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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: (84) 3232-6369 e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.pm.rn.gov.br
  

EDITAL Nº EDITAL DE CUMP. DE DECISÃO JUDICIAL JORGE LUIZ/2023

Processo nº 01510483.000128/2020-61

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Documento assinado eletronicamente por ZACARIAS FIGUEIREDO DE MENDONÇA NETO, Coronel
PM, em 25/01/2023, às 08:39, 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 18341157
e o código CRC C7F443C0.

 

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, convoca
o  impetrante,  JORGE LUIZ DANTAS DE MEDEIROS, para a entrega de documentação para ingresso na
Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e matrícula no Estágio de Adaptação de Oficiais  nas
seguintes condições: 

 

CONVOCAÇÃO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE

 

Conforme Mandado de Segurança oriundo do processo 0915068-96.2022.8.20.5001 de
lavra do Exmo. Sr. Artur Cortez Bonifacio, Juiz de Direito do 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Natal, informa que foi deferida liminar, para autorizar que a demandada proceda com a imediata
inscrição/convocação do autor abaixo, para o estágio de adaptação de oficiais, regido pelo edital de nº
01/2022, devendo ser repostas as aulas perdidas de acordo com o cronograma de a�vidades e
disponibilidade (presencial e/ou híbrida).

 

Cargo Inscrição Nome
QOASPM - FISIOTERAPIA - TERAPIA INTENSIVA 277000195 Jorge Luiz Dantas De Medeiros

 

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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1. DA CONVOCAÇÃO

1. O candidato Jorge Luiz Dantas De Medeiros, fica convocado para a entrega de
documentação para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e matrícula no Estágio
de Adaptação de Oficiais.

1.1. A documentação solicitada deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal da Polícia
Militar do RN, localizada no Quartel do Comando Geral - QCG, na Av. Rodrigues Alves, S/N - Tirol, Natal
- RN, 59020-200 , no dia 30 (segunda-feira), de Janeiro de 2023, às 09 horas da manhã.

1.2. Os candidatos deverão comparecer pessoalmente no local e na data indicados, para
entrega da documentação listada no subitens "1.3.1." e "1.3.2.".

1.2.1. A documentação deverá ser entregue em envelope A4 aberto, bem como em mídia
digital (CD), em formato PDF, devendo o candidato colar na parte externa do envelope o documento Capa
de Iden�ficação PMRN (devidamente preenchido pelo candidato – disponível no link:
h�p://www2.pm.rn.gov.br/formularios/) .

1.2.2. O candidato deverá imprimir o documento Documentação para ato de
matrícula (check-list) (devidamente preenchido pelo candidato – disponível no link:
h�p://www2.pm.rn.gov.br/formularios/), preencher somente seus dados pessoais e juntar o mesmo à
documentação indicada abaixo.

1.3. Da documentação:

1.3.1. O candidato deverá apresentar original e fotocópia:

a) carteira de iden�dade;

b) �tulo de eleitor com comprovante de votação na úl�ma eleição, podendo ser admi�da a
cer�dão ob�da na Internet;

c) CPF;

d) cer�dão de nascimento ou casamento;

e) Cópia auten�cada do cer�ficado de conclusão do Nível Superior e pós-graduação ou
residência, ou declaração emi�do pelo órgão ou conselho competente, devidamente registrado e
reconhecido legalmente por Secretaria da Educação de quaisquer das Unidades Federa�vas do Brasil ou
pelo Ministério da Educação;

f) comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se houver;

g) cópia de todas as páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

h) CNH, no mínimo, na categoria “B”; e,

i) comprovante de residência.

1.3.2. O candidato deverá apresentar original:

a) da Cer�dão Nega�va de Crimes da Jus�ça Estadual Comum e Militar (inclusive, Cer�dão
do SEEU, exigida como complementação da Cer�dão Nega�va de Crimes da Jus�ça Estadual Comum), da
Jus�ça Federal dos locais onde residiu o candidato nos úl�mos cinco anos e comprovante de regularidade
junto à Jus�ça Eleitoral;

b) do Cer�ficado de Reservista em dia, ou Cer�ficado de Dispensa de Incorporação, para
candidatos do sexo masculino;

c) de duas fotos 3x4, iguais e recentes;

d) de comprovante de conta-corrente ou específica individual para recebimento de auxílio
financeiro em agência bancária no Estado do Rio Grande do Norte do Banco do Brasil, não sendo
admi�da conta conjunta ou conta Poupança;

http://www.ibade.org.br/
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e) Declaração de Acúmulo de Cargos (documento devidamente preenchido pelo candidato
– disponível no link: h�p://www2.pm.rn.gov.br/formularios/), no caso de ter vínculo com a
administração pública, ou Declaração de Não Vínculo (documento devidamente preenchido pelo
candidato – disponível no link: h�p://www2.pm.rn.gov.br/formularios/), no caso de não ter vínculo
emprega�cio na inicia�va privada ou administração pública (Estadual, Municipal ou União) em nenhum
Estado Federação Brasileira; e,

f) Declaração de Bens (documento devidamente preenchido pelo candidato –
 disponível no link: h�p://www2.pm.rn.gov.br/formularios/), no caso de possuir bens a declarar,
ou Declaração de Patrimônio (documento devidamente preenchido pelo candidato – disponível no link:
h�p://www2.pm.rn.gov.br/formularios/), no caso de não possuir bens a declarar.

1.4. O candidato que não apresentar a documentação acima elencada será eliminado do
Certame, conforme dispõe o subitem 2.2.2, do Edital de abertura do Concurso Público.

2. Os casos omissos e situações não previstas na presente Portaria, serão decididos pelo
Comandante Geral da PMRN.

3. Publique-se no Diário Oficial do Estado.

 

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar em Natal/RN, em Natal (RN), 24 de Janeiro de 2023.

 

Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto – Cel PM
Presidente da Comissão de Coordenação-Geral do Concurso Público

 

 

 

 

 

 

 
Referência: Processo nº 01510483.000128/2020-61 SEI nº 18341157


