
       

 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS 

 
7ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2021 – PCAM, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
O DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais, torna pública 

a seguinte retificação do Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir elencadas: 

 
1. No item 9, subitem 9.1, ONDE SE LÊ:  

 
9.1 Terão suas Provas Discursivas corrigidas somente os candidatos classificados até a 200ª posição na Prova 
Objetiva, pela listagem de Ampla Concorrência, e até a 48ª posição na Prova Objetiva, pela listagem de candidatos 
PcD, considerados os empatados na última posição. 
 
LEIA-SE: 
9.1 Terão suas Provas Discursivas corrigidas somente os candidatos convocados conforme subitem 11.1 deste 
Edital.  
 

2. O item 11 passa a integrar o edital nos seguintes moldes:  
 
11.1 A convocação para as demais etapas do concurso será realizada por meio de 2 listagens: 

i. Primeira Lista: Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados e classificados na Prova 
Objetiva até a 196ª posição para ampla concorrência e até a 52ª posição para os candidatos PcDs, 
considerados os empatados na última posição. 

ii. Segunda Lista: Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos aprovados e classificados na Prova 
Objetiva para se chegar no número de 6x o das vagas ofertadas. Ou seja, correção de mais 98 provas de 
ampla concorrência e 26 provas de candidatos concorrendo a vagas de pessoas com deficiência, 
considerados os empatados na última posição. 

11.2 Os candidatos da primeira lista não concorrem com os candidatos da segunda lista. Os candidatos da segunda 
listagem comporão cadastro de reserva complementar, e poderão, a critério da Administração, ser convocados para 
a segunda fase (ACADEPOL) apenas após convocação de todos os candidatos da primeira listagem. 

11.2.1 Apenas os candidatos convocados pela segunda listagem deverão imprimir, assinar e encaminhar 
termo de ciência confirmando o entendimento do subitem 11.2. O termo e o link específico para upload do mesmo 
estarão disponíveis na página do concurso, das 16h do dia 13 de junho de 2022 até as 23h59min do dia 26 de junho 
de 2022, horário de MANAUS.  

11.2.2 Os candidatos que comporão a segunda lista, mesmo após o somatório da nota da primeira etapa 
(Prova Objetiva) e segunda etapa (Prova Discursiva), não farão parte e nem concorrerão com os candidatos da 
primeira lista, mesmo que obtenham pontuação maior, inclusive após a fase de título. 

11.2.3 Caso não se obtenha candidatos suficientes para a matrícula no Curso de Formação após convocação 
de todos os candidatos da primeira listagem, conforme subitem 17.2, serão convocados os candidatos da segunda 
lista até o preenchimento do previsto para o Curso.  
11.3 Serão convocados para a realização do Exame Médico, de caráter eliminatório, os candidatos não eliminados 
nas primeira e segunda etapas (Prova Objetiva e Prova Discursiva), e que estejam dentro do número de vagas 
previstas, conforme o item 11.1, sendo eliminados os demais candidatos.  
11.4 Serão convocados para a realização do Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, todos os candidatos 
APTOS no Exame Médico. 
11.5 Serão convocados para a realização do Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, todos os candidatos 
APTOS no Exame Médico. 



       

 

11.6 Serão convocados para a realização da Investigação Social, de caráter eliminatório, todos os candidatos APTOS 
no Exame Médico. 
11.7 Serão convocados para a segunda fase do Concurso os candidatos classificados na primeira fase até a 64ª 
posição para ampla concorrência e até a 17ª posição para os candidatos PcDs, conforme o Item 17.2. 
11.8 Os demais candidatos classificados após as posições conforme item 11.7 comporão cadastro de reserva, 
podendo ser chamados, durante a validade do certame, a critério da Administração, na forma do item 17.3. 
11.9 As informações adicionais sobre as etapas, bem como o cronograma específico das mesmas, serão divulgadas 
em Editais Complementares. 
 

 

3. No item 15, subitem 15.2, ONDE SE LÊ: 

 

15.2 Serão avaliados os títulos de todos os candidatos APTOS na Avaliação Psicológica. 

 

LEIA-SE:  

 

15.2 Serão avaliados os títulos de todos os candidatos APTOS no Exame Médico.  

 

4. O ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO, passa a vigorar nos seguintes moldes:  

 

CRONOGRAMA DATAS 

Publicação do edital do concurso público 17/12/2021 

Previsão para o período de inscrições 
03/01/2022 a 
10/02/2022 

Prazo limite para pagamento do boleto 14/02/2022 

Resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 19/01/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de 
inscrição 

20/01/2022 a 
21/01/2022 

Resultado Definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 11/02/2022 

Relação Preliminar de inscrições 23/02/2022 

Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de inscrições 
24/02/2022 a 
25/02/2022 

Relação Definitiva de inscrições 11/03/2022 

Aplicação da prova objetiva 27/03/2022 

Gabarito preliminar da prova objetiva 29/03/2022 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas 
30/03/2022 a 
31/03/2022 

Gabarito Definitivo da Prova Objetiva 22/04/2022 

Resultado Preliminar da Prova Objetiva 22/04/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva 
25/04/2022 a 
26/04/2022 

Resultado Definitivo da Prova Objetiva 19/05/2022 

Resultado Preliminar da Prova Discursiva (LISTA 1) 27/05/2022 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva (LISTA 1) 
30/05/2022 a 
02/06/2022 



       

 

CRONOGRAMA DATAS 

Resultado Definitivo da Prova Discursiva (LISTA 1) 23/06/2022 

Resultado Preliminar da Prova Discursiva (LISTA 2) 15/06/2022 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Discursiva (LISTA 2) 
17/06/2022 a 
20/06/2022 

Resultado Definitivo da Prova Discursiva (LISTA 2) 04/07/2022 

EXAME MÉDICO  

Convocação para o Exame Médico 23/06/2022 

Entrega do Exame Médico 
16/07/2022 a 
17/07/2022 

Resultado Preliminar do Exame Médico  20/07/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar do Exame Médico  
21/07/2022 e 
22/07/2022 

Resultado Definitivo do Exame Médico 01/08/2022 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA  

Convocação para o Teste de Aptidão Física 01/08/2022 

Realização do Teste de Aptidão Física 
12/08/2022 a 
15/08/2022 

Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física 25/08/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar do Teste de Aptidão Física 
26/08/2022 e 
29/08/2022 

Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física 16/09/2022 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Convocação para a Avaliação Psicológica 01/08/2022 

Realização da Avaliação Psicológica 14/08/2022 

Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica 29/08/2022 

Solicitação de entrevista devolutiva aos candidatos inaptos 
30/08/2022 e 
31/08/2022 

Entrevista devolutiva  02/09/2022 

Interposição de Recurso contra o Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica 
05/09/2022 e 
06/09/2022 

Resultado Definitivo da Avaliação Psicológica 20/09/2022 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos 29/08/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos 
30/08/2022 e 
31/08/2022 

Resultado Definitivo da Avaliação de Títulos 20/09/2022 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

Convocação para a Investigação Social 01/08/2022 

Entrega dos documentos pelos candidatos  
02/08/2022 a 
15/08/2022 

Resultado Preliminar da Investigação Social  01/09/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Investigação Social  
02/09/2022 - 
05/09/2022 

Resultado Definitivo da Investigação Social 20/09/2022 

CURSO DE FORMAÇÃO  



       

 

CRONOGRAMA DATAS 

Convocação para o Curso de Formação  20/09/2022 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

 
Manaus, 13 de junho de 2022. 

 
 

RICARDO APARECIDO LEITE 

DELEGADO-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS 


