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CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA  

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS (POLC/AL) 
EDITAL Nº 6 – POLC/AL, DE 2 DE AGOSTO DE 2022 

 
A Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas (SEPLAG/AL) torna 

públicas a alteração da data da realização das provas objetivas e da prova discursiva, referentes ao 
concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em cargos de nível 
superior e de nível médio da Polícia Científica do Estado de Alagoas (POLC/AL), bem como a retificação 
de datas constantes do Anexo I do Edital nº 5 – POLC/AL, de 20 de julho de 2022, e suas alterações, 
conforme as seguir especificado.  
[...] 

ANEXO I 
CRONOGRAMA PREVISTO  

 

Atividade Data prevista* 

[...] [...] 

Divulgação do edital de consulta aos locais e ao horário de 
realização das provas objetivas e discursiva  

7/12/2022 

Realização das provas objetivas, para todos os cargos, e da prova 
discursiva, somente para os cargos de nível superior 

18/12/2022 

Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas  
19/12/2022 

A partir das 19 horas (horário 
oficial de Brasília/DF) 

Divulgação da consulta individual ao gabarito oficial preliminar das 
provas objetivas  

19 a 26/12/2022 
Das 19 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Divulgação do padrão preliminar de resposta da prova discursiva 19/12/2022 

Período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial 
preliminar das provas objetivas e para a manutenção desse 
gabarito e contra o padrão preliminar de resposta da prova 
discursiva 

20 a 26/12/2022 
Das 10 horas do primeiro dia às 18 
horas do último dia (horário oficial 

de Brasília/DF) 

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de 
resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de 
respostas da prova discursiva, somente para os cargos de nível 
superior 

19/1/2023 

*As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade 
e conveniência da Comissão Mista de Concurso 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 Diário 
Oficial do Estado de Alagoas e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
http://www.cebraspe.org.br/concursos/polc_al_22. 
[...] 
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