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O Coordenador-Geral da Comissão Coordenadora do CONCURSO para o CURSO DE FORMAÇÃO DE 
OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA/2022, designada pela PORTARIA 
COMANDANTE-GERAL Nº GCG/0106/2021-CG, de 19 de maio de 2021, no uso de suas atribuições, 
torna pública a RETIFICAÇÃO do EDITAL N° 001/2021 CFO PM/2022, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

1. No item 3.6.1, letra “h”, ONDE SE LÊ:  

3.6.1 PARA CANDIDATOS CIVIS, MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E DE OUTRAS 
CORPORAÇÕES MILITARES: 

h) Ter concluído curso de nível superior; 

LEIA-SE: 

3.6.1 PARA CANDIDATOS CIVIS, MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS E DE OUTRAS 
CORPORAÇÕES MILITARES: 

h) Ter concluído curso de nível superior, devidamente reconhecido, conforme a legislação 
vigente; 

 

2. No item 8.7.2, ONDE SE LÊ: 

8.7.2 O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, 
descumprindo o disposto no subitem 11.7, deverá assinar o Termo de Ocorrência, lavrado 
pelo Coordenador de Local, declarando sua desistência do Concurso. 

LEIA-SE: 

8.7.2 O candidato que insistir em sair do recinto de realização da prova, 
descumprindo o disposto no subitem 8.7, deverá assinar o Termo de Ocorrência, lavrado 
pelo Coordenador de Local, declarando sua desistência do Concurso. 

 

3. No item 8.9.1, ONDE SE LÊ: 

8.9.1 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, 
obrigatoriamente, o seu cartão de respostas e o seu caderno de questões, este último 
ressalvado o disposto no subitem 11.9. 

LEIA-SE: 

8.9.1 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal de sala, 
obrigatoriamente, o seu cartão de respostas e o seu caderno de questões, este último 
ressalvado o disposto no subitem 8.9. 

 

4. No item 8.14, letra “c”, ONDE SE LÊ: 

8.14 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso 
Público o candidato que, durante a sua realização: 

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos no 
subitem 11.13; 
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LEIA-SE: 

 

8.14 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso 
Público o candidato que, durante a sua realização: 

c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e quaisquer utensílios descritos no 
subitem 8.13; 

 

5. No item 10.2.1, ONDE SE LÊ: 

10.2.1 Para fins de verificação do critério mencionado no subitem anterior, os 
candidatos deverão fazer o upload do documento comprobatório descrito no item 13.2 no 
link de inscrição, no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmpb2021. 

LEIA-SE: 

10.2.1 Para fins de verificação do critério mencionado no subitem anterior, os 
candidatos deverão fazer o upload do documento comprobatório descrito no subitem 
10.2 no link de inscrição, no endereço eletrônico 
https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmpb2021. 

 
6. No item 21.2.1, letra “b”, ONDE SE LÊ: 
 
21.2.1. Para candidatos civis, militares das Forças Armadas e de outras Organizações 
Militares Estaduais: 
b)  Apresentar Certificado de conclusão do Ensino Médio (2º Grau) ou 
equivalente e Histórico Escolar, devendo entregar duas cópias autenticadas de cada um 
dos mesmos. 
 
LEIA-SE: 
21.2.1. Para candidatos civis, militares das Forças Armadas e de outras Organizações 
Militares Estaduais: 
b)  Apresentar Histórico Escolar e Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em nível de graduação, conforme o requisito para investidura do cargo 
previsto no edital, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e comprovados por meio da apresentação de ambos originais, devendo 
entregar duas cópias autenticadas de cada um dos respectivos documentos. 
 

7. No item 21.2.2, letra “a”, ONDE SE LÊ: 

21.2.2. Para candidatos que já forem integrantes da Polícia Militar da Paraíba: 
a)  Apresentar Certificado de Conclusão do Ensino Médio (2º Grau) ou equivalente 
e Histórico Escolar, devendo entregar cópias autenticadas dos mesmos. 

LEIA-SE: 

21.2.2. Para candidatos que já forem integrantes da Polícia Militar da Paraíba: 

a)  Apresentar Histórico Escolar e Diploma, devidamente registrado, de conclusão 
de curso superior em nível de graduação, conforme o requisito para investidura do cargo 
previsto no edital, fornecidos por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da 
Educação, e comprovados por meio da apresentação de ambos originais, devendo 
entregar duas cópias autenticadas de cada um dos respectivos documentos. 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmpb2021
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8. No item 21.4, ONDE SE LÊ: 

21.4 O candidato que não preencher os requisitos e/ou não entregar, nas datas 
determinadas, a documentação exigida por este Edital, perderá o direito à matrícula no 
Curso de Formação de Oficiais para o ano de 2020. 

LEIA-SE: 

21.4 O candidato que não preencher os requisitos e/ou não entregar, nas datas 
determinadas, a documentação exigida por este Edital, perderá o direito à matrícula no 
Curso de Formação de Oficiais para o ano de 2022. 

 

9. No item 21.5, ONDE SE LÊ: 

21.5 Os candidatos aprovados e classificados no Concurso, que apresentarem em 
tempo hábil a documentação exigida para a matrícula e forem considerados habilitados, 
de acordo com os requisitos previstos neste Edital, serão matriculados no 1º Ano do Curso 
de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Paraíba para o ano de 2020, a 
funcionar na Academia de Polícia Militar do Cabo Branco. 

LEIA-SE:  

21.5 Os candidatos aprovados, habilitados e classificados no Concurso, que 
apresentarem em tempo hábil a documentação exigida para a matrícula e que atenderem 
aos requisitos previstos neste Edital, serão matriculados no 1º ano do Curso de Formação 
de Oficiais da Polícia Militar do Estado da Paraíba para o ano de 2022, a funcionar na 
Academia de Polícia Militar do Cabo Branco. 

 

10. No item 22.5, ONDE SE LÊ: 

22.5 A matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba dar-se-á, simultaneamente, a inclusão na Polícia Militar do Estado da Paraíba, de 
acordo com a Lei Estadual N.º 7.605, de 28 de junho de 2004, na graduação de praça 
especial, como Cadete do 1º ano do CFO PM, no ano de 2020, ascendendo, mediante a 
aprovação e demais requisitos do curso, aos 2º e 3º Anos do CFO, em 2021 e 2022, 
respectivamente. 

LEIA-SE: 

22.5 A matrícula no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado da 
Paraíba dar-se-á, simultaneamente, com a inclusão na Polícia Militar do Estado da Paraíba, 
de acordo com a Lei Estadual N.º 7.605, de 28 de junho de 2004, na graduação de Cadete 
do 1º ano do CFO PM, que integra o contingente de praças especiais, no ano de 2022, 
ascendendo, mediante a aprovação e demais requisitos do curso, aos 2º e 3º anos do 
referido curso, em 2023 e 2024, respectivamente. 
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11. Os demais itens do EDITAL N° 001/2021 CFO PM/2022 permanecem válidos e 

inalterados. Publique-se no Diário Oficial do Estado e nos endereços eletrônicos da 
FGV (https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmpb2021) e Polícia Militar 
(https://www.pm.pb.gov.br). 

 
João Pessoa - PB, 28 de julho de 2021. 

 
 

JOSÉ DE ALMEIDA ROSAS – Cel QOC 
Coordenador-Geral CFO PM/2022 

 
 
 
 
 
 
 

(Publicado no Diário Oficial do Estado da Paraíba Nº 17.422, de 31 de Julho de 2021). 

https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmpb2021
https://www.pm.pb.gov.br/

