
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
 
 
A PMRR (Polícia Militar de Roraima) informa que o último concurso para admissão de 
soldado PM 2ª Classe do quadro de praças combatentes foi realizado em 2012.  
 
No certame, foram ofertadas 300 vagas, sendo 15% destinadas ao sexo feminino. A 
prova foi realizada em janeiro de 2013. A primeira turma ingressou no curso de 
formação em junho de 2013. A segunda turma ingressou em julho de 2014, e a última 
turma remanescente foi convocada em novembro de 2016, na atual gestão de governo. 
 
Ao todo, 703 aprovados foram convocados, sendo que destes, 604 concluíram o curso 
de formação e ingressaram na Corporação.  
 
Um novo concurso foi lançado em agosto de 2018, ofertando 400 vagas para soldados 
PM 1ª Classe, com salário inicial de R$ 3.732,96, mais auxílio alimentação. 
 
O Concurso será realizado pela Uerr (Universidade Estadual de Roraima) e a prova 
está prevista para dezembro de 2018.   
 
POLÍCIA CIVIL  
 
A PCRR (Polícia Civil de Roraima) informa que o primeiro concurso ocorreu em 2003 e 
a primeira turma assumiu em julho de 2004. 
 
A Academia de Polícia iniciou em 2 de fevereiro de 2004 e finalizou em 18 de junho de 
2004 e em julho, os aprovados foram empossados. 
Desde então, a Polícia Civil não realizou mais nenhum outro concurso público. 
 
Atualmente o quadro da Polícia Civil possui 815 servidores. 
 
Um novo concurso para a Polícia Civil está com inscrições abertas. 
O certame disponibiliza 330 vagas distribuídas da seguinte forma: 35 vagas para o 
cargo de delegado classe substituta; 6 para médicos legistas; 2 vagas para 
odontolegista; 14 vagas para perito criminal; 120 vagas para escrivão de polícia; 100 
vagas para agente de polícia; 15 vagas para perito papiloscopista; 23 vagas para 
auxiliar de perito e 15 vagas para auxiliar de necropsia. Todas as vagas são para a 
classe inicial. 
 
De acordo com o edital, o subsídio inicial, após a conclusão do curso preparatório, varia 
entre R$ 3.035,16 até R$ 18.387,42.  



 

 
Do total de vagas, 10% são reservadas para pessoas com deficiência. Cada etapa do 
concurso terá um edital específico com as datas de convocação para o certame. 
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