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2ªRETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2022 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 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, ONDE SE LÊ: 

 

1.14 A avaliação será realizada no dia 08 de maio de 2022, no local indicado especificamente 

no cartão de confirmação, divulgado no endereço 

conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21, a partir do dia 01 de maio de 2022.  

LEIA-SE: 

1.14 A avaliação será realizada no dia 14 de maio de 2022, no local indicado especificamente 

no cartão de confirmação, divulgado no endereço 

conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21, a partir do dia 09 de maio de 2022.  

 

2. No item 1, INCLUI-SE:  

1.14.1 O candidato sabatista deverá se apresentar no dia e horário estipulados para início 

regular da avaliação. Na ocasião, os candidatos farão a identificação e obedecerão aos 

mesmos procedimentos relacionados a guarda de celular e outros objetos proibidos, ida 

ao banheiro somente acompanhados de fiscal de aplicação e detecção de metais. Os 

candidatos permanecerão incomunicáveis em uma sala exclusiva até o pôr-do-sol, 

quando poderão realizar os testes. 

1.14.2 A permissão de que trata o subitem 1.14.1 deverá ser precedida de requerimento 

assinado pelo próprio interessado dirigido à Fundação Getulio Vargas em até 72 (setenta 

e duas) horas antes do horário de início da avaliação, sendo imprescindível que o 

beneficiado apresente declaração da congregação religiosa a que pertence, com firma 

reconhecida, atestando sua condição de membro de igreja.  

1.14.3 O candidato deverá encaminhar a documentação descrita no subitem 1.14.2, em até 72 

(setenta e duas) horas antes do horário do início da avaliação, para o e-mail 

concursosspam21@fgv.br. 

 

Os demais itens subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Manaus, 03 de maio de 2022 

 

General Carlos Alberto Mansur 

Secretário de Estado de Segurança Pública 


