ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, GESTÃO E PATRIMÔNIO
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA EM
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA
POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DE ALAGOAS (POLC/AL)
EDITAL Nº 3 – POLC/AL, DE 17 DE MAIO DE 2022
A Secretaria do Planejamento, Gestão e Patrimônio do Estado de Alagoas (SEPLAG/AL), tendo
em vista as impugnações deferidas, torna públicas a retificação dos subitens 2.1.2.1, 6.4.1.2, 6.4.1.2.1,
6.4.8.3, 6.4.8.3.1, 13.1.1 e 16.2.6 (conhecimentos específicos para os cargos 2 e 9) e do Anexo I do Edital
nº 1 – POLC/AL, de 27 de abril de 2022, e a inclusão dos subitens 6.4.8.2.5, 6.4.8.2.6 e 13.2.8 no referido
edital, conforme a seguir especificado, bem como a exclusão, do mesmo edital, do subitem 13.2.5.
[...]
2.1.2.1 CARGO 2: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS / CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO / INFORMÁTICA / TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS / SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO / ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO / ENGENHARIA DE SOFTWARE
REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Informática, Tecnologia de Processamento de
Dados, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação ou Engenharia de Software, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.
[...]
6.4.1.2 O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo de nível superior, para mais de um cargo
de nível médio ou para um cargo de nível superior e para um cargo de nível médio, observados o dia e o
turno de realização das provas.
6.4.1.2.1 Ao se inscrever para mais de um cargo de nível superior ou de nível médio, o candidato deverá
estar ciente de que, no dia/turno de realização das provas, deverá optar pelo cargo para o qual realizará
a(s) prova(s).
[...]
6.4.8.2.6 QUINTA POSSIBILIDADE (doador de medula óssea, conforme dispõe a Lei Estadual nº
8.198/2019):
a) comprovante do cadastro como doador de medula óssea junto a entidade coletora desse material ou
junto a entidade responsável pelo cadastro de doares de medula óssea; e
b) declaração, firmada pelo próprio candidato, de que não usufruiu do direito da isenção no período de
32 meses contando a partir da data de encerramento das inscrições do certame onde foi concedido o
benefício.
6.4.8.2.6.1 Considera-se, para enquadramento no benefício dessa isenção, somente o cadastro para
doadores de medula óssea visando a utilização do material do doador por entidades credenciadas pela
União, Estado ou Município.
6.4.8.2.7 SEXTA POSSIBILIDADE (pessoas convocadas e nomeadas pela Justiça Eleitoral do Estado de
Alagoas para prestar serviços no período eleitoral, conforme dispõe a Lei Estadual nº 8.542/2021):
declaração ou diploma, expedido pela Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas, contendo o nome completo
do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, por, no mínimo, duas eleições,
consecutivas ou não.
6.4.8.2.7.1 Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça Eleitoral
como componente de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa,
primeiro ou segundo mesário ou secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral, supervisor de
local de votação, também denominado de administrador de prédio, e os designados para auxiliar os seus
trabalhos, inclusive aqueles destinados à preparação e montagem de votação.
6.4.8.2.7.2 Entenda-se como período de eleição a véspera e o dia do pleito.

6.4.8.2.7.3 Na hipótese de ocorrer segundo turno no pleito eleitoral, considera-se cada turno uma eleição.
6.4.8.3 O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema o envio da documentação
constante dos subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.7 deste edital, seja de ordem técnica dos computadores, seja
decorrente de indisponibilidade/falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem
o envio.
6.4.8.3.1 Não será deferida a solicitação de isenção do candidato que não enviar a imagem legível da
documentação constante dos subitens 6.4.8.2.1 a 6.4.8.2.7 deste edital.
[...]
13.1.1 Para cada cargo/especialidade/sistema de concorrência, serão convocados para a matrícula no
curso de formação profissional o quantitativo de candidatos especificado no quadro a seguir aprovados
na primeira etapa e não eliminados na segunda etapa, respeitados os empates na última colocação:
Ampla
Cargo/especialidade
PCD
Concorrência
[...]
[...]
[...]
Cargo 2: Perito Criminal – Especialidade: Análise de Sistemas / Ciências da
Computação / Informática / Tecnologia de Processamento de Dados /
7
1
Sistemas de Informação / Engenharia da Computação / Engenharia de
Software
[...]
[...]
[...]
Cargo 6: Perito Criminal – Especialidade: Engenharia Civil
5
1
[...]
[...]
[...]
Cargo 8: Perito Criminal – Especialidade: Engenharia Mecânica /
5
1
Mecatrônica
Cargo 9: Perito Criminal – Especialidade: Engenharia Química / Bioquímica
7
1
/ Química / Química Industrial
Cargo 10: Perito Criminal – Especialidade: Farmácia
7
1
[...]
[...]
[...]
25
3
Cargo 17: Técnico Forense
[...]
13.2.8 A nota máxima do Curso de Formação será igual a nota máxima da primeira etapa.
[...]
16.2.6 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO PARA O CARGO
1: PAPILOSCOPISTA)
[...]
CARGO 2: PERITO CRIMINAL – ESPECIALIDADE: ANÁLISE DE SISTEMAS/CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA/TECNOLOGIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS/SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO/ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO/ENGENHARIA DE SOFTWARE
[...]
GESTÃO E GOVERNANÇA DE TI: (...) 5 Qualidade de software (CMMI, versão atual). [...]
[...]
CARGO
9:
PERITO
CRIMINAL
–
ESPECIALIDADE:
ENGENHARIA
QUÍMICA/BIOQUÍMICA/QUÍMICA/QUÍMICA INDUSTRIAL
1 Físicoquímica. 1.1 Termodinâmica química. 1.2 Equilíbrio e cinética química. 1.3 Leis empíricas e
mecanismos. 1.4 Propriedades dos gases. 2 Química inorgânica. 2.1 Ligação química e estrutura
molecular. 2.2 Ácidos e bases. 2.3 Química de ânions. 2.4 Tabela Periódica e química dos elementos.
2.5 Química de coordenação. 3 Química orgânica. 3.1 Fundamentos da química orgânica. 3.2 Ligação
química e estrutura molecular em moléculas orgânicas. 3.3 Grupos funcionais. 3.4 Propriedades físicas
dos compostos orgânicos. 3.5 Estereoquímica. 3.6 Propriedades químicas dos compostos orgânicos. 3.7
Reações dos compostos orgânicos e seus mecanismos. 4 Química analítica. 4.1 Química analítica

qualitativa; química analítica quantitativa; análise gravimétrica; análise volumétrica. 4.2 Análise
estatística e quimiométrica de dados experimentais; planejamento de experimentos; validação de
metodologias analíticas. 4.3 Métodos espectroscópicos de análise: absorção molecular nas regiões do
infravermelho, visível e ultravioleta; fluorescência e fosforescência; absorção atômica; emissão
atômica. 4.4 Métodos cromatográficos: cromatografia em camada delgada; cromatografia em fase
gasosa; cromatografia líquida de alta performance. 4.5 Espectrometria de massas.
[...]
ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
[...]
Realização das provas objetivas, para todos os cargos, e da prova
discursiva, somente para os cargos de nível superior

Data prevista*
[...]
21/8/2022

22/8/2022
A partir das 19 horas (horário
oficial de Brasília/DF)
Período para a interposição de recursos contra o gabarito oficial
23 a 29/8/2022
preliminar das provas objetivas e para a manutenção desse Das 10 horas do primeiro dia às 18
gabarito e contra o padrão preliminar de resposta da prova horas do último dia (horário oficial
discursiva
de Brasília/DF)
Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de
resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de
21/9/2022
respostas da prova discursiva, somente para os cargos de nível
superior
[...]
RENATA DOS SANTOS
Secretária de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio
Divulgação do gabarito oficial preliminar das provas objetivas e do
padrão preliminar de resposta da prova discursiva

