ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA
O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS (PC/AL)
EDITAL Nº 2 – DELEGADO PC/AL, DE 2 DE AGOSTO DE 2022
A Secretária de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio torna públicas a alteração da data da
realização das provas referentes ao Concurso Público para provimento de vagas e a formação de cadastro
de reserva para o cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado de Alagoas (PC/AL), bem como a retificação
de datas constantes do Anexo I do Edital nº 1 – Delegado PC/AL, de 12 de maio de 2022, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens.
[...]
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Datas previstas
[...]
[...]
Divulgação do edital que informará a
1º/12/2022
disponibilização da consulta aos locais de provas
Aplicação das provas objetivas (turno da manhã) e
11/12/2022
discursiva (turno da tarde)
Divulgação da consulta individual aos gabaritos
preliminares da prova objetiva e do padrão
13/12/2022
preliminar de respostas da prova discursiva
Prazo para a interposição de recursos quanto às
14 a 20/12/2022
questões formuladas e(ou) aos gabaritos oficiais
Das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último
preliminares divulgados e contra o padrão
dia (horário oficial de Brasília/DF)
preliminar de respostas da prova discursiva
Divulgação dos gabaritos preliminares da prova
21/12/2022
objetiva
Divulgação dos gabaritos oficiais definitivos e do
edital de resultado final na prova objetiva e de
11/1/2023
resultado provisório na prova discursiva
* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme necessidade e
conveniência da SEPLAG/AL e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio
de edital ou comunicado.
** As demais datas serão informadas por meio dos editais subsequentes a serem publicados no Diário Oficial
do
Estado
de
Alagoas
e(ou)
divulgados
na
internet,
no
endereço
eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_al_22_delegado.
[...]
RENATA DOS SANTOS
Secretária de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
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