
 

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

 

EDITAL DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 

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 em cumprimento à decisão proferida no Mandado de 

Segurança nº 0848651-64.2022.8.20.5001 de lavra do Exmo. Sr. ARTUR CORTEZ BONIFÁCIO, Juiz de Direito da 2ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, informa que foi deferida parcialmente a liminar, para que seja 

garantida a participação em caráter Sub judice da impetrante abaixo nas etapas do certame: 

Cargo Inscrição Nome 

QOASPM - Medicina Veterinária - Grandes Animais 277000127 Kaliane Costa 

 

Todas as informações acerca da convocação da candidata acima para o EACF e Inspeção de Saúde serão 

disponibilizadas através de Edital específico a ser divulgado oportunamente na página do Instituto Consulplan.  

 

DA CONVOCAÇÃO 
1. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS 
1.1 Todas as informações acerca da Avaliação de Títulos podem ser verificadas através de Edital específico 
divulgado na página do Instituto Consulplan em 15 de junho de 2022, disponível em: 
https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1093/124_725868.pdf  
1.2 Os títulos, acompanhados do Formulário de Envio de Títulos devidamente preenchido e assinado, deverão ser 
apresentados mediante upload a partir de link específico que será disponibilizado na página do Instituto 
Consulplan, (www.institutoconsulplan.org.br), no período compreendido entre 18 de julho de 2022 a 22 de julho 
de 2022. 
1.3 O Formulário de Envio de Títulos está disponibilizado no endereço eletrônico do Instituto Consulplan 
(www.institutoconsulplan.org.br), na página correlata ao certame. 
 
2. CONVOCAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
2.1 Todas as informações acerca da Investigação Social podem ser verificadas através de Edital específico divulgado 
na página do Instituto Consulplan em 15 de junho de 2022, disponível em: 
https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1093/125_513416.pdf  
2.2 A Investigação Social será realizada a partir das informações constantes da Ficha de Informações Confidenciais 
- FIC a ser preenchida pelo candidato, dispostas no link disponibilizado na página do Instituto Consulplan. 
2.3 Os documentos deverão ser apresentados mediante upload, em formato .pdf, a partir de link específico que 
será disponibilizado na página do Instituto Consulplan, (www.institutoconsulplan.org.br), no período 
compreendido entre 18 de julho de 2022 a 22 de julho de 2022. 
 

 

Em 15 de julho de 2022. 

 

INSTITUTO CONSULPLAN 

https://d676e6gwpn3ec.cloudfront.net/concursos/1093/124_725868.pdf
http://www.institutoconsulplan.org.br/
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