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POLÍCIA MILITAR DO RN 
Av. Rodrigues Alves, s/n, Quartel do Comando Geral da PMRN - Bairro Tirol, Natal/RN, CEP 59020- 200 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.pm.rn.gov.br 
  

EDITAL Nº RETIFICADO 06/2022

Processo nº 01510483.000128/2020-61

RETIFICAÇÃO 06 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PMRN – 18 DE JANEIRO DE
2022.

 

O Presidente da Comissão de Coordenação-Geral do Concurso Público para provimento de
vagas para o Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM) e Quadro de Apoio à Saúde da
Polícia Militar (QOASPM) do Estado do Rio Grande do Norte no uso de suas atribuições legais, tornam
público a RETIFICAÇÃO 06 do Edital de Concurso Público Nº 001/2022, nos seguintes termos:

 

Fica re�ficado o ANEXO V - EXAMES E VACINAS, item VII – OUTROS EXAMES

Onde se lê: 

"Exame toxicológico – (maconha e metabólicos derivados do Delta 9 THC, cocaína ,
metabólitos e derivados do merla, solventes, hidrocarbonetos, anfetaminas e derivados, opiáceos,
psicofármacos e “ectasy” – MDMA e MDA). O exame toxicológico compõe a categoria dos exames
complementares de saúde e possui caráter eliminatório (Lei Complementar Nº 613/18 art. 11º parágrafo
2º); é u�lizado para avaliar a sanidade �sica e mental do candidato mediante a detecção ou não do uso
de drogas ilícitas que causem dependência química ou psíquica de qualquer natureza. A janela de
detecção mínima será de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do exame. O exame será realizado a
par�r de amostras dos seguintes materiais biológicos: cabelos, pelos ou raspas de unhas, doados pelo
candidato, conforme procedimentos padronizados de coleta. O exame deve ser realizado no máximo nos
60 (sessenta) dias anteriores a data da etapa de Inspeção de Saúde para fins deste Certame Público."

Leia-se

"Exame toxicológico – (maconha e metabólicos derivados do Delta 9 THC, cocaína ,
metabólitos e derivados do merla, anfetaminas e derivados, opiáceos, psicofármacos e “ectasy” – MDMA
e MDA). O exame toxicológico compõe a categoria dos exames complementares de saúde e possui
caráter eliminatório (Lei Complementar Nº 613/18 art. 11º parágrafo 2º); é u�lizado para avaliar a
sanidade �sica e mental do candidato mediante a detecção ou não do uso de drogas ilícitas que causem
dependência química ou psíquica de qualquer natureza. A janela de detecção mínima será de 180 (cento
e oitenta) dias anteriores à data do exame. O exame será realizado a par�r de amostras dos seguintes
materiais biológicos: cabelos, pelos ou raspas de unhas, doados pelo candidato, conforme procedimentos
padronizados de coleta. O exame deve ser realizado no máximo nos 60 (sessenta) dias anteriores a data
da etapa de Inspeção de Saúde para fins deste Certame Público."

 

Esta re�ficação entra em vigor a par�r da data de sua publicação.

Natal/RN, 24 de junho de 2022.
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Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto – Cel PM 
Presidente da Comissão de Coordenação-Geral do Concurso Público

Documento assinado eletronicamente por ZACARIAS FIGUEIREDO DE MENDONÇA NETO, Coronel
PM, em 24/06/2022, às 14:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do
Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15107072
e o código CRC EA15BC49.
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