Jari MNT2-LAJR Monitor nivel 2

60 

horas/mês
7 1 1 1 10

7
Macapá  MNT2-MCP Monitor nivel 2

60 

horas/mês
44 2 5 2 53

7.1
Distrito de Pacuí

Macapá 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

7.2
Maruanum

Macapá 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

7.3
Pedreira

Macapá 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

7.4
Bailique

Macapá 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
3 3

8
Pedra Branca 

do Amapari
  MNT2-PBA Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

9
Oiapoque MNT2-OPQ Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

9.1
Aldeia do 

Manga

Oiapoque 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

10
Mazagão   MNT2-MZ Monitor nivel 2

60 

horas/mês
5 1 1 1 8

10.1
Mazagão Velho

Mazagão 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

10.2
Carvão

Mazagão 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

10.3
Rio Ajuruxi

Mazagão 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

11
Porto Grande MNT2-PG Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

12
Pracuúba MNT2-PRB Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

13
Santana MNT2-STN Monitor nivel 2

60 

horas/mês
21 1 2 1 25

13.1
Anauerapucu

Santana 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

13.2
Pirativa

Santana 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

13.3
Ilha de Santana

Santana 

Rural
Monitor nivel 2

60 

horas/mês
2 2

14
Serra do Navio MNT2-SRA Monitor nivel 2

60 

horas/mês
3 1 1 1 6

15
Tartarugalzinho MNT2-TRZ Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

16
Vitória do Jari MNT2-VTJ Monitor nivel 2

60 

horas/mês
4 1 1 1 7

149 18 22 18 207TOTAL POR TIPO DE VAGAS

VAGAS POR MUNICÍPIO DE BENEFICIÁRIO MONITOR NIVEL II (PRIMEIRA CHAMADA)
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N. 
Município de 

Atuação

Código de 

Inscrição

Descrição da 

ocupação

Carga 

Horária

Vaga Ampla 

Concorrência

Vagas 

Deficiência

Vagas 

cotas 

Vagas 

LGBTQIA+ 

TOTAL DE 

VAGAS

1
Amapá MNT3-AP Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

2
Calçoene MNT3-CAL Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

3
Cutias MNT3-CUT Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

4
Ferreira Gomes MNT3-FGO Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

5
Itaubal MNT3-ITB Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

6
Laranjal do Jari MNT3-LAJR Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
7

7

7
Macapá  MNT3-MCP Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
22 1 2 1

26

7.1
Distrito de Pacuí

Macapá 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

7.2
Maruanum

Macapá 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

7.3
Pedreira

Macapá 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

7.4
Bailique

Macapá 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
2

8
Pedra Branca 

do Amapari
  MNT3-PBA Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

9
Oiapoque MNT3-OPQ Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

9.1
Aldeia do 

Manga

Oiapoque 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

10
Mazagão   MNT3-MZG Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
7

7

10.1
Mazagão Velho

Mazagão 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

10.2
Carvão

Mazagão 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

10.3
Rio Ajuruxi

Mazagão 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

11
Porto Grande MNT3-PG Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
4

4

12
Pracuúba MNT3-PRB Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

13
Santana MNT3-STN Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
15 1

16

13.1
Anauerapucu

Santana 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

13.2
Pirativa

Santana 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

13.3
Ilha de Santana

Santana 

Rural
Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
0

0

14
Serra do Navio MNT3-SRA Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

15
Tartarugalzinho MNT3-TRZ Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

16
Vitória do Jari MNT3-VTJ Monitor NÍvel 3

80 

horas/mês
3

3

90 1 3 1 95TOTAL POR TIPO DE VAGAS

VAGAS POR MUNICÍPIO DE BENEFICIÁRIO MONITOR NIVEL III (PRIMEIRA CHAMADA)
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N. 
Município de 

Atuação

Código de 

Inscrição

Descrição da 

ocupação

Carga 

Horária

Vaga Ampla 

Concorrência

Vagas 

Deficiência

Vagas 

cotas 

Vagas 

LGBTQIA+ 

TOTAL DE 

VAGAS

1 Amapá MNT4-AP Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

2 Calçoene MNT4-CAL Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

3 Cutias MNT4-CUT Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

4 Ferreira Gomes MNT4-FGO Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

5 Itaubal MNT4-ITB Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

6 Laranjal do Jari MNT4-LAJR Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 3 3

7 Macapá  MNT4-MCP Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 14 1 15

7.1
Distrito de Pacuí

Macapá 

Rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

7.2
Maruanum

Macapá 

Rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

7.3
Pedreira

Macapá 

Rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

7.4
Bailique

Macapá 

Rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

8
Pedra Branca 

do Amapari   MNT4-PBA Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 2 2

9 Oiapoque MNT4-OPQ Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

9.1 Oiapoque Rural MNT4-ALD Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

10 Mazagão   MNT4-MZG Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 3 3

10.1 Mazagão Rural   MNT4-MZV Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

10.2 Mazagão Rural   MNT4-CRV Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

10.3 Mazagão Rural   MNT4-RAJX Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

11 Porto Grande MNT3-PG Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 2 2

12 Pracuúba MNT4-PRB Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

13 Santana MNT4-STN Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 7 7

13.1
Anauerapucu

Santana 

rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

13.2
Pirativa

Santana 

rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

13.3
Ilha de Santana

Santana 

rural Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 0 0

14 Serra do Navio MNT4-SRA Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

15 Tartarugalzinho MNT4-TRZ Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

16 Vitória do Jari MNT4-VTJ Monitor NÍvel 4

120 

horas/mês 1 1

42 0 1 0 43TOTAL POR TIPO DE VAGAS

VAGAS POR MUNICÍPIO DE BENEFICIÁRIO MONITOR NIVEL IV (PRIMEIRA CHAMADA)
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ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAGAS EM ABERTO PARA AS PROXIMAS CHAMADAS  

NÍVEL MONITORIA QUANTIDADE DE VAGAS 

NÍVEL 1 
100 

NÍVEL 2 
83 

NÍVEL 3 
50 

NÍVEL 4 
72 

TOTAL 
305 
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ANEXO IV 

Das declarações e termos para atualização cadastral dos monitores atuais 

aprovados no edital nº 004/2020 - PSS/SEED/PROGRAMAAMAPÁJOVEM 
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ANEXO V 

Portaria N º 110/2021-GAB/SEJUV. 
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