
 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS  

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO AMAZONAS 

 

                     3ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL 01/2021 – SSPAM, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

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 7, subitem 7.2, ONDE SE LÊ: 

 

7.2 Do total de vagas para os cargos e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do 

Concurso Público, ficarão reservados 20% (vinte por cento) aos candidatos que se declararem pessoas com 

deficiência, conforme disposto na Lei Estadual 5.296/2004, desde que apresentem laudo médico (imagem 

do documento original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples) atestando a espécie e o grau 

ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças – CID. 

 

LEIA-SE:  

 

7.2 Do total de vagas para os cargos e das vagas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do 

Concurso Público, ficarão reservados 20% (vinte por cento) aos candidatos que se declararem pessoas com 

deficiência, conforme disposto na Lei Estadual 5.296/2020, desde que apresentem laudo médico (imagem 

do documento original, da cópia autenticada em cartório ou da cópia simples) atestando a espécie e o grau 

ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de 

Doenças – CID. Conforme disposto na Lei Estadual 4.333/2016, fica reservado o percentual mínimo de 2% 

(dois por cento) das vagas destinadas aos portadores de deficiência, nos termos do artigo 37, VIII, da 

Constituição Federal, para serem preenchidas por pessoas portadoras da Síndrome de Down, com nível de 

cognição compatível com a atividade. As vagas não preenchidas por portadores da Síndrome de Down serão 

utilizadas por portadores de outras deficiências, conforme Art. 2°, parágrafo único, da Lei Estadual 

4.333/2016.  

 

2 INCLUI-SE Anexo IV:  

 

ANEXO IV – CRONOGRAMA PREVISTO 

 

CRONOGRAMA DATAS 

Publicação do edital do concurso público 03/12/2021 

Previsão para o período de inscrições 13/12/2021 – 11/01/2022 

Prazo limite para pagamento do boleto 12/01/2022 

Recebimento de pedidos de isenção da taxa de inscrição 13/12/2021 - 15/12/2021 



 

 

Publicação do edital com resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 29/12/2021 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 30/12/2021 - 03/01/2022 

Publicação do edital com resultado definitivo dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 11/01/2022 

Publicação da Relação Preliminar de inscrições 20/01/2022 

Interposição de recursos contra a Relação Preliminar de inscrições 21/01/2022 - 24/01/2022 

Publicação da Relação Definitiva de inscrições 31/01/2022 

Publicação dos locais de provas no site 07/03/2022 

Aplicação da prova objetiva 13/03/2022 

Divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva 15/03/2022 

Interposição de recursos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas 16/03/2022 - 17/03/2022 

Publicação do Gabarito Definitivo da Prova Objetiva 08/04/2022 

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 08/04/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado Preliminar da Prova Objetiva 11/04/2022 - 12/04/2022 

Publicação do Resultado Definitivo da Prova Objetiva 25/04/2022 

AVALIAÇÃO MÉDICA 

Convocação para o Avaliação Médica 25/04/2022 

Entrega do Avaliação Médica 15/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar da Avaliação Médica 27/05/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Avaliação Médica 30/05/2022 - 31/05/2022 

Resultado Definitivo da Avaliação Médica 14/06/2022 

EXAME TOXICOLÓGICO 

Convocação para o Exame Toxicológico 25/04/2022 

Entrega do Resultado do Exame Toxicológico 23/05/2022 

Divulgação do resultado preliminar do Exame Toxicológico 06/06/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar do Exame Toxicológico 07/06/2022 - 08/06/2022 

Resultado Definitivo do Exame Toxicológico 24/06/2022 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Convocação para a Avaliação Psicológica 25/04/2022 

Realização da Avaliação Psicológica 08/05/2022 

Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica 30/05/2022 

Período para requerimento (online) das entrevistas de devolução 31/05/2022 

Edital de convocação para as entrevistas de devolução 01/06/2022 

Realização das entrevistas de devolução 08/06/2022 

Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar da Avaliação Psicológica 09/06/2022 - 10/06/2022 

Resultado Definitivo da Avaliação Psicológica 24/06/2022 

AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Convocação para a Avaliação de Títulos 25/04/2022 

Publicação do Resultado preliminar da Avaliação de Títulos 20/05/2022 

Interposição de recursos contra o Resultado da Avaliação de Títulos 23/05/2022 - 24/05/2022 



 

 

Publicação do Resultado definitivo da Avaliação de Títulos 02/06/2022 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

Divulgação do edital de convocação para a Investigação Social 25/04/2022 

Publicação do resultado preliminar da Investigação Social 12/05/2022 

Interposição de recursos contra o resultado preliminar da Investigação Social 13/05/2022 - 16/05/2022 

Publicação do Resultado definitivo da Investigação Social 24/05/2022 

Divulgação do Resultado Final do Certame 30/06/2022 

 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 
 
 

 

Manaus, 13 de janeiro de 2022. 

 

General Carlos Alberto Mansur 

 

Secretário de Estado de Segurança Pública. 


