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3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 03, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021 
 

A Subsecretária de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 
no uso de suas atribuições, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, por 
meio do Processo SEI-360050/000101/2020, torna pública a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas 
alterações estão a seguir elencadas: 
 

1. No Anexo I – Conteúdo Programático, Conhecimentos Específicos, ONDE SE LÊ: 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE BIOLOGIA E ANATOMIA HUMANA. Citologia: Estrutura da célula, tipos de células e 
reprodução celular. Tecidos do corpo – tecidos fundamentais: epitelial, muscular, Conjuntivo e nervoso. 
Músculos e ossos: o músculo e seu papel, músculo estriado cardíaco, músculo esquelético e músculo liso. 
Esqueleto e seu papel, osso, tipos de ossos e articulações. Esqueleto humano. Aparelho digestivo: digestão 
dos alimentos, boca, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Enzimas digestivas. Sistema 
Circulatório: as partes do sistema circulatório, coração e circulação sanguínea. Aparelho respiratório: 
pulmões e troca de gases. Sistema nervoso: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema 
reprodutor: sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. NOÇÕES DE PROVA NO 
PROCESSO PENAL. Disposições gerais, exame de corpo de delito, cadeia de custódia e perícias em geral (Art. 
155 ao Art. 184, do Código de Processo Penal). NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. Princípios expressos 
e implícitos da administração pública e ato administrativo. 

 

LEIA-SE: 
 
NOÇÕES BÁSICAS DE BIOLOGIA E ANATOMIA HUMANA. Citologia: Estrutura da célula, tipos de células e 
reprodução celular. Tecidos do corpo – tecidos fundamentais: epitelial, muscular, Conjuntivo e nervoso. 
Músculos e ossos: o músculo e seu papel, músculo estriado cardíaco, músculo esquelético e músculo liso. 
Esqueleto e seu papel, osso, tipos de ossos e articulações. Esqueleto humano. Aparelho digestivo: digestão 
dos alimentos, boca, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Enzimas digestivas. Sistema 
Circulatório: as partes do sistema circulatório, coração e circulação sanguínea. Aparelho respiratório: 
pulmões e troca de gases. Sistema nervoso: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Sistema 
reprodutor: sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. NOÇÕES DE PROVA NO 
PROCESSO PENAL. Disposições gerais, exame de corpo de delito, cadeia de custódia e perícias em geral (Art. 
155 ao Art. 184, do Código de Processo Penal). Lei Maria da Penha (Lei n.11.340/06, que cria mecanismos 
para coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher). NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 
Princípios expressos e implícitos da administração pública e ato administrativo. 
 
 
Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2021. 

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 


