
RETIFICAÇÃO 01 DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PMRN – 21
DE JANEIRO DE 2022.
 
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,
tornam público a RETIFICAÇÃO do Edital de concurso público Nº 001/2022.
 
Onde se Lê:
VIII – Graduação em Medicina, Odontologia, Farmácia ou Enfermagem; e pós-graduação ou
residência na especialidade correspondente, para o Quadro de Oficiais de Saúde;
IX – Graduação em Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Medicina
Veterinária ou Biomedicina; e pós-graduação ou residência na especialidade correspondente, para
o Quadro de Oficiais de Apoio à Saúde;
 
Leia-se:
VIII – Para o Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar (QOSPM):
a) Graduação em Medicina com Residência Médica em serviço credenciado pelo MEC/CEE ou o
Título de Especialista reconhecido pela Sociedade de especialidade médica pertinente, para a
vaga em que concorre;
b) Graduação em Odontologia, Farmácia ou Enfermagem e pós-graduação “latu sensu” em nível
de especialização, com carga horária mínima de 360 horas com certificado devidamente emitido
pelo MEC/CEE para a vaga em que concorre;
IX – Para o Quadro de Oficiais de Apoio à Saúde da Polícia Militar (QOASPM)
Graduação em Serviço Social, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Medicina
Veterinária ou Biomedicina; e pós-graduação e pós-graduação “latu sensu” em nível de
especialização, com carga horária mínima de 360 horas com certificado devidamente emitido
pelo MEC/CEE, para a vaga em que concorre;
 
Onde se Lê:
9.11 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por
categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA TÍTULO
PONTOS POR

CADA
TÍTULO

VALOR MÁXIMO
NA ALÍNEA

A
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de doutorado (stritu sensu) na
especialidade em que concorre constante no item 2.1, por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.

3,5 3,5

B
Residência na área específica na especialidade em que concorre constante no item 2.1, por
instituição reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde
ou Comissão Nacional de Residência Médica.

2,5 2,5

C
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de mestrado (stritu sensu) na
especialidade em que concorre constante no item 2.1, por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar.

2,0 2,0

D

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização (lato sensu),
com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas na especialidade em que
concorre, constante no item 2.1, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização,
desde que acompanhada de histórico escolar.

1,00 2,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,0

 
Leia-se:
9.11 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por
categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA TÍTULO
PONTOS POR

CADA
TÍTULO

VALOR MÁXIMO
NA ALÍNEA

A
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de doutorado (stritu sensu) na
especialidade em que concorre constante no item 2.1, por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
doutorado, desde que acompanhado de histórico escolar.

35 35

B Residência na área específica na especialidade em que concorre constante no item 2.1, por
instituição reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde

25 25



ou Comissão Nacional de Residência Médica.

C
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de mestrado (stritu sensu) na
especialidade em que concorre constante no item 2.1, por instituição reconhecida pelo
Ministério da Educação. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar.

20 20

D

Certificado de conclusão de curso de pós-graduação em nível de especialização (lato sensu),
com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas na especialidade em que
concorre, constante no item 2.1, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação.
Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização,
desde que acompanhada de histórico escolar.

10 20

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100

 
Onde se Lê:
12.6.1 Os critérios a serem utilizados nesta Etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos na Lei
Complementar Estadual nº 613, de 03 de janeiro de 2018, e, demais características compatíveis
com a função e porte de arma, conforme a tabela abaixo:
Leia-se:
 
12.6.1 Os critérios a serem utilizados nesta Etapa se baseiam nos parâmetros estabelecidos na Lei
Complementar Estadual nº 613, de 03 de janeiro de 2018, bem como o Decreto nº 30.710 de 2 de
julho de 2021 e, demais características compatíveis com a função e porte de arma, conforme a
tabela abaixo:
 
Onde se Lê:
15.1 Os candidatos serão convocados para a matrícula no Estágio de Adaptação de Oficiais, após
homologação do resultado final do concurso, dentro das vagas estabelecidas neste edital.
 
Leia-se:
15.1 Os candidatos serão convocados para a matrícula no Estágio de Adaptação de Oficiais, a ser
realizado em período integral e duração mínima de 6 (seis) meses, após homologação do
resultado final do concurso, dentro das vagas estabelecidas neste edital.
 
Onde se Lê:

ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO MÉDICO
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE

ATESTADO
Atesto, para os devidos fins, que o(a)
Sr.(a)____________________________________________________________ RG n.º
____________________, UF _____, encontra-se apto para realizar atividades de esforços físicos,
podendo participar do Exame de Avaliação de Condicionamento Físico – EACF para o Concurso
Público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, conforme previsto no edital do Concurso
Público Nº 001/2022 – PMRN – 18 DE JANEIRO DE 2022.
 
___________________________________
Local e data - (máximo de 30 dias de antecedência à data da prova).
 

____________________________________
Assinatura do Profissional

Carimbo/CRM
 
Leia-se:

ANEXO IV – MODELO DE ATESTADO MÉDICO
TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE

ATESTADO
 
Atesto, para os devidos fins, que o(a)
Sr.(a)____________________________________________________________ RG n.º
____________________, UF _____, encontra-se apto para realizar atividades de esforços físicos,
podendo participar do Exame de Avaliação de Condicionamento Físico – EACF para o Concurso
Público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, conforme previsto no edital do Concurso
Público Nº 001/2022 – PMRN – 18 DE JANEIRO DE 2022.



___________________________________
Local e data - (máximo de 15 dias de antecedência à data da prova).
 

____________________________________
Assinatura do Profissional

Carimbo/CRM
 
Natal/RN, 21 de janeiro de 2022.
Zacarias Figueiredo de Mendonça Neto – Cel PM
Presidente da Comissão de Coordenação-Geral do Concurso Público


