
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/2022 – PMRN- 18 DE JANEIRO DE 2022. 
 
 

RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE 
 
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 e conforme Mandado de 
Notificação oriundo do processo 0800331-14.2022.8.20.9000, informa que foi deferida liminar, para autorizar que o(a) impetrante abaixo participe do Exame de 
Avaliação de Condicionamento Físico (EACF), bem como para as demais etapas do certame, em caráter Sub judice: 
 
 

Cargo Inscrição Nome 

QOSPM - Médico - Psiquiatria 277000938 Ingrid Tinoco Silvestre 

 

 
1. Considerando que a candidata já participou das etapas Exame de avaliação de condicionamento físico (EACF), Avaliação de Títulos e Investigação Social – uma 
vez que apresentou-se na data de realização do EACF, assim como realizou os devidos envios de documentações, visto que já teve acesso aos links correlatos de 
envio, deverá considerar-se convocada somente para as etapas de Inspeção de Saúde e Avaliação Psicológica, nos termos abaixo indicados: 
 
2. CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE  
2. 1 Todas as informações acerca da Inspeção de Saúde podem ser verificadas através de Edital específico divulgado na página do Instituto Consulplan em 29 de 
junho de 2022, disponível em: https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1093/142_645198.pdf 2. 
2 A Inspeção de Saúde será realizada no dia e local abaixo: 
 
Local: Centro Clínico Cel QOSPM José Carlos Passos 
Endereço: Av. Alexandrino de Alencar, 411, Alecrim - Natal/RN. 
Data: 14/07/2022 
Horário de comparecimento: 11h30 
 
3. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  
3.1 A avaliação será realizada no dia 17 de julho de 2022, no local indicado abaixo:  
 
Local: E. E. Berilo Wanderley  
Endereço: R. Governador Valadares, S/N, Neopolis  
Complemento: Conjunto Pirangi Segunda Etapa  

https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1093/142_645198.pdf%202


Abertura dos portões: 08h00  
Início da avaliação: 09h00  
 
3.2 Os portões serão fechados às 9h00 (Horário Oficial de Brasília/DF), quando se dará o início da Avaliação Psicológica. O candidato deverá comparecer ao local 
indicado no presente Edital de Convocação com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para seu início, munido de documento oficial, 
original, de identidade (Físico), caneta esferográfica azul ou preta e 2 (dois) lápis pretos nº 2.  
3.3 Ao chegar ao local, deverá procurar o coordenador da unidade, que irá realizar os procedimentos necessários para garantir a realização da avaliação. 
 
 
 

Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto - Cel PM 
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público 


