
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL 

ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SYLVIO TERRA 

XIII CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS NA CLASSE INICIAL DA 
CARREIRA DE DELEGADO DE POLÍCIA – 3ª CLASSE 

EDITAL Nº 6/DELEGADO, DE 23 DE MARÇO DE 2022 

A Subsecretária de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Polícia Civil 
do Estado do Rio de Janeiro, Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, no uso 
de suas atribuições, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado por meio do processo SEI n° 360050/000111/2020, torna pública a retificação do 
cronograma de atividades do concurso público de provas e títulos, divulgado por meio 
do Edital nº 3/Delegado, de 22 de dezembro de 2021, destinado ao provimento de 
cargos vagos da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia – 3ª Classe, do Quadro 
Permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 
conforme a seguir especificado.  

1 DO NOVO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONCURSO PÚBLICO 

Atividade  Datas previstas 

[...] [...] 

Disponibilização do gabarito definitivo da prova 
objetiva preliminar, da consulta individual aos 
gabaritos definitivos e do resultado provisório 
na prova objetiva preliminar 

12/4/2022 

Prazo para a interposição de recursos contra do 
resultado provisório na prova objetiva 
preliminar 

13 a 25/4/2022 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Resultado final na prova objetiva preliminar e 
convocação para a avaliação biopsicossocial  

2/5/2022 

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, 
conforme necessidade e conveniência da PCRJ e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta 
será previamente comunicada por meio de edital.  
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem 
publicados no DOERJ e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.cebraspe.org.br/concursos/pc_rj_21_delegado. 
 

Valéria de Aragão Sádio 
Presidente da Comissão do Concurso 

Subsecretária de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro 


