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EDITAL N° 001/2009-PCAM 

O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais e considerando 
o disposto na Lei n.º 2.875, de 25 de Março de 2004 (que 
dispõe sobre o Plano de Classificação, Cargos, Carreiras e 
Remuneração dos servidores da Polícia Civil do Estado do 
Amazonas, com alterações promovidas pela Lei 2.987 de 25 de 
Outubro de 2005), Lei n.º 1.762, de 14 de Novembro de 1986 
(Estatuto dos Servidores Públicos), Lei 2.271, de 10 de Janeiro 
de 1994 (Estatuto do Policial Civil), Lei n.º 3.088, de 25 de 
Outubro de 2006 (Isenção do pagamento da taxa de inscrição) 
e Decreto n.º 15.112, de 15 de Dezembro de 1992 
(Regulamento Geral de Concursos Públicos), resolve tornar 
público o presente Edital, que estabelece as normas para a 
realização de Concurso Público de provas e títulos, para o 
provimento de vagas em todo território do Estado do 
Amazonas, nas classes iniciais dos cargos de DELEGADO DE 
POLÍCIA, INVESTIGADOR DE POLÍCIA, ESCRIVÃO DE 
POLÍCIA, PERITO CRIMINAL, PERITO LEGISTA e PERITO 
ODONTOLEGISTA, todos de provimento efetivo, integrantes 
do Quadro de Pessoal Permanente da Polícia Civil do Estado 
do Amazonas, de acordo com as especificações, quantitativos 
e áreas de formação indicados no presente Edital.  

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O concurso será regido por este Edital e executado pelo 
CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – 
CETAM. 

1.2. As vagas oferecidas por cargo são as constantes no item 3 
deste Edital. A Polícia Civil do Estado do Amazonas, dentro 
da conveniência e da oportunidade administrativa, reserva-se 
ao direito de admitir o número total dos candidatos 
classificados até o limite de vagas expresso deste Edital, bem 
como as que porventura surgirem durante a validade deste 
Concurso Público, obedecida, rigorosamente, a ordem de 
classificação. 

1.3. O Concurso Público de que trata este Edital consistirá de 
duas etapas, conforme especificado a seguir: 

1.3.1. A primeira etapa do certame será realizada na cidade de 
Manaus-AM e será composto de: 

a) Provas de conhecimentos gerais e específicos, aferidos por 
meio de prova objetiva e de prova discursiva, de caráter 
eliminatório e classificatório; 
b) Exames médicos, de caráter unicamente eliminatório; 
c) Prova de capacidade física, de caráter unicamente 
eliminatório; 
d) Avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório; 
e) Prova prática de digitação, de caráter eliminatório, para os 
cargos de Escrivão de Polícia e de Investigador de Polícia e 
f) Avaliação de títulos, de caráter classificatório. 
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1.3.2. A segunda etapa do concurso público consistirá de 
Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e 
classificatório, a ser realizado em Manaus/AM. 

1.3.3 Em obediência ao disposto no art. 13, §2º, inciso II da Lei 
Estadual nº 2.271/94, alterada pela Lei nº 3318/08, o candidato 
será submetido ainda à Prova de Investigação Social, de 
caráter eliminatório, que poderá estender-se até a 
homologação do concurso, considerando-se seus 
antecedentes criminais, sociais e familiares, sua conduta e 
conceito no Curso de Formação Profissional. 

1.4. O prazo de validade deste Concurso Público será de até 
dois anos, prorrogável por igual período, a contar da data de 
publicação da homologação dos resultados finais. 

1.5. A Ordem dos Advogados do Brasil será convidada a 
indicar representante que  poderá compor a Comissão do 
Concurso de forma a acompanhar todas as fases do processo, 
conforme disposto no art. 15, parágrafo único, da Lei n.º 
2.271/94.  

2. DOS CARGOS 

2.1. Os cargos objeto deste Concurso Público, com as 
respectivas remunerações iniciais, áreas de formação e os 
requisitos mínimos exigidos, são os constantes do item 3. do 
presente instrumento convocatório, sujeitos às condições 
estabelecidas no art. 5º. , §2º  da Lei Estadual nº. 2.271/94. 

2.2. REGIME JURÍDICO: Estatutário, com direitos, vantagens, 
obrigações e atribuições especificadas na Lei Estadual n° 
1.762, de 14 de novembro de 1986 (Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis do Estado do Amazonas), na Lei n° 2.271 de 10 
de janeiro de 1994 (Estatuto do Policial Civil) alterada pela Lei 
n° 2.875, de 25 de março de 2004 e demais leis atinentes à 
espécie e legislação pertinente que vier a ser aplicada. 

2.3. Qualquer alteração que venha a ocorrer na tabela de 
vencimentos será aplicada, no que couber, aos cargos objeto 
de vagas no presente Edital. 

2.4. Conforme previsto no art. 28, §1º da Lei 2.271/94, os 
candidatos aprovados e que forem lotados em municípios do 
interior não poderão pedir transferência para município diverso 
durante o prazo do estágio probatório, salvo em casos de 
interesse da administração, de concurso de cargos ou permuta. 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS, VAGAS E REMUNERAÇÃO  

3.1. Delegado de Polícia – 5ª. Classe 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso reconhecido de graduação de nível superior de 
bacharel em Direito. Experiência de três anos de exercício 
profissional na área jurídica ou na área policial. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria “B”. 

REMUNERAÇÃO: R$ 6.104,16 

VAGAS: 100 
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3.2. Investigador de Polícia – 4ª. Classe 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso reconhecido de graduação de nível superior. Carteira 
Nacional de Habilitação categoria “B”. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.514,24 

VAGAS: 500 

3.3. Escrivão de Polícia – 4ª. Classe 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso reconhecido de graduação de nível superior. Carteira 
Nacional de Habilitação  categoria “B”. 

REMUNERAÇÃO: R$ 2.514,24 

VAGAS: 290 

3.4. Perito Criminal – 4ª. Classe 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso reconhecido de graduação de nível superior nas 
seguintes áreas: 
Área A – Engenharia Florestal e Cursos de Tecnologia na área 
Florestal; 
Área B – Computação, Informática e Processamento de Dados; 
Área C – Química, Farmácia e Bioquímica; 
Área D – Ciências Contábeis; 
Área E – Ciências Biológicas e Biomedicina; 
Área F – Engenharia Mecânica, Naval e Mecatrônica e Cursos 
de Tecnologia  Mecânica e Mecatrônica.  

3.4.1. Todos os candidatos ao cargo de Perito Criminal devem 
possuir inscrição no respectivo Conselho Profissional , quando 
for o caso, e ter dois anos de experiência na área de formação.  
REMUNERAÇÃO: R$ 4.263,84 
VAGAS: Será oferecido um total de 80 vagas, assim 
distribuídas: 
Área A - 5 vagas 
Área B - 15 vagas 
Área C - 30 vagas 
Área D - 5 vagas 
Área E  - 15 vagas 
Área F  - 10 vagas 

3.5. Perito Legista – 4ª. Classe 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso reconhecido de graduação de nível superior em 
Medicina. Inscrição no Conselho Regional de Medicina e dois 
anos de experiência na área de  formação. 

REMUNERAÇÃO: R$ 4.263,84 

VAGAS: 35 
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3.6. Perito Odontolegista – 4ª. Classe 

REQUISITOS: Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso reconhecido de graduação de nível superior em 
Odontologia Inscrição no Conselho Regional de Odontologia e 
dois anos de experiência na área de formação. 

REMUNERAÇÃO:  R$ 4.263,84 

VAGAS: 05 

4. DAS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE 
DEFICIÊNCIAS 

4.1. Aos portadores de deficiências é assegurado o direito de 
inscrição no presente Concurso Público para os cargos cujas 
atribuições sejam compatíveis com as deficiências de que 
são portadores, sendo reservadas aos mesmos 5% (cinco por 
cento) do total das vagas oferecidas por cargo, em obediência 
ao disposto na Constituição Federal, Art. 37, inciso VIII, na Lei 
Federal n° 7.853/89 e no Decreto Federal n° 3.298 de 20/12/99. 

4.2. Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá: 

a) no ato da inscrição, declarar na Ficha de Inscrição que é 
portador de deficiência e 

b) entregar até o dia 05 de março de 2009, das 8h às 12h e 
das 14h às 17h no Centro de Educação Tecnológica do 
Amazonas - CETAM, localizado na Av. Djalma Batista 440/A – 
N. S. das Graças, o original do Laudo Médico atestando a 
espécie e o grau ou nível da deficiência de que é portador, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou 
origem.  

4.3 O candidato portador de deficiência deverá, no ato da 
inscrição, requerer as condições especiais necessárias para a 
realização das Provas Objetiva e discursiva (prova ampliada, 
ledor, auxílio para transcrição, sala de mais fácil acesso).  

4.4 Na falta do Laudo Médico ou não contendo este as 
informações descrita no item 4.2 “b”, o candidato não será 
considerado como portador de deficiência apto para concorrer 
às vagas reservadas ou não terá disponibilizadas as condições 
especiais solicitadas, mesmo que tenha assinalado tal(ais) 
opção(ões) no requerimento de inscrição. 

4.5. Serão consideradas como deficiências aquelas 
conceituadas na medicina especializada de acordo com os 
padrões mundialmente estabelecidos, observados os critérios 
médicos de capacitação laboral, conforme Art. 4º do Decreto 
Federal n° 3.298, de 20/12/99.  

4.6. Não serão considerados como deficiências os distúrbios de 
acuidade visual ou auditiva, passíveis de correção simples pelo 
uso de lentes ou aparelhos específicos. 
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4.7. Ressalvadas as disposições especiais definidas, os 
candidatos portadores de deficiências participarão deste 
Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que diz respeito ao horário de início, ao local de 
aplicação, ao conteúdo e à correção das provas, aos critérios 
de aprovação e a todas as demais normas que regem este 
Concurso Público. 

4.8. Os candidatos que, no ato de inscrição, manifestarem a 
intenção de concorrer às vagas reservadas aos portadores de 
deficiências, se classificados, além de figurarem na lista geral 
de classificação, terão seus nomes publicados em relação à 
parte, observada a ordem de classificação. 

4.9. Os candidatos portadores de deficiências, se aprovados e 
classificados, terão apurada a compatibilidade do exercício das 
atribuições do cargo com a deficiência específica de que são 
portadores, mediante avaliação por equipes multiprofissionais 
especialmente constituídas pela JUNTA MÉDICA DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, nos 
termos da legislação vigente. 

4.10. Os candidatos que não se enquadrarem como portadores 
de deficiências pelas equipes multiprofissionais, conforme o 
estabelecido na legislação vigente, figurarão apenas na 
classificação geral. 

4.11. Na falta de candidatos pretendentes ou aprovados para 
as vagas reservadas a portadores de deficiências, estas serão 
preenchidas pelos demais candidatos com estrita observância 
da ordem classificatória. 

5. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

5.1 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em 
caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do § 
1.º, artigo 12, da Constituição da República. 

5.2 Ter no mínimo 18 (dezoito) anos; 

5.3 Estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 

5.4 Estar em gozo dos direitos políticos; 

5.5 Gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada 
em inspeção médica e demais condições estabelecidas em 
Edital e na legislação pertinente. 

5.6 Ter o requisito mínimo exigido para o exercício do 
cargo, conforme item 3; 

5.7 Possuir, na data da matrícula para o Curso de 
Formação Profissional, a documentação comprobatória dos 
requisitos exigidos para o cargo, conforme item 3 deste Edital. 

5.8 Apresentar declaração de bens e valores que 
constituem o patrimônio do empossando. 
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5.9  Apresentar declaração expressa informando se 
ocupa outro cargo ou emprego público, se for o caso, ou 
comprovar haver requerido exoneração ou dispensa, na 
hipótese de acumulação não-permitida. 

6. DA INSCRIÇÃO PRELIMINAR 

6.1.  Será admitida a inscrição exclusivamente via INTERNET, 
no Endereço Eletrônico http://www.cetam.am.gov.br/ 
concursoscopec, solicitada no período entre 0 (zero) hora de 
16 de fevereiro até as 23h59min do dia 04 de março de 2009, 
observado o horário oficial de Manaus. 

6.1.1. Para os candidatos que não dispuserem de acesso a 
Internet, o CETAM disponibilizará postos de inscrição com 
computadores, para atendimento no horário comercial, 
localizados nos seguintes postos:  

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, 
situada na Rua Gandu, s/n - Cidade Nova;  

• Centro Estadual de Convivência do Idoso - CECI, situada na 
rua Wilkens de Matos, s/n -  Aparecida; 

• Delegacia Geral de Polícia Civil, situada na Av. Pedro 
Teixeira nº 180 – Planalto; 

• Sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública. 

6.2. A Comissão Organizadora não se responsabiliza por 
solicitações de inscrições via Internet não recebida por motivo 
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 

6.3. Será admitida até duas inscrições por candidato, para 
cargos distintos, desde que não haja conflito no horário de 
realização das provas objetiva e discursiva. 

6.4. O valor da taxa de inscrição para cada cargo será de R$ 
120,00 (cento e vinte reais). 

6.5. Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço 
eletrônico do CETAM http://www.cetam.am.gov.br durante o 
período das inscrições e, através dos links indicativos do 
Concurso Público, efetuar sua inscrição conforme os 
procedimentos estabelecidos abaixo: 

a) Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o 
formulário de inscrição e transferir os dados via internet. 

b) Imprimir a guia de recolhimento imediatamente após a 
conclusão do preenchimento do formulário de inscrição, para o 
pagamento da taxa de inscrição; 

c) Efetuar o pagamento da taxa de inscrição, através da guia 
de recolhimento, até o dia 05 de março de 2009, em qualquer 
agência do BRADESCO, bem como nas Lotéricas e agências 
do Banco Postal.  
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6.6. As inscrições somente serão efetivadas após a 
comprovação do pagamento da taxa de inscrição; 

6.7.No período de 10 a 13 de março de 2009 o candidato 
deverá conferir, no endereço eletrônico do CETAM 
http://www.cetam.am.gov.br, se os dados da inscrição 
efetuada pela internet  foram recebidos e se o valor da taxa foi 
devidamente creditado. Em caso negativo, o candidato deverá 
entrar em contato até o dia 17 de  março de 2009 com  a 
Comissão Permanente de concursos do CETAM – Avenida 
Djalma Batista 440ª – Nossa Senhora das Graças, de segunda 
a sexta-feira, úteis, das 9h às 17h, para verificar o ocorrido. 

6.8.A solicitação de inscrição via internet, cujo pagamento foi  
efetuado após o dia 05 de março de 2009, não será aceita. 

6.9.O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de 
qualquer documento, sendo de sua exclusiva responsabilidade 
a veracidade da informação dos dados cadastrais no ato da 
inscrição, sob as penas da Lei. 

6.10.O descumprimento das instruções para inscrição via 
internet implicará na não efetivação da inscrição. 

6.11. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá 
conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os 
requisitos exigidos para a investidura no cargo. 

6.12.A inscrição no presente concurso público implica no 
conhecimento e na tácita aceitação das condições 
estabelecidas neste edital e dos demais instrumentos 
reguladores, dos quais o candidato não poderá, em momento 
algum, alegar desconhecimento. 

6.13.Para efetuar a inscrição é imprescindível informar o 
número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 

6.14.Ao preencher o formulário de inscrição o candidato deverá 
indicar o cargo pretendido. Uma vez efetivada a inscrição não 
será permitida em hipótese alguma, a sua alteração seja qual 
for o motivo alegado; 

6.15.Antes de efetuar o pagamento da taxa de inscrição o 
candidato deverá certificar-se de que atende a todas as 
condições editalícias para participação no concurso, pois a 
taxa, uma vez paga, não será devolvida em hipótese alguma, 
salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência 
da Administração; 

6.16.No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser 
efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser 
devolvido por qualquer motivo, não será efetivada a inscrição 
correspondente. 

6.17.Não serão aceitas inscrições condicionais e/ou 
extemporâneas, por via postal ou por fax, email, 
correspondência ou que não atendam ao estabelecido neste 
edital; 
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6.18.Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de 
inscrição, exceto para os candidatos amparados pela Lei nº 
3.088, de 25 de outubro de 2006. 

6.19.O interessado que preencher o requisito do dispositivo 
citado no subitem anterior e desejar isenção de pagamento da 
taxa de inscrição neste concurso público deverá, no dia 10 de 
fevereiro de 2009, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 
17 horas, entregar, pessoalmente ou por terceiro, no Centro de 
Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, localizado na 
Av. Djalma Batista 440/A – N. S. das Graças, o requerimento 
de isenção (duas vias), devidamente digitado e assinado, com 
os seguintes comprovantes:  

a) No caso de empregados que percebam até 3 salários 
mínimos - com cópia autenticada do contracheque atual ou 
documento similar; 

b) No caso de trabalhadores ambulantes, prestadores de 
serviço e os que exerçam qualquer tipo de atividade autônoma, 
desde que não cumulada com outra atividade cuja 
remuneração, somada, faça exceder a três salários mínimos – 
declaração original de renda expedida por Contador 
devidamente registrado no seu órgão de classe; 

c) No caso de desempregados - com cópia autenticada da 
carteira de trabalho – páginas que contenham fotografia, 
identificação e contrato de trabalho, inclusive a última página 
em branco ou declaração pessoal da situação.  

6.20. As informações prestadas no requerimento de 
isenção, bem como a documentação apresentada, serão de 
inteira responsabilidade do candidato, respondendo este, por 
qualquer falsidade. 

6.21. Não será concedida isenção de pagamento de taxa 
de inscrição ao candidato que: 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 

b) fraudar e/ou falsificar documentação; 

c) pleitear a isenção sem apresentar cópias dos documentos 
previstos no subitem 6.19 deste edital; 

d) não observar o local, o prazo e os horários estabelecidos no 
subitem 6.19 deste edital. 

6.22. Não será permitida, após a entrega do requerimento 
de isenção e dos documentos comprobatórios, a 
complementação da documentação bem como revisão e/ ou 
recurso. 

6.23. Não serão aceitos pedidos de isenção via postal, fax 
ou via correio eletrônico. 

6.24. Cada pedido de isenção será analisado e julgado 
pelo CETAM. 



 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
Gabinete do Governador 

9

6.25. A relação dos pedidos de isenção deferidos será 
divulgada até o dia 16 de fevereiro de 2009, no endereço 
http://www.cetam.am.gov.br. 

6.26. Os candidatos que tiveram seu pedido de isenção de 
taxa deferidos deverão efetuar a sua inscrição no mesmo 
período do item 6.1, no horário 8 horas às 12 horas e das 14 
horas às 17 horas, diretamente na Comissão Permanente de 
concursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - 
CETAM, localizado na Av. Djalma Batista 440/A – N. S. das 
Graças 

6.27. Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção 
indeferidos deverão fazer o pagamento da taxa de inscrição, 
conforme procedimentos descritos neste edital. 

6.28. O interessado, que não tiver seu pedido de isenção 
deferido e que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição 
na forma e no prazo estabelecido, estará automaticamente 
excluído do concurso público. 

6.29. O candidato portador de deficiência, que necessitar 
de atendimento especial para a realização das provas objetiva 
e discursiva deverá indicar, na ficha de inscrição os recursos 
especiais necessários e, ainda entregar até o 05 de março de 
2009 na Comissão Permanente de concursos  do Centro de 
Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, localizado na 
Av. Djalma Batista 440/A – N. S. das Graças, o original do 
laudo médico que justifique o atendimento especial.  

6.30. O laudo médico terá validade somente para este 
concurso público e não será devolvido assim como não serão 
fornecidas cópias desse laudo. 

6.31. As informações prestadas na ficha de inscrição serão 
de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CETAM 
do direito de excluir do concurso aquele que não preencher o 
formulário de forma completa e correta, ou que fornecer dados 
comprovadamente inverídicos; 

7. DO CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO 

7.1. O cartão de confirmação estará disponível no 
período de 18 a 20 de março de 2009 no endereço eletrônico 
do CETAM http://www.cetam.am.gov.br, e pode ser impresso 
para fins de comprovação da inscrição. 

7.2. No cartão de confirmação serão colocados além dos 
dados do candidato, seu número de inscrição, data, horário, 
local e sala de realização da prova;  

7.3. O desconhecimento do local da realização da prova 
implicará na desistência do candidato e sua conseqüente 
eliminação do Concurso Público. 
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8. DA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO 

8.1 A primeira etapa do concurso público será composta de 
provas de conhecimentos (objetiva e discursiva), de exames 
médicos,de prova de capacidade física, de avaliação 
psicológica, de prova prática de digitação, esta somente para 
os cargos de Escrivão de Polícia e de Investigador de Polícia, e 
de avaliação de títulos, conforme o seguinte quadro. 

PROVA/TIPO ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO 
DE 

QUESTÕES 
CARÁTER 

(P1) Objetiva Conhecimentos 
Básicos 45 Eliminatório e 

Classificatório 

(P2) Objetiva Conhecimentos 
Específicos 45 

 
Eliminatório e 
Classificatório 

(P3) Discursiva Conhecimentos 
Específicos 2 

 
Eliminatório e 
Classificatório 

(P4) Exames 
Médicos - - Eliminatório 

(P5) Prova de 
capacidade física - - Eliminatório 

(P6) Avaliação 
Psicológica - -  

Eliminatório 
(P7) Prova Prática 
de Digitação 
Somente para os 
cargos de 
Investigador de 
Polícia e Escrivão 
de Polícia 

 
- 

 
- 

 
Eliminatório 
 

(P8) Avaliação de 
Títulos - - Classificatório 

8.1.1 O conteúdo programático da prova de conhecimentos 
estará disponível site http://www.cetam.am.gov.br 

8.2 DAS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA 

8.2.1 A prova objetiva e a prova discursiva para os cargos de 
Delegado de Polícia e Escrivão de Polícia serão aplicadas no 
dia 29 de março de 2009, no turno da manhã. 

8.2.2 A provas objetiva e a prova discursiva para os cargos de 
Investigador de Polícia, Perito Criminal, Perito Legista e 
Perito Odontolegista serão aplicadas no dia 29 de março de 
2009, no turno da tarde. 

8.2.3.As provas objetiva e discursiva terão a duração total de 4 
horas e 30 minutos e serão aplicadas em  local e horário a 
serem informados no Cartão de Confirmação; 
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8.2.4 A prova objetiva consistirá de 90 (noventa) questões de 
múltipla escolha contendo alternativas de “A” a “D”, e uma 
única resposta correta e a prova discursiva será composta de 
02 (duas) questões, na área de Direito Penal para todos os 
cargos e Direito Penal e Processo Penal, para o cargo de 
Delegado de Polícia; 

8.2.4.1 A nota do candidato na prova objetiva será igual ao 
número de questões da folha de respostas concordantes com o 
gabarito oficial definitivo.  

8.2.4.2 Cada questão da prova discursiva valerá 5,0 (cinco) 
pontos 

8.2.5 Será eliminado do concurso o candidato que não obtiver 
o acerto mínimo de 50% do total das questões propostas na 
prova objetiva. 

8.2.6. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos 
candidatos que obtiverem índice de acertos igual ou superior a 
50% da prova objetiva, e que estejam classificados, no 
resultado da prova objetiva, até a ordem que corresponda ao 
triplo do número de vagas estabelecido para o cargo. 

8.2.7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E 
DISCURSIVA 

8.2.7.1 Não serão dadas, por telefone, informações a 
respeito de datas, de locais e de horários de realização das 
provas; 

8.2.7.2 O candidato deverá comparecer ao local designado 
no Cartão de Confirmação para a realização das provas com 
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o 
seu início, munido de caneta esferográfica de tinta preta, e de 
documento de identidade original. 

8.2.7.3 Não será admitido ingresso de candidato ao local de 
realização da prova após o horário fixado para o seu início; 

8.2.7.4 Por ocasião da realização das provas, o candidato 
que não apresentar documento de identidade (via original), na 
forma definida no ítem 8.2.7.9  deste Edital, não poderá fazer 
as provas e será automaticamente eliminado do Concurso. 

8.2.7.5 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, 
em local, em data ou em horário diferentes dos pré-
determinados no Cartão de Confirmação ou em edital ou em 
comunicado; 

8.2.7.6  A identificação especial será exigida, também, ao 
candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas 
relativas à identidade e/ou à assinatura do portador. 

8.2.7.7 Não serão aceitos como documentos de identidade: 
certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo), carteiras de estudante, carteiras 
funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, 
não-identificáveis e/ou danificados. 
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8.2.7.8 Não será aceita cópia de documento de identidade, 
ainda que autenticada, nem protocolo de documento.  

8.2.7.9 Serão considerados documentos de identidade: 
carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação, pelas Polícias Militares e pelos Corpos de 
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos 
fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); 
passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão 
público que, por lei federal, valham como identidade; carteira 
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo 
novo, com foto); 

8.2.7.10 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso, ou a ausência do candidato, 
nem será permitida a realização de prova fora do local previsto; 

8.2.7.11 Fica vedado o ingresso no local de provas de 
pessoas estranhas ao concurso; 

8.2.7.12 Serão de inteira responsabilidade do candidato os 
prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na 
Folha de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas 
as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com a 
Folha de Respostas; 

8.2.7.13 O candidato deverá assinalar suas respostas na 
Folha de Respostas. Não serão computadas as questões não 
marcadas e questões que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasuras, ainda que legíveis; 

8.2.7.14 Não será permitido que a marcação no Folha de 
Respostas seja efetuada por outra pessoa, salvo no caso de 
candidato inscrito segundo o item 4, quando a necessidade 
especial não permitir a marcação pelo próprio candidato. Nesse 
caso o candidato será acompanhado por um fiscal designado 
pelo coordenador da Comissão de Concursos do CETAM; 

8.2.7.15 É vedado o ingresso nos locais de prova de 
candidato portando ou fazendo uso de qualquer tipo de armas 
e/ou aparelho eletrônico de comunicação, tais como bip, 
telefone celular, relógio digital com dispositivos de 
comunicação, rádio, calculadora,ou similares; 

8.2.7.16 Para segurança dos candidatos e garantia da lisura 
do certame, o CETAM poderá proceder a coleta de dados, de 
assinaturas e de impressão digital. 

8.2.7.17 Será automaticamente eliminado do concurso, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que, durante 
a realização das provas: 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio  para a 
execução das provas; 

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular e/ou equipamento 
similar, dicionário, notas e/ou impressos que não forem 
expressamente permitidos e/ou se comunicar com outro 
candidato; 
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c) for surpreendo portando armas ou aparelho eletrônicos tais 
como bip, telefone celular, gravador, receptor, pager, notebook 
e/ou equipamento similar bem como óculos escuros, boné, 
chapéu e gorro; 

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da 
equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes 
e com os demais candidatos; 

e) fizer anotações de informações relativas às suas respostas 
no comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio que 
não os permitidos; 

f) recusar-se a entregar o material da prova ao término do 
tempo destinado para a sua realização; 

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal; 

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de 
Respostas; 

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas; 

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 
incorrendo em comportamento indevido; 

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para 
obter aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do 
concurso; 

l) Não permitir a coleta de sua assinatura e/ou de sua 
impressão digital, quando solicitado. 

8.2.7.18 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente na 
sala de realização das provas por, no mínimo, uma hora após o 
início das provas; 

8.2.7.19 Só poderá levar o Caderno de Questões o candidato 
que se retirar nos 30 minutos finais para o término da prova. 
Saindo antes da sala perderá todos os direitos sobre o 
caderno; 

8.2.7.20 É de responsabilidade do candidato, ao terminar a 
prova, entregar ao fiscal o Folha de Respostas preenchido e 
assinado, sob pena de ter seu Folha de Respostas anulado; 

8.2.7.21 Após o término das provas o candidato deverá deixar 
imediatamente o recinto das mesmas, sendo terminantemente 
proibido de fazer contato com candidato que ainda não tenha 
concluído a prova sob pena de ser excluído do concurso; 

8.2.7.22 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em razão do 
afastamento de candidato da sala de provas.  

8.2.7.23 Se, após as provas, for constatado, por meio 
eletrônico, estatístico, visual ou grafológico, ter o candidato 
utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do concurso público. 
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8.2.7.24 O CETAM não se responsabilizará por perdas ou 
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização das provas; 

8.2.7.25 No dia de realização da prova não serão fornecidas, 
por qualquer membro da equipe de aplicação da prova e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao 
conteúdo da prova e/ou a critérios de avaliação e classificação; 

8.2.7.26 Os gabaritos das provas objetivas serão publicados, 
no máximo, até 24 horas após a realização das mesmas; 

8.2.7.27 O gabarito oficial preliminar da Prova Objetiva será 
divulgado pela imprensa, estando também à disposição dos 
candidatos no endereço eletrônico 
http://www.cetam.am.gov.br; 

8.2.7.28 O candidato que desejar fazer qualquer reclamação 
quanto à prova e ao gabarito publicado deverá proceder de 
acordo com a orientação descrita no item 13 do edital.  

8.3. DOS EXAMES MÉDICOS 

8.3.1 Os candidatos classificados nas provas objetivas e 
discursivas, nos limites estabelecidos no item 8.2.6,   serão 
convocados para os exames médicos, que serão realizados em 
Manaus/AM, em local e data a serem divulgados em edital 
próprio. 

8.3.2 Os exames médicos terão caráter eliminatório e o 
candidato será considerado apto ou inapto. 

8.3.3 Os exames médicos objetivam aferir se o candidato goza 
de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a 
que será submetido durante a Prova de Capacidade Física e 
durante o Curso de Formação Profissional, bem como para 
desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional e 
destinar-se-ão à constatação, mediante exame físico e análise 
dos exames solicitados, de doenças, de sinais e/ou de 
sintomas que inabilitem o candidato, segundo os critérios a 
seguir: 

a) GERAIS: defeitos físicos, congênitos e/ou adquiridos, com 
debilidade e/ou perda de sentido ou de função; cirurgias 
mutiladoras; neoplasias malignas; doenças crônicas e/ou 
agudas incapacitantes; 

b) ESPECÍFICOS: sopros orgânicos, arritmias cardíacas; 
hipotensão ou hipertensão arterial que esteja acompanhada de 
sintomas, que possua caráter permanente e/ou que dependa 
de medicação para o seu controle; vasculopatias evidentes ou 
limitantes; hérnias; marcha irregular e/ou uso de aparelhos 
ortopédicos; grandes desvios de coluna vertebral; artropatia 
crônica; redução dos movimentos articulares; doenças ósseas; 
distúrbios importantes da mímica e da fala; disritmia cerebral; 
distúrbios da sensibilidade táctil, térmica e/ou dolorosa; 
incoordenação motora, bem como doenças incuráveis. 
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8.3.4 Serão admitidos os candidatos portadores de deficiência 
visual corrigida ou corrigível por meio de uso de óculos e/ou de 
lentes de contato até o limite de acuidade visual de 20/20 em 
ambos os olhos. 

8.3.5 Os exames médicos estarão sob a responsabilidade de 
juntas médicas coordenadas pela Junta Médica da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública; 

8.3.6 Os exames médicos compreenderão a avaliação médica 
e, ainda, a apresentação de exames laboratoriais, clínicos e 
complementares. 

8.3.7 O candidato submetido à avaliação médica deverá 
apresentar à junta médica os seguintes exames laboratoriais e 
clínicos: 

a) Sangue: hemograma completo e contagem de plaquetas, 
glicemia de jejum, tipagem sangüínea, HBS AG, VDRL; exame 
bioquímico do sangue: glicose, uréia, cratinina, TGO, TGP, 
colesterol total, HDL - colesterol e triglicerídios; 

b) Urina: EAS; 

c) Eletrocardiograma com laudo; 

d) Radiografia do tórax em PA e perfil; 

e) Exame odontológico completo; 

f) Exame oftalmológico completo: acuidade visual com e sem 
correção, fundoscopia, motricidade ocular, tonometria, 
biomicroscopia e senso cromático. 

8.3.8 O exame clínico e a entrega dos exames descritos no 
subitem anterior serão realizados nas datas fixadas em edital 
específico de convocação. 

8.3.9 A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos 
exames ou a repetição dos exames, se necessário, para a 
conclusão do diagnóstico. 

8.3.10 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os 
exames necessários. 

8.3.11 Em todos os exames, além do nome do candidato, 
deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no 
órgão de classe específico do profissional responsável, sendo 
motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão 
dessas informações. 

8.3.12 Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 
dias anteriores à realização dos exames médicos. 

8.3.13 Os exames entregues serão avaliados pela Junta 
Médica, em complementação ao exame clínico. 

8.3.14 A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos 
exames laboratoriais dos candidatos, emitirá apenas parecer 
da inaptidão do candidato. 
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8.3.15 Será eliminado do certame o candidato considerado 
inapto, ou que não comparecer aos exames médicos ou, ainda, 
que deixar de entregar algum exame durante a realização da 
fase, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta 
Médica. 

8.3.16 Demais informações a respeito dos exames médicos 
constarão de edital específico de convocação para essa fase. 

8.4 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA  

8.4.1 Os candidatos considerados aptos nos exames médicos 
serão convocados por edital específico para a prova de 
capacidade física, prevista na Lei 2.271/94, Art. 13, §2º, inciso 
IV, que detalhará as informações referentes a essa prova. 

8.4.2 A prova de capacidade física, de caráter eliminatório, visa 
avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e 
organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a 
que será submetido durante o Curso de Formação Profissional 
e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 

8.4.3.O candidato será considerado apto ou inapto na prova de 
capacidade física. 

8.4.4. A prova de capacidade física consistirá em submeter o 
candidato aos seguintes testes: FLEXÃO DE BRAÇO, FLEXÃO 
ABDOMINAL e CORRIDA DE DOZE MINUTOS. 

8.4.5. O candidato deverá comparecer em data, local e horário 
a serem oportunamente divulgados em edital específico, com 
roupa apropriada para prática de educação física. 

8.5 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

8.5.1 Os candidatos considerados aptos na prova de 
capacidade física serão convocados para a avaliação 
psicológica, prevista na Lei 2.271/94, Art. 13, §2º, inciso III, que 
terá caráter eliminatório e será realizada em Manaus/AM, em 
local e data a serem divulgados em edital próprio. 

8.5.2 A avaliação psicológica, estará sob a responsabilidade de 
junta especializada designada pelo Centro de Educação 
Tecnológica - CETAM;  

8.5.3 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado 
recomendado ou não recomendado. 

8.5.4 Considerando a necessidade de excluir do certame 
candidatos que, investidos nos cargos, possam representar 
riscos para si e para a sociedade em função das suas 
características psicológicas, os mesmos serão avaliados, 
utilizando-se do referencial teórico e metodológico da área, 
através de técnicas psicométricas, reconhecidas como 
instrumentos de medida para comparar e verificar diferenças 
individuais em relação a um nível médio estabelecido 
matematicamente, e de técnicas projetivas, para complementar 
a compreensão das condições de personalidade dos 
candidatos. 
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8.5.4.1 São condições mínimas para recomendação: 

a) Testes Psicométricos: obtenção, nos testes psicométricos, 
de resultados de nível mediano. 

b) Testes Projetivos: 

• capacidade de manter o autocontrole. Mesmo sob condições 
de pressão, ter a capacidade de controlar as próprias reações 
para continuar a agir, apropriadamente, nas diferentes 
situações (equilíbrio emocional); 

• capacidade de adaptação ao meio, às normas, regras e 
hierarquia; 

• ausência dos indícios de: agressividade excessiva, aliada a 
uma dificuldade no controle impulsivo; 

• ausência dos indícios de existência de transtornos de 
personalidade dos tipos anti-social, boderline, esquizóide, 
esquizotípica, mazoquista, paranóide, sádica, ansiedade 
generalizada, bem como transtorno de conduta e de 
despersonalização, depressão, esquizofrenia, impulso sexual 
excessivo e roubo patológico. 

• ausência de conduta pré-psicótica; 

• ausência de indícios de uso indiscriminado de substâncias 
psicoativas: drogas e álcool. 

8.5.5 O candidato considerado não-recomendado na avaliação 
psicológica será eliminado do concurso. 

8.5.6 Demais informações a respeito da avaliação psicológica 
constarão de edital específico de convocação para essa fase. 

8.6. DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO   

8.6.1. Será aplicada prova prática de digitação somente aos 
candidatos aos cargos de Escrivão e Investigador de Polícia. 

8.6.2. A prova prática de digitação terá caráter eliminatório, 
sendo automaticamente eliminado do certame o candidato que 
não comparecer à referida prova, por caracterizar abandono do 
concurso. 

8.6.3. A prova prática constará da digitação de um texto 
predefinido de aproximadamente dois mil caracteres. O 
candidato deverá estar apto a digitar em teclado ABNT2. 

8.6.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência 
e/ou a participação de terceiros na realização da prova prática 
de digitação. 

8.6.5. A data, o local e o horário de realização da prova prática 
de digitação serão publicados em edital específico, juntamente 
com a relação dos candidatos convocados para esta fase. 

8.6.6. No dia de realização da prova prática de digitação, o 
candidato deverá comparecer munido do documento de 
identidade original. 
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8.6.7.Na prova prática de digitação o candidato será 
considerado habilitado ou não habilitado. 

8.6.8. Demais informações a respeito da prova prática de 
digitação constarão de edital específico de convocação para 
essa fase. 

8.7. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

8.7.1. Os candidatos considerados recomendados na fase da 
avaliação psicológica e ainda habilitados na prova prática de 
digitação, no caso dos cargos de Investigador e Escrivão de 
Polícia, deverão efetuar a entrega dos títulos na data e local a 
ser publicado pela organização do Concurso Público; 

8.7.2.  A avaliação de títulos valerá, no máximo, 20 (vinte) 
pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados 
possa superar esse valor. 

8.7.3. Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, 
observados os limites de pontuação. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A 
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 

Título Valor de 
 cada título 

Valor máximo 
 dos títulos 

Doutorado 20 20 
Mestrado 15 15 
Especialização   10 10 
Tempo de serviço na área de 
segurança pública– 3 pontos por 
ano completo sem sobreposição de 
tempo 

3 15 

Aprovação em concurso público 
para a área de segurança pública 5 5 

 

8.7.4.No ato da entrega dos títulos, o candidato deverá declarar 
a quantidade de títulos apresentados e assinar a relação da 
entrega dos títulos. 

8.7.5.Os documentos apresentados não serão devolvidos em 
hipótese alguma e nem serão fornecidas cópias dos 
documentos. 

8.7.6. Os pontos referentes aos títulos de especialização, 
mestrado e doutorado não são cumulativos, computando-se 
apenas o de maior valor. 

8.7.7.A Comprovação da experiência profissional na área de 
segurança pública será feita mediante Certidão de Tempo de 
Serviço expedida por repartição pública federal, estadual ou 
municipal, da administração direta ou indireta. 

8.7.8.Todo documento apresentado para fins de comprovação 
de experiência profissional deverá ser emitido e assinado pelo 
chefe do Setor de Pessoal ou equivalente e conter a data de 
início e de término do trabalho realizado e a descrição do 
serviço. 
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8.7.9.Para comprovação de experiência profissional no exterior, 
mediante apresentação de cópia de declaração do órgão ou 
empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo 
de serviço. Esses documentos somente serão considerados 
quando traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor 
juramentado.  

8.7.10.Não será computado como experiência profissional, o 
tempo de estágio ou monitoria; 

8.7.11.Caso o candidato apresente mais de um comprovante 
de experiência profissional, relativa ao mesmo período de 
tempo, só um deles será computado durante a eventual 
coincidência; 

8.7.12.Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via 
fax ou via correio eletrônico. 

8.7.13.Não serão aceitos títulos fora da data e horário 
estipulado para o recebimento dos títulos; 

8.7.14.Os diplomas ou declarações comprobatórios de 
escolaridade exigida como requisito básico para o cargo não 
serão computados na Prova de Títulos; 

8.7.15.Não serão atribuídos pontos para os comprovantes de 
tempo de serviço sem especificação clara da data de início e 
de término do trabalho realizado; 

8.7.16.Os documentos em Língua Estrangeira, referentes a 
cursos de pós-graduação realizados, somente serão 
considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por 
tradutor juramentado e revalidados por instituição brasileira; 

8.7.17.Serão aceitos os títulos entregues por terceiros, 
mediante apresentação de procuração acompanhados da cópia 
legível do documento de identidade do candidato; 

8.7.18.Serão de inteira responsabilidade do candidato as 
informações prestadas por seu procurador no ato de entrega 
dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista em 
edital, arcando o candidato com as conseqüências de 
eventuais erros de seu representante. 

8.7.19.Para comprovação de conclusão de curso de 
especialização, mestrado ou doutorado, serão aceitas 
declarações ou atestados oficiais de conclusão do curso em 
que constem necessariamente as disciplinas cursadas, 
freqüência, avaliação e carga horária. 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
NA PRIMEIRA ETAPA 

9.1 A nota do candidato na prova objetiva (NPO) será igual ao 
número de questões da folha de respostas concordantes com o 
gabarito oficial definitivo. 

9.2 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver 
índice de acertos inferior a 50% das questões propostas na 
prova objetiva. 
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9.3 O candidato eliminado na forma do subitem 9.2 deste edital 
não terá classificação alguma no concurso público. 

9.5 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos 
remanescentes após a aplicação do critério do item 9.2, até o 
limite de 3 vezes o número de vagas para cada cargo, 
respeitada rigorosamente a ordem de classificação obtida na 
prova objetiva.  

9.6 Cada questão da prova discursiva valerá de 0,0 (zero) até 
5,0 (cinco) pontos, em gradação proporcional ao nível de 
correção. 

9.7 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver 
nota 0,0 (zero) na prova discursiva (NPD). 

9.8 A nota final das provas de conhecimentos (NFPC) será 
igual à soma algébrica das notas obtidas na prova objetiva e na 
prova discursiva. 

9.9. Os candidatos não eliminados na forma dos subitens 9.2 e 
9.7 serão ordenados por cargo de acordo com os valores 
decrescentes da nota final nas provas de conhecimento 
(NFPC).  

9.10 Os candidatos não eliminados na forma dos subitens 9.2. 
e 9.7 serão convocados para os exames médicos.  

9.11.Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos nos 
exames médicos.  

9.12.O candidato que for considerado inapto nos exames 
médicos estará automaticamente eliminado e não terá 
classificação alguma no concurso. 

9.13. Serão convocados para a prova de capacidade física 
todos os candidatos considerados aptos nos exames médicos. 

9.14 Os candidatos serão considerados aptos ou inaptos na 
prova de capacitação física, na forma deste Edital e do edital 
específico. 

9.15. O candidato que for considerado inapto na prova de 
capacitação física estará automaticamente eliminado e não terá 
classificação alguma no concurso. 

9.16 Serão convocados para o exame psicológico todos os 
candidatos considerados aptos na prova de capacidade física. 

9.17 Os candidatos serão considerados recomendados ou não-
recomendados no exame psicológico. 

9.18 O candidato que for considerado não-recomendado no 
exame psicológico estará automaticamente eliminado e não 
terá classificação alguma no concurso. 

9.19 Serão convocados para a prova prática de digitação os 
candidatos aos cargos de Escrivão de Polícia e de Investigador 
de Polícia, considerados recomendados no exame psicológico. 
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9.20 A prova prática de digitação será avaliada quanto à 
produção  e ao número de erros, conforme detalhamento a ser 
estabelecido em edital específico, que informará a data, o local 
e o horário de realização dessa prova, juntamente com a 
relação dos candidatos convocados para esta fase. 

9.21 Os candidatos serão considerados habilitados ou não-
habilitados segundo os critérios estabelecidos em edital 
específico.   

9.22 Os candidatos ao cargos de Escrivão de Polícia e 
Investigador de Polícia considerados não-habilitados ou que 
não comparecerem à prova prática de digitação estarão 
automaticamente eliminados e não terão classificação alguma 
no concurso público. 

10. DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO: 
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

10.1 DA MATRÍCULA 

10.1.1 Os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso 
público serão convocados para a entrega dos documentos 
necessários à matrícula no Curso de Formação Profissional, 
segundo a ordem de classificação, e em número de 10% 
(dez por cento) além das vagas previstas neste edital. 

10.1.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso 
de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de 
igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
de gozo de direitos políticos, nos termos do § 1.º, artigo 12, da 
Constituição da República. 

10.1.3 Somente serão admitidos à matrícula no Curso de 
Formação Profissional os candidatos que tiverem a idade 
mínima de dezoito anos completos, estiverem capacitados 
física e mentalmente para o exercício das atribuições do cargo, 
bem como apresentarem a seguinte documentação: 

a. título de eleitor e comprovante de votação na última eleição 
e/ou justificativa de não-votação, em ambos os turnos, se for o 
caso; 

b. comprovante de quitação com as obrigações militares, em 
caso de candidato do sexo masculino; 

c. carteira de identidade civil; 

d. carteira nacional de habilitação, categoria B, no mínimo; 

e. diploma, devidamente registrado, do curso reconhecido de 
graduação de nível superior, conforme o cargo a que concorre; 

f. declaração de não estar cumprindo sanção por 
inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e/ou 
entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal; 

g. certidão relativa aos assentamentos funcionais, expedida 
pelo órgão próprio, no caso de servidor público ou militar; 

h. certidões dos cartórios de protesto de títulos e dos cartórios 
de distribuição cível do Município/Distrito Federal onde reside; 
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i. certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, da 
Justiça Estadual, da Justiça Militar Federal e Estadual, todas do 
Município/Distrito Federal onde reside; 

j. certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral, da 
zona eleitoral do candidato; 

k. certidão expedida pela Polícia Federal e Polícia do Estado, 
onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; 

l. Ficha de Informações Pessoais (FIP), para fins de 
investigação social; e 

m. Declaração, assinada pelo candidato, de não estar 
respondendo a inquérito policial ou policial militar, a processo 
criminal de qualquer natureza e não  estar condenado por 
crime de qualquer natureza em qualquer jurisdição. 

10.1.4 Será eliminado do concurso o candidato que:  

a) deixar de apresentar os documentos necessários à matrícula 
no Curso de Formação;  

b) deixar de efetuar a matrícula no período estipulado;  

c) não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, 
regimentais e editalícios. 

10.1.5 Caso o candidato seja eliminado na forma do subitem 
10.1.3, será convocado outro candidato aprovado na primeira 
etapa do concurso público para cumprir as exigências do Curso 
de Formação Profissional, observada a rigorosa ordem de 
classificação e o número de matrículas não-efetivadas. 

10.1.6 O candidato que estiver freqüentando o Curso de 
Formação Profissional estará sujeito a tempo integral, 
executando atividades que poderão se desenvolver nos 
horários diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e 
feriados. 

10.2 DA PROVA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 

10.2.1 O candidato será submetido à Prova de Investigação 
Social, de caráter eliminatório, que poderá estender-se até a 
homologação do concurso, considerando-se seus 
antecedentes criminais, sociais e familiares, sua conduta e 
conceito no Curso de Formação Profissional. 

10.2.2 Na Prova de Investigação Social serão examinados os 
atos da vida civil do candidato, que poderá ser eliminado do 
concurso, quando constatada conduta desabonadora em sua 
vida pública ou particular, ainda que não considerada como 
ilícita, desde que incompatível com a natureza da função 
policial. 

10.2.3 Ao resultado da Investigação Social não serão 
atribuídos pontos ou notas, sendo o candidato considerado 
indicado ou contra-indicado para o exercício do cargo. 
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10.2.4 A Investigação Social será realizada por Banca de 
Investigação Social, a ser coordenada pela Secretaria 
Executiva de Inteligência da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, de acordo com os procedimentos a serem 
regulamentadas em ato legal específico do Delegado Geral de 
Polícia Civil. 

10.3 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

10.3.1 O Curso de Formação Profissional, de caráter 
classificatório e eliminatório, regular-se-á pelo disposto na Lei 
n.º 2.271/94, pelo respectivo Plano de Curso e pelas normas do 
Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado 
do Amazonas - IESP, conforme estabelece a Lei Estadual n.º 
3.205/07. 

 10.3.2 O Curso de Formação Profissional será realizado pelo 
Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública do Estado 
do Amazonas – IESP, em Manaus/AM, em regime de semi-
internato, exigindo-se do aluno tempo integral com freqüência 
obrigatória. 

10.3.3 Terá sua matrícula cancelada o candidato que: 

a) transgredir norma disciplinar; 

b) não mantiver conduta irrepreensível na vida pública e 
privada; 

c) tiver omitido fato que impossibilitasse sua inscrição no 
concurso público, apurado em investigação social, realizada em 
qualquer fase do concurso; 

d) faltar a mais de vinte e cinco por cento das aulas dadas em 
cada disciplina, ou deixar de freqüentá-las, sem motivo 
justificado, por oito dias consecutivos; 

e) obtiver média inferior a seis pontos por disciplina, na escala 
de zero a dez; 

f) praticar, nas provas ou exames, fraudes de qualquer 
natureza; e  

g) demonstrar falta de aptidão ou pendor para o exercício das 
funções do cargo. 

10.3.4 O candidato que for matriculado no Curso de Formação 
Profissional continuará a ser submetido à investigação social, 
podendo vir a ser desligado do Curso de Formação Profissional 
e, conseqüentemente, eliminado do concurso, se não possuir 
procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável; 

10.3.5 A Delegacia Geral de Polícia Civil não se responsabiliza 
pela requisição do candidato em seu local de trabalho e/ou 
pelas despesas com o deslocamento do aluno para a 
freqüência no Curso de Formação Profissional. 

10.3.6 Não haverá convocação de candidatos após a 
homologação da lista de aprovados no Curso de Formação 
Profissional, ainda que existam vagas remanescentes, 
originadas de reprovação de candidato na referida fase. 
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11. DA NOTA FINAL NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO 
PÚBLICO 

11.1 A nota final da primeira etapa do concurso público será a 
soma das notas da prova objetiva, da prova discursiva e 
avaliação de títulos. 

11.2 Os candidatos não eliminados e aptos em todas as fases 
da primeira etapa do concurso serão ordenados por cargo, de 
acordo com os valores decrescentes da nota final na primeira 
etapa. 

11.3 Com base nas listas organizadas na forma do subitem 
11.2 e observados os critérios de desempate citados no 
subitem 12.1 deste Edital, serão realizadas as convocações 
para a segunda etapa do concurso público (Curso de 
Formação Profissional), observado o número de vagas de 
provimento imediato estipuladas para cada cargo em edital, 
mais 10 % (dez por cento). 

11.4. Os demais candidatos não eliminados poderão vir a ser 
convocados posteriormente, por conveniência da POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS, observados 
rigorosamente, a ordem de classificação e o prazo de validade 
deste Concurso Público. 

12. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

12.1  Em caso de empate, terá preferência o candidato que, na 
seguinte ordem: 

1) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos 
Específicos (P2); 

2) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de 
Conhecimentos Básicos (P1). 

3) obtiver maior pontuação na prova discursiva (P3). 

4) candidato mais idoso considerando-se ano, mês e dia do 
nascimento, contados até a data de publicação deste edital, 
nos termos dos artigos 1º e 27, parágrafo único, da Lei nº 
10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

13. DOS RECURSOS 

13.1 Para interpor recurso contra questões da prova 
objetiva, gabaritos oficiais preliminares, avaliação de títulos ou 
resultado final, o candidato disporá de até 24 horas após a 
divulgação.   

13.2 Os recursos devidamente fundamentados, digitados 
e dirigidos à Comissão Permanente de Concursos do CETAM e 
deverão ser entregues, em três vias (uma original e duas 
cópias), pelo candidato ou seu procurador, no horário comercial 
(das 8h às 12h e das 13h às 17h); 

13.3 Quanto aos recursos referentes à prova de 
conhecimentos, admitir-se-á um único recurso, que deverá ser 
individual, devidamente fundamentado, relativo ao conteúdo 
das questões constantes da prova e ao gabarito; 
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13.4 O recurso deverá ser apresentado com as 
seguintes especificações:  

a) Folhas separadas para questões diferentes; 

b) Em cada folha, identificação do número da questão, da 
resposta marcada pelo candidato e da resposta divulgada pela 
Comissão Organizadora; 

c) Para cada questão, argumentação lógica e consistente; 

d) Capa única, constando o nome, o cargo, o número de 
inscrição e a assinatura do candidato; 

e) Não deve haver identificação do candidato nas folhas com 
as questões e argumentações. 

13.5 Os pontos correspondentes à anulação de 
questões da prova objetiva de determinado cargo serão 
atribuídos a todos os candidatos submetidos à mesma prova; 

13.6 Das decisões da Comissão Permanente de 
Concursos do CETAM não caberá recurso de qualquer 
natureza e não será concedida revisão de prova, segunda 
chamada, recontagem de pontos ou vista de prova, seja qual 
for o motivo alegado. 

13.7 Somente serão apreciados os recursos 
interpostos dentro do prazo, expressos em termos 
convenientes e que apontarem as circunstâncias que os 
justifiquem, bem como tiverem indicados o nome do candidato, 
número da sua inscrição, documento de identidade (R. G.), 
opção do cargo pretendido, endereço, telefone para contato e 
assinatura; 

13.8 Recursos inconsistentes, em formulário diferente 
do exigido e/ou fora das especificações estabelecidas neste 
edital serão indeferidos.  

13.9 Não será aceito recurso via postal, via fax e/ou via 
correio eletrônico, bem como interposto por procurador. 

13.10 O recurso interposto fora do respectivo prazo não 
será aceito, sendo considerada, para tanto, a data do protocolo 
do mesmo; 

13.11 Todos os recursos recebidos serão analisados pela 
Comissão de Cursos do CETAM, que emitirá parecer 
conclusivo até 72 (setenta e duas) horas seguintes e as 
justificativas das alterações de gabaritos serão divulgadas no 
site http://www.cetam.am.gov.br, quando da divulgação do 
gabarito definitivo. Não serão dadas respostas individuais aos 
candidatos; 

13.12 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de 
revisão de recursos, recursos de recursos e/ou recursos de 
gabarito oficial definitivo. 



 

 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
Gabinete do Governador 

26

14. DO RESULTADO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

14.1. O resultado final deste Concurso Público será obtido a 
partir da soma algébrica das notas das provas objetivas, 
discursivas, avaliação de títulos e do Curso de Formação, 
sendo os candidatos organizados em ordem decrescente de 
classificação por cargo. 

14.2. Considerar-se-ão aprovados os candidatos classificados 
até o número de vagas oferecidas por cargo, neste Edital. 

14.3 Os demais candidatos não eliminados poderão vir a ser 
convocados posteriormente, por conveniência da POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS, observada 
rigorosamente a ordem de classificação e o prazo de validade 
deste Concurso Público. 

14.4. O candidato que for convocado para prover vaga no 
cargo para o qual se inscreveu e que, por alguma razão, não 
possa, no momento, atender à convocação, será excluído 
deste Concurso Público. 

14.5 No caso de ocorrer exclusão de candidato nas condições 
estabelecidas no item 14.4, a Polícia Civil do Estado do 
Amazonas se reserva o direito de convocar o candidato 
classificado imediatamente a seguir, para o mesmo cargo. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1. O candidato aprovado neste Concurso Público será 
convocado para submeter-se a exame médico pré-admissional. 

15.2. A inscrição do candidato implicará na aceitação das 
normas para este Concurso Público contidas neste Edital, nos 
comunicados e em outros a serem, eventualmente, publicados. 

15.3. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar 
a publicação de todos os atos, Editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, no site 
http://www.cetam.am.gov.br. 

15.4 As disposições e instruções contidas no Cartão de 
Confirmação e nos cadernos de provas constituem normas que 
passam a integrar o presente Edital; 

15.5 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, as provas 
e/ou a nomeação do candidato, desde que verificada qualquer 
falsidade nas declarações e/ou quaisquer irregularidades nas 
provas e/ou nos documentos apresentados; 

15.6. Além dos candidatos aprovados dentro do número de 
vagas ofertado neste Edital, os demais candidatos não 
eliminados neste Concurso Público integrarão a lista de 
classificação que será utilizada em função das necessidades 
da Polícia Civil do Estado do Amazonas, enquanto na 
vigência da validade do presente Concurso Público. 

15.7. A homologação do resultado final deste Concurso Público 
será feita por ato oficial do Delegado Geral da Polícia Civil do 
Estado do Amazonas – PCAM, e publicada no Diário Oficial 
do Estado do Amazonas. 
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15.8 Não serão fornecidas, por telefone, informações quanto à 
posição do candidato no concurso, bem como não será 
expedido qualquer documento comprobatório de sua 
classificação, valendo, para esse fim, a homologação publicada 
no Diário Oficial do Estado, bem como em jornal de grande 
circulação no Estado do Amazonas; 

15.9. Não serão concedidas vistas ou recontagens de pontos 
de provas, qualquer que seja a alegação do candidato, face à 
correção ser procedida por meio de processamento eletrônico. 

15.10. A aprovação do candidato neste Concurso Público não 
implica a obrigatoriedade da sua nomeação, cabendo à Polícia 
Civil, dentro de sua conveniência e oportunidade, aproveitar ou 
não os candidatos aprovados. 

15.11. A inexatidão de declarações e/ou a irregularidade de 
documentos, ainda que verificadas posteriormente, importarão 
insubsistência de inscrição, nulidade da aprovação ou 
classificação e perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo 
das cominações legais aplicáveis. 

15.12. Não serão aceitos protocolos de requerimentos para 
expedição de quaisquer documentos exigidos neste certame.  

15.13. Os candidatos aprovados se comprometem a manter 
atualizados seus endereços junto aos setores competente da 
Polícia Civil e se responsabilizam por prejuízos decorrentes da 
não-atualização. 

15.14. Qualquer regra prevista neste Edital poderá ser alterada 
antes da realização das provas, mediante nova publicação do 
item ou itens alterados; 

15.15. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do 
Concurso do CETAM, juntamente com a DELEGACIA GERAL 
DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS. 

Manaus, 29 de janeiro de 2009. 

 

 

MÁRIO CÉSAR MEDEIROS NUNES 
Delegado Geral de Polícia Civil 

 


