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CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2021 – 2ª RETIFICAÇÃO, 07 de janeiro de 2022. 
 
 

A PREFEITURA DE MANAUS, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão - 
SEMAD, nos termos estabelecidos no subitem 19.13 do Edital nº 001/2021 - Prefeitura de Manaus, de 
27.12.2021, publicado no Diário Oficial do Município, Edição Extra 5250, de mesma data, referente ao 
Concurso Público da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA para os cargos de Especialista em Saúde – 
Médico (Nível Superior), torna pública a seguinte retificação ao edital supracitado, cujas alterações estão a 
seguir elencadas: 
 
 

1. No item 10, DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, subitem 10.2, ONDE SE LÊ: 

 

10.2  A isenção poderá ser solicitada no período entre 16h do dia 05 de janeiro de 2022 até as 16h do 
dia 07 de janeiro de 2022, horário oficial de Manaus/AM, por meio de inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22, devendo o candidato, obrigatoriamente, comprovar os 
requisitos estabelecidos neste Edital.  

 

LEIA-SE: 

 

10.2  A isenção poderá ser solicitada no período entre 16h do dia 05 de janeiro de 2022 até as 16h do 
dia 10 de janeiro de 2022, horário oficial de Manaus/AM, por meio de inscrição no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/semad22, devendo o candidato, obrigatoriamente, comprovar os 
requisitos estabelecidos neste Edital.  

 

2. No item 10, DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, subitem 10.7, alínea “b)”, ONDE SE LÊ:  

 

b) declaração de ser membro de família cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio 
salário mínimo, nos termos da regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (conforme Anexo III), legível e assinada. 

 

LEIA-SE: 

 

b) declaração de ser membro de família cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio 
salário mínimo, ou que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos, nos termos da 
regulamentação do Governo Federal para o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(conforme Anexo III), legível e assinada. 

 

3. No ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO, ONDE SE LÊ: 
 

Período de solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

05/01/2022 a 07/01/2022 
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LEIA-SE: 
 

Período de solicitação de isenção da taxa de 
inscrição 

05/01/2022 a 10/01/2022 

 
ONDE SE LÊ: 

 

Publicação do gabarito e do resultado preliminar 
da prova escrita objetiva  

05/04/2022 

 
LEIA-SE: 

 
 

Publicação do gabarito da prova escrita objetiva  05/04/2022 

 
 

PERMANECEM INALTERADOS os demais itens, subitens, alíneas e anexos do Edital. 
 

 
Manaus, 07 de janeiro de 2022 

 
 

EBENEZER ALBUQUERQUE BEZERRA 
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão – SEMAD 

 


