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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE  - COMPLEMENTAR

1. DA CONVOCAÇÃO

1.2 Participarão desta Etapa os candidatos aprovados no Exame de Avaliação de Condicionamento Físico (EACF). 

Os candidatos convocados estão elencados no Anexo I deste edital. 

2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DA INSPEÇÃO

2.1 A Inspeção de Saúde será realizada nos dias e local abaixo.

2.2 O candidato deve comparecer ao local indicado no horário específico disposto no Anexo I deste edital.

Data: 06/10/2022

Local: Centro Clínico Cel QOSPM José Carlos Passos, Av. Alexandrino de Alencar, 411, Alecrim - Natal/RN.

Horários: 7h30

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 A Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e

psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Estágio de Adaptação e para desempenhar

as atribuições típicas do cargo e será realizada pela Junta Policial Militar Especial de Saúde (JPMES).

3.2 Após a realização do Inspeção de Saúde (anamnese), aferição de altura, e conferência das vacinas, dos

exames laboratoriais e complementares, o candidato será considerado “apto” ou “inapto”.

3.3. Os exames médicos correrão a expensas dos candidatos.

3.3.1 Os exames laboratoriais e respectivos laudos, de responsabilidade do candidato, são os indicados no

ANEXO V do Edital de abertura e deverão ser realizados com no máximo 60 (sessenta) dias de antecedência à

avaliação médica.

3.3.2 O candidato também deverá apresentar Comprovante de Vacinação, conforme indicado no ANEXO V do

edital.

3.4 Em todos os exames/laudos apresentados, além do nome do candidato e número do seu RG ou CPF

(impresso ou escrito), deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de

classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes a inobservância ou a

omissão do referido registro.

3.5 Durante a realização da Etapa de Inspeção de Saúde poderá ser solicitado à realização de outros exames

laboratoriais e/ou exames complementares, a expensas do candidato, além dos previstos no ANEXO V do Edital,

ou repetição de exames, para fins de elucidação diagnóstica. O candidato não poderá, por decisão própria

reapresentar qualquer exame posteriormente a realização da Etapa, nem mesmo no recurso, sendo

desconsiderado qualquer exame que se enquadre neste caso.

3.6 Em caso de solicitação de realização de outros exames laboratoriais e/ou exames complementares, pela

JPMES, previsto no item anterior, o candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação dos

mesmos, conforme detalhamento a ser realizado no Edital de Convocação para esta fase.

3.6.1 A JPMES não solicitará, sob nenhuma hipótese, a entrega de exames faltantes, de exame que tenha sido

entregue com algum tipo de erro, vício ou de forma incompleta, em data posterior ao previsto conforme o

cronograma.



3.6.2 Após a análise da avaliação médica, dos exames laboratoriais e complementares dos candidatos, será 

emitido parecer conclusivo da aptidão ou da inaptidão do candidato. 

3.7. As condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato para o exercício do cargo, nos termos 

do ANEXO VI deste edital, serão consideradas para efeito de eliminação no Concurso Público. 

3.7.1 No momento de realização da Etapa de Inspeção de Saúde, o candidato deverá declarar a existência ou 

inexistência de qualquer condição incapacitante para o exercício do cargo. 

3.8 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) faltar a Etapa de Inspeção de Saúde; 

b) deixar de apresentar qualquer documentação/exames/vacinas /laudos exigidos em conformidade com o 

Edital; 

c) for considerado inapto, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO VI do edital. 

3.9 O Instituto Consulplan ou a Polícia Militar do RN não serão responsáveis pela realização dos exames exigidos 

em edital, bem como a apresentação dos mesmos. 

 

Em 20 de setembro de 2022. 

 
INSTITUTO CONSULPLAN 

ANEXO I 
 

 
Cargo 

 
Inscrição 

 
Nome 

 
Data 

Horário de 
comparecimento 

QOSPM - Médico - Neurologia 277000769 Andressa Ferreira Camilo 06/10/2022 7h30 

QOSPM - Médico - Neurologia 277003373 Camila Orrico Peixoto 06/10/2022 7h30 

QOSPM - Médico - Neurologia 277001322 Kaliny Oliveira Peixoto 06/10/2022 7h30 

QOSPM - Médico - Neurologia 277006081 Larissa Carla De Paula Gois 06/10/2022 7h30 

QOSPM - Médico - Neurologia 277005897 Raphael Dantas Luz Peixoto 06/10/2022 7h30 

 


