
ORIENTAÇÕES INICIAIS AOS CANDIDATOS CONVOCADOS PARA MATRÍCULA 

NO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE 

 

1. Informar que o local de apresentação será no dia 4 de janeiro na Academia de 

Polícia Militar situado na Av. Alexandrino de Alencar, vizinho ao Comando do 

Corpo de Bombeiros Militar às 8 horas; 

 

2. O candidato deverá trazer cédula de identidade para poder ter acesso as 

dependências da Academia de Polícia Militar, sendo permitido o acesso apenas 

aqueles que estarão relacionados na convocação; 

 

3. Uniforme para apresentação: camisa meia manga branca ensacada, calça jeans 

azul de corte reto, cinto preto, meias brancas, tênis predominantemente preto;  

 

4. Na APM existe locais para trocar de roupa e, para esse primeiro dia (e conforme 

deliberação do Comando da APM, se determinado para outros dias), o 

deslocamento para Academia com esse uniforme será autorizado, sendo que 

após determinado, será proibido o deslocamento externo a APM por motivos que 

serão informados presencialmente; 

 

5. As definições sobre bordado do nome, fator RH, posto e demais detalhes serão 

passados em tempo oportuno para providências; 

 

6. Sugere-se fortemente que seja deixado em condições terno preto, camisa 

manga longa clara, sapatos pretos, com gravatas na cor escura (no caso dos 

homens) para a aula inaugural. Demais detalhes serão passados em tempo 

oportuno; 

 

7. Sobre a apresentação pessoal: 

 

a. Homens deverão comparecer com barba e bigodes raspados, cabelo com 

corte na máquina “2” nas laterais, e superior “3” ou correspondente em 

tesoura na parte superior, não sendo permitido o uso de topete ou franja. 

b. Será considerado como padrão a inexistência de qualquer pelo no rosto, 

mesmo que em crescimento. 

c. O cabelo deverá ser desbastado de forma que mantenha uma 

uniformidade crescente do pé ao topo. Na nuca, o cabelo não poderá ser 

acabado em linha reta ou de forma arredondada. Os alunos deverão usar 

costeletas até a altura correspondente à metade do pavilhão auricular, de 

forma quadrada. 

d. Os alunos em formação que apresentarem sinais de calvície deverão 

utilizar maquina nº 01 (um) e nº 02 (dois), ou corte correspondente. 

e. Não será permitido tingir o cabelo com cores que destoem de sua cor 

natural, os demais casos deverão ser encaminhados ao Corpo de Alunos 

para análise e deliberação.  

f. É proibido o uso de cortes de cabelos exóticos ou que contenha: listras, 

desenhos, moicanos, cuia, etc. 

g. É vedado ao aluno raspar a cabeça. Os Tenentes Estagiários devem 

manter bem nítidos os contornos junto às orelhas e ao pescoço 



h. Mulheres serão admitidos o uso de cabelos com corte longo, médio ou 

curto.  

i. Nos casos de cabelos longos ou médios devem estar presos em coque, 

com ou sem rede, a qual deve ter a cor do cabelo. Quando não for utilizada 

a rede o coque deverá estar bem fixo, de modo que não haja fios soltos, 

tampouco sobressaindo à cobertura.  

j. Nos casos de cabelos com corte curto, o seu comprimento não deverá 

ultrapassar a altura da gola da camisa, quando uniformizados. Com o 

uniforme de Educação Física é facultado o uso dos cabelos presos, no 

estilo rabo-de-cavalo.  

k. É vedado o uso de penteado exagerado, incluindo o coque (cheio ou alto) 

e/ou cobrindo a testa, ainda que parcialmente. Os penteados deverão ser 

feitos com uso de grampos simples, em cor que não contraste com a dos 

cabelos, não sendo permitida a utilização de presilhas coloridas, metálicas 

ou douradas, bem como fivelas ou similares.  

l. É também permitido o uso de acessórios elásticos nas cores preta, marrom 

ou bege, a depender da cor e tom de cabelos que mais se adequam a 

essas cores.  

m. É vedado o uso de outros acessórios senão os especificados nestas 

Normas.  

n. É autorizado o uso de apliques nos cabelos, devendo, obrigatoriamente, 

ter um comprimento e uma quantidade moderada, possibilitando um coque 

sem excessivo volume (10 cm de diâmetro, no máximo). Tais apliques 

devem estar num único tom não contrastando com a cor da cútis. 

o. É proibido a qualquer aluno ou aluna, em formação, permanecer com as 

unhas longas (que ultrapassem a falange distal).  

p. É proibida a utilização de qualquer tipo de desenho nas unhas. 

q. A maquiagem discreta é permitida, sendo vedado o uso de cosmético em 

quantidade excessiva e/ou em cores vivas e contrastantes com a 

tonalidade da pele.  

r. Entende-se por cosmético e maquiagem, o batom e o esmalte de unhas, 

dentre outros. 

s. Demais informações a respeito de apresentação pessoal serão 

repassados pessoalmente. 

 

 

8. É facultado a todos os Estagiários, quando uniformizados, a utilização de um 

relógio de pulso, desde que a pulseira possua somente uma das seguintes cores: 

marrom, preta, cinza, prateada ou dourada.  

 

9. É facultado a todos os alunos em formação quando uniformizados, o uso de 

aliança ou anel de formatura, no total de 02 (dois), um por mão, 

preferencialmente no dedo anular.  

 

10. É proibido a utilização de aliança ou anel no dedo polegar, anéis extravagantes 

em cor, tamanho e/ou desenho, uso de óculos escuros por todos os alunos, salvo 

quando houver recomendação ou indicação médica homologada pela Junta 

Médica da PMRN; 

 

11. Sugere-se também a antecipação quanto ao horário, o exame da conduta e 

comportamento se inicia a partir da apresentação na APM; 



 

12. Existe estacionamento na APM, entretanto, não existe espaço para 

estacionamento de 78 veículos no seu interior; 

 

13. Os itens de enxoval serão indicados em tempo oportuno, entretanto, fica 

adiantado o uniforme de educação Física: 

 

a. Short de nylon cinza com duas listras brancas, tênis predominantemente 

preto, meias brancas cano médio, camisa sem manga branca com brasão da 

PMRN do lado esquerdo e identificação do lado oposto do brasão da PMRN, 

na cor preta.  

 

b. A Identificação será informada em tempo oportuno.  

 

c. Mulheres deverão possuir top preto e ambos os sexos deverão possuir short 

térmico preto; 

 

14. Não existe previsão de término das atividades na data de apresentação. O 

Candidato dever se planejar para estar disponível pela parte da manhã e tarde 

durante todo o Estágio de Adaptação de Oficiais. As demais atividades dos dias 

seguintes serão repassados em tempo oportuno conforme Quadro de Trabalho 

Semanal. 

 

15. Qualquer pendência existente de documentação, por ocasião da convocação em 

DOE, deverá ser sanada no dia da matrícula, momento que haverá presença de 

integrantes da Diretoria de Pessoal e de Saúde. 

 

Gustavo Henrique Lins Barreto -  Cap PM 

Comandante do Corpo de Alunos 


