
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS 

 
4ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2021 – PCAM, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
A DELEGADA-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 4, subitens 4.2 alínea “f”, 4.5 e 4.6, ONDE SE LÊ:  

 
4.2 f) O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto) não seja 
efetuado até o dia 11 de fevereiro de 2022, primeiro dia útil subsequente ao último dia do período destinado ao 
recebimento de inscrições via Internet; 
4.5 Todos os candidatos inscritos no período entre as 16h do dia 03 de janeiro de 2022 e 16h do dia 10 de fevereiro 
de 2022 (horário de Manaus) poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até as 16h do 
dia 11 de fevereiro de 2022 (horário de Manaus), primeiro dia útil posterior ao encerramento das inscrições, 
quando esse recurso será retirado do site da FGV. 
4.6 O pagamento da taxa de inscrição após o dia 11 de fevereiro de 2022, a realização de qualquer modalidade 
de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do estipulado 
neste Edital implicam o cancelamento da inscrição 
 
 LEIA-SE:  
 
4.2 f) O requerimento de inscrição será cancelado caso o pagamento da taxa de inscrição (boleto) não seja 
efetuado até o dia 14 de fevereiro de 2022; 
4.5 Todos os candidatos inscritos no período entre as 16h do dia 03 de janeiro de 2022 e 16h do dia 10 de fevereiro 
de 2022 (horário de Manaus) poderão reimprimir, caso necessário, o boleto bancário, no máximo até as 16h do 
dia 14 de fevereiro de 2022 (horário de Manaus), quando esse recurso será retirado do site da FGV. 
4.6 O pagamento da taxa de inscrição após as 16h do dia 14 de fevereiro de 2022, a realização de qualquer 
modalidade de pagamento que não seja pela quitação do boleto bancário e/ou o pagamento de valor distinto do 
estipulado neste Edital implicam o cancelamento da inscrição.  
 

  
2 O Anexo VI passa a vigorar nos seguintes moldes: 

 
ANEXO V – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

 
1 Publicação do edital do concurso público 17/12/2021 

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

3 Prazo limite para pagamento do boleto 14/02/2022 

4 
Publicação do edital com resultado preliminar dos pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

19/01/2022 



 

 

5 
Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos 
pedidos de isenção da taxa de inscrição  

20/01/2022 a 
21/01/2022 

6 
Publicação do edital com  resultado  definitivo dos  pedidos de 
isenção da taxa de inscrição 

11/02/2022 

7 

Publicação da Relação Preliminar de inscrições deferidas e 
indeferidas para concorrer na condição de candidato com 
deficiência e da Relação Preliminar de atendimentos especiais para 
a realização das provas 

23/02/2022 

8 

Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de inscrições 
deferidas e indeferidas para concorrer na condição de candidato 
com deficiência e a Relação Preliminar de atendimentos especiais 
para a realização das provas 

24/02/2022 a 
25/02/2022 

9 

Publicação da Relação Definitiva de inscrições deferidas e 
indeferidas para concorrer na condição de candidato com 
deficiência e da Relação Definitiva de atendimentos especiais para 
a realização das provas 

11/03/2022 

10 Aplicação da prova objetiva e discursiva 27/03/2022 

11 Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 29/03/2022 

12 
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a 
aplicação das provas 

30/03/2022 a 
31/02/2022 

13 Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva 22/04/2022 

14 
Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova 
Objetiva 

25/04/2022 a 
25/04/2022 

15 Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 06/05/2022 

16 
Publicação do Resultado Preliminar da Prova Discursiva e do Link de 
Consulta Individual 

13/05/2022 

17 
Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Prova 
Discursiva 

16/05/2022 a 
17/05/2022 

18 Publicação do Resultado Definitivo da Prova Discursiva 30/05/2022 

19 Convocação para a etapa de Exame Médico 30/05/2022 

20 Realização da etapa de Exame Médico 
17/06/2022 a 
24/06/2022 

21 Resultado Definitivo da etapa de Exame Médico 15/07/2022 

22 Divulgação do edital de convocação para o Teste de Aptidão Física 15/07/2022 



 

 

23 Realização do Teste de Aptidão Física 29/07/2022 

24 Publicação do Resultado Definitivo do Teste de Aptidão Física 29/08/2022 

25 Convocação para a Avaliação Psicológica 15/07/2022 

26 Realização da Avaliação Psicológica 31/07/2022 

27 Publicação do Resultado definitivo da Avaliação Psicológica 29/08/2022 

28 
Divulgação da resposta aos recursos e Publicação do Resultado 
definitivo da Avaliação de Títulos 

29/08/2022 

29 Convocação para a sindicância da vida pregressa 15/07/2022 

30 Entrega dos documentos pelos candidatos 31/07/2022 

31 Resultados definitivo da sindicância da vida pregressa 01/09/2022 

32 Edital de Convocação para Curso de Formação 05/09/2022 

 
 
Os demais itens e subitens do Edital permanecem inalterados.   
  

                                                                    Manaus, 10 de fevereiro de 2022 

EMILIA FERRAZ DE CARVALHO 

DELEGADA-GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO AMAZONAS 


