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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE DE POLÍCIA, 
AUXILIAR DE NECROPSIA, DELEGADO DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA 

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE - PCAC. 
 

EDITAL Nº 148 SEPLAG/PCAC, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e a Polícia Civil do Estado do Acre - 
PCAC, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao OFÍCIO Nº 16356/2021/PCAC, 
tornam pública a retificação dos subitens 2.1, 3.2.1, 3.2.2 e 3.4.1 do Edital n° 147 
SEPLAG/PCAC, de 09 de novembro de 2021, que passa a ter a redação, conforme abaixo, 
permanecendo inalterados os demais itens e subitens do referido edital. 
(...) 
2.1 Data: De 17 a 26 novembro de 2021, das 8h30min às 13h. 
(...) 
3.2.1 O Curso de Formação Policial terá carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) 
horas-aula, podendo ser realizado em dia útil ou não, sendo integral nos dias úteis e em qualquer 
turno nos feriados e finais de semana, a critério da SEPC, sendo as regras, critérios de aprovação, 
ementas e outras especificações pertinentes, definidos mediante regulamento a ser publicado e 
divulgado aos candidatos na ocasião da matrícula. 
3.2.2 Será eliminado do Curso de Formação Policial o candidato que ultrapassar o percentual de 
25% (vinte e cinco por cento) de faltas nas aulas práticas e teóricas em cada disciplina do curso de 
formação. 
(...) 
3.4.1 O candidato será aprovado se obtiver aproveitamento igual ou superior a 50% de cada 
disciplina que conste da prova final. 
(...) 
1 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
1.1 Os candidatos poderão obter informações referentes a este Concurso Público junto à Polícia 
Civil do Estado do Acre - PCAC, por meio dos números (68) 3224-7010 / (68) 3224-0024 ou por 
meio do correio eletrônico concursos.seplag@ac.gov.br. 
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