
 
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

CORPO DE BOMBEIROS DO AMAZONAS 

2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O EXAME MÉDICO E 

TOXICOLÓGICO 

 
 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS 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 1, subitem 1.6, ONDE SE LÊ:  

1.6  O Exame Médico será realizado entre os dias 29 de agosto de 2022 e 13 de setembro de 2022, 

conforme data/horário determinados no Anexo I deste Edital, em local que será disponibilizado no link 

conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21 a partir do dia 22 de agosto de 2022. 

 

LEIA-SE:  

1.6 O Exame Médico será realizado entre os dias 29 de agosto de 2022 e 09 de setembro de 2022, 

conforme data/horário determinados no Anexo I deste Edital, em local que será disponibilizado no 

link conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21 a partir do dia 22 de agosto de 2022. 

 

 

2. No item 2, subitem 2.1, EXCLUI-SE as alíneas:  

r. PSA (homens acima de 40 anos);  

ii. Colpocitológica oncótica (mulheres); 

 

3. No item 2, subitem 2.7, ONDE SE LÊ: 

2.7 A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos exames ou a repetição dos exames, se 

necessário, para a conclusão do diagnóstico.  

 

LEIA-SE:  

2.7 A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos exames ou a repetição dos exames, se 

necessário, para a conclusão do diagnóstico. Exames complementares, caso solicitados pela Junta 

Médica, serão agendados para entrega em 12 e 13 de setembro de 2022.  

 

 

4. O ANEXO I – RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS foi alterado. Os candidatos 

deverão entrar no Edital de Convocação publicado em 08 de agosto de 2022 e confirmar a data e 

horário para entrega dos exames.  

 

Os demais itens do Edital de Convocação permanecem inalterados. 

 
 

Manaus, 12 de agosto de 2022. 

https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/edital_retificado_cbmam_2_exame_medico.pdf

