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VIII) Gozar de boa saúde, comprovada por atestado firmado por médico público ou
privado;
IX) Termo de Compromisso/declaração de não atuação dos serviços privados jurídi-
cos em desfavor da Fazenda Pública Estadual do Estado do Rio Grande do Norte;
bem como de acúmulo de cargo em órgão público nas esferas Federal, Estadual ou
Municipal;
X) Número de inscrição do NITS/ NIS/ PIS/PASEP, caso não possua, acessar:
(https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/inscricao-na-previdencia-social/).
Artigo 3º - A falta de qualquer um dos documentos a que se refere o artigo anterior
tornará sem efeito a convocação do candidato aprovado e implicará na sua renúncia
tácita, ocasião em que será chamado o candidato seguinte na ordem de classifi-
cação. 
Natal/RN, em 16 de agosto de 2021.
Luiz Antônio Marinho da Silva
Procurador-Geral do Estado

ANEXO 

PORTARIA Nº 187/2021-GPGE
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confer-
em o art. 11, inciso XIV e XXVIII, da Lei Complementar Estadual n.º 240, de 27
de junho de 2002 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), RESOLVE, após
divulgação do Resultado Definitivo, conforme Portaria nº 021/2020 - GPGE/PGE,
publicada no DOE nº 14.607, de 21 de fevereiro de 2020, às fls. 03.
Considerando os pedidos de fim de fila dos candidatos convocados FILIPE MAR-
INHO OLIVEIRA BORGES E ALINE SILVA SEIXAS, aprovados, respectiva-
mente, nas 125ª e 126ª colocações no III Processo Seletivo de Estagiário de Pós-
Graduação em Direito/2019.
Artigo 1º - CONVOCAR o (s) candidato (s) listado (s) a seguir, aprovado (s) no III
Processo de Seleção de Estagiários de Pós-Graduação em Direito, denominado PGE
RESIDÊNCIA/2019, para se apresentarem até o dia 19/08/2021 (quinta-feira), das
9h às 14h, com a finalidade de efetuar seu credenciamento para início das atividades
junto a esta Instituição. (vide anexo)
Artigo 2º - Para o credenciamento, o candidato deverá se apresentar na sede da
Procuradoria-Geral do Estado, de posse dos seguintes documentos:
I) Comprovante de matrícula em Curso de Pós-Graduação em Direito em que a área
de atuação seja correlacionada à PGE (Direito do Trabalho e Previdenciário, Direito
das Famílias e Sucessões, Direito Administrativo e Gestão Pública, Direito Público,
Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito
Ambiental, Direito Tributário e, Mediação, Conciliação e Arbitragem) com as datas
de início e término previstos, em Instituições de Ensino devidamente registradas
nos órgãos competentes e conveniadas com a Procuradoria-Geral do Estado do RN
(Universidade Potiguar-UNP, Complexo Educacional Damásio de Jesus, Faculdade
Maurício de Nassau-UNINASSAU, Universidade Federal do Rio Grande do Norte-
UFRN, Centro Universitário do Rio Grande do Norte-UNI/RN,Centro Universitário
Facex-UNIFACEX e Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar-FACEP), cujo pro-
jeto pedagógico do Curso de Pós-Graduação tenha previsão de estágio;
II) Cópia de diploma ou comprovante de colação de grau;
III) Declaração pessoal contendo a disponibilidade de horário e opção de turno;
IV) Cópias da Carteira de Identidade, CPF, comprovante de residência e título de
eleitor;
V) Cópia do cartão, contendo número da conta corrente e agência do Banco do
Brasil;
VI) 01 Foto 3x4 (recente);
VII) Certidões: criminal, eleitoral, improbidade administrativa (site do CNJ) e, de
quitação com as obrigações militares (sexo masculino);
VIII) Gozar de boa saúde, comprovada por atestado firmado por médico público ou
privado;
IX) Termo de Compromisso/declaração de não atuação dos serviços privados jurídi-
cos em desfavor da Fazenda Pública Estadual do Estado do Rio Grande do Norte;
bem como de não acúmulo de cargo em órgão público nas esferas Federal, Estadual
ou Municipal;
X) Número de inscrição do NITS/ NIS/ PIS/PASEP, caso não possua, acessar:
(https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/inscricao-na-previdencia-social/).
Artigo 3º - A falta de qualquer um dos documentos a que se refere o artigo anterior
tornará sem efeito a convocação do candidato aprovado e implicará na sua renúncia
tácita, ocasião em que será chamado o candidato seguinte na ordem de classifi-
cação. 
Natal/RN, em 16 de agosto de 2021.
Luiz Antônio Marinho da Silva
Procurador-Geral do Estado

ANEXO

PORTARIA Nº 188/2021-GPGE
O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confer-
em o art. 11, inciso XIV e XXVIII, da Lei Complementar Estadual n.º 240, de 27
de junho de 2002 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado), RESOLVE, após
divulgação do Resultado Definitivo, conforme Portaria nº 046/2020 - GPGE/PGE,
publicada no DOE nº 14.671, de 22 de maio de 2020, às fls. 02.
Considerando o processo nº 01110055.002394/2021-71.
Artigo 1º - CONVOCAR o (s) candidato (s) listado (s) a seguir, aprovado (s) no IX
Processo de Seleção de Estagiários de Graduação em Direito, para se apresentar
(em) até o dia 19/08/21 (quinta-feira), das 9h às 14h, na sede da Procuradoria Geral
do Estado em Natal, com a finalidade de efetuar seu credenciamento para início das
atividades junto a esta Instituição. (vide anexo)
Artigo 2º - Para o credenciamento, o candidato deverá se apresentar de posse dos
seguintes documentos:
I) Declaração/Atestado de matrícula (2021.1/2021.2) e Histórico Escolar
Universitário atualizados (contendo as disciplinas cursadas, em curso e que irá cur-
sar), devidamente assinados pela Instituição de Ensino; 
II) Declaração de não acúmulo de cargos públicos nas esferas federal, estadual e
municipal;
III) Cópia da inscrição/cadastro junto a Escola de Governo do RN, caso não possua
acessar: http://sistemas.searh.rn.gov.br/escoladegoverno/estagio/escolhacad.asp;
IV) Cópias da carteira de identidade (RG), CPF, comprovante de residência e títu-
lo de eleitor;

V) Certidões: improbidade administrativa (site do CNJ), criminal, eleitoral e, de
quitação com as obrigações militares para o sexo masculino;
V)  Atestado Médico (público ou privado) que comprove estar o candidato apto ao
exercício das funções de Estagiário de Graduação;
VI) Cópia do cartão, comprovando o número da agência e da conta
corrente/poupança junto ao Banco do Brasil; 
VII) 01 Foto 3x4 recente; 
VIII) Número de inscrição do NITS/ NIS/ PIS/PASEP, caso não possua, acessar:
(site/link: https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/inscricao-na-previdencia-
social/) ou pelo tele atendimento 135.
Artigo 3º - A falta de qualquer um dos documentos a que se refere o artigo anterior
tornará sem efeito a convocação do candidato aprovado e implicará na sua renúncia
tácita, ocasião em que será chamado o candidato seguinte na ordem de classifi-
cação. 
Natal/RN, em 16 de agosto de 2021.
Luiz Antônio Marinho da Silva
Procurador-Geral do Estado

ANEXO 

JULIANA MOURA NOGUEIRA

DIRETORA DA SECRETARIA GERAL PGE/RN

SECRETARIAS DE ESTADO
Secretaria de Estado 

da Administração - SEAD
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 017/2021 - 2º RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO
SOCIAL E DA VIDA PREGRESSA, DESCLASSIFICAÇÕES DE CANDIDATOS
E CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA
NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS (CFP)
O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público para provimento de vagas
para Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte,
no uso de suas atribuições legais e considerando o TERMO DE AJUSTAMENTO
DE GESTÃO Nº 006/2020 - PG, firmado entre o Ministério Público de Contas do
Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Norte e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao prosseguimen-
to do Concurso Público para o provimento de cargos vagos de Praças Combatentes
do CBMRN, torna público o 2º resultado preliminar da investigação social e da vida
pregressa, desclassificações de candidatos e a convocação para entrega de docu-
mentos para matrícula no Curso de Formação de Praças do Concurso Público regi-
do pelo Edital nº 001/2017, nos seguintes termos:

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DA VIDA
PREGRESSA:
1.1. Considerando os argumentos fáticos e jurídicos apresentados tempestivamente
pela candidata em sede de recurso administrativo, apresenta-se abaixo o segundo
resultado da sua investigação social e da vida pregressa. 

ORDEM INSCRIÇÃO                   NOME SITUAÇÃO
158 768022211 CAMILA DE SOUZA FARIAS INDICADO

2. DOS CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS:
2.1. Ficam desclassificados, por não terem se apresentado para a entrega de docu-
mentos conforme determinou o edital nº 016/2021, publicado no DOE nº 14.991 de
10 de agosto de 2021:

3. DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP
3.1. Ficam convocados para a entrega de documentos para matrícula no Curso de
Formação de Praças (CFP) os candidatos abaixo:

4. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
4.1. Os candidatos deverão apresentar ao Cento de Recursos Humanos do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, localizado na avenida
Prudente de Morais, 2410, Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59.022-545, nos dias 17
a 20 de agosto de 2021, os originais e cópia dos documentos abaixo relacionados:
4.1.1. Carteira de Identidade;
4.1.2. Título de Eleitor com comprovante de votação na última eleição, podendo ser
admitida a certidão obtida na Internet;
4.1.3. CPF;
4.1.4. Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir válida, no
mínimo na categoria "B" ou comprovante de aprovação junto ao DETRAN para
obtenção da CNH ou da permissão;
4.1.5.Certidão de Nascimento ou de Casamento;
4.1.6. cópia autenticada do certificado e histórico escolar de conclusão do ensino
médio, devidamente registrado, ou de conclusão de curso superior;
4.1.7. comprovante de inscrição no PIS/PASEP, se houver;
4.1.8. comprovante de residência;
4.1.9. Certidão Negativa de Crimes da Justiça Estadual Comum e Militar, da Justiça
Federal dos locais onde residiu o candidato nos últimos cinco anos e comprovante
de regularidade junto à Justiça Eleitoral;
4.1.10. Certificado de Reservista em dia ou Certificado de Dispensa de
Incorporação, para candidatos do sexo masculino;
4.1.11. duas fotos 3x4, iguais e recentes;
4.1.12. comprovante de conta corrente ou específica individual para recebimento de
auxílio financeiro em agência bancária no estado do Rio Grande do Norte de um dos
bancos conveniados, não sendo admitida conta conjunta.
4.3. Os candidatos deverão fazer uso de máscara de proteção em face da pandemia
de COVID-19.

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O candidato poderá recorrer, individualmente, de seu resultado, mediante a
interposição de recurso específico, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir
do dia subsequente ao da divulgação do resultado da respectiva fase.
5.2. Os recursos deverão ser dirigidos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio Grande do Norte através do e-mail cbmrncafo8154@gmail.com ou entregues
no Protocolo Geral da instituição, no Quartel do Comando-Geral, situado na aveni-
da Prudente de Morais, 2410, Barro Vermelho, Natal/RN, CEP 59022-545.
5.3 O Curso de Formação de Praça (CFP) tem previsão de início para o dia 17 de
agosto de 2021.
5.4. O Curso de Formação de Praça (CFP), 6ª etapa do concurso, apresenta caráter
classificatório e eliminatório.
5.5. Os candidatos convocados para a 6ª etapa terão a responsabilidade de adquirir
seu enxoval.

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 14.996

CLASSIFICAÇÃO 
NÚCLEO: CAICÓ 

           NOME DO CANDIDATO (A) 
PONTOS 

4ª  TAILMA GONÇALVES DA SILVA 12 

 

CLASSIFICAÇÃO 
NÚCLEO: NATAL 

           NOME DO CANDIDATO (A) 
PONTOS 

127ª ERICA DA ROCHA BEZERRA 10 

128ª MARIANA LUIZA PEREIRA DO NASCIMENTO 10 

 

CLASSIFICAÇÃO 
SEDE: NATAL 

           NOME DO CANDIDATO (A) 
PONTOS 

102ª ANA CAMILA ALEXANDE SILVA 770/1000 

 
PGE/RN 

SECRETARIA GER AL 
RELAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO POR PROCURADOR NO PERÍODO DE 13/08/2021 ATÉ 13/08/2021 

CITAÇÕES, INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

 
Setor: CONTENCIOSO 

Procurador Processo 
ANA CLÁU DIA BULHÕES PO RPINO DE MACEDO [01510127.001022/2021-15] [0000055-86.2020.5.21.0018]  Total de Processos (2)  

ANA G ABRIELA BRITO RAMOS [01110055.000586/2018-48] Total de  Proce ssos (1) 

BRUNO PROENÇA ALENCAR 
[01110055.001429/2020-74] [0087700-76.2002.5.21.0020]  [0859101-
71.2019.8.20.5001] [0812935-97.2019.8.20.5124] [0815580-76.2019.8.20.5001] 
[0858102-21.2019.8.20.5001] Total de Processos (6) 

CÁSSIO CARVALHO CORREIA DE ANDRADE [0801812-25.2015.8.20.5001] Total de Processos (1) 

DÁRIO PAIVA DE MACÊDO 
[0001411-52.2017.5.21.0041] [02910160.000548/2020-12]  [0829891-
14.2015.8.20.5001] [0808538-39.2020.8.20.5001] [0809477-72.2019.8.20.5124] 
[0846738-18.2020.8.20.5001] Total de Processos (6) 

FILIPE A LVES DE LIMA COSTA 
[0801648-52.2021.8.20.5162] [0801012-25.2021.4.05.8400] [0803471-
97.2021.4.05.8400] [0507998-68.2021.4.05.8400] [0515274-53.2021.4.05.8400] 
[0802045-40.2021.8.20.5121] Total de Processos (6) 

FRANCISCO IVO CAV ALCAN TI NETTO [0807818-72.2020.8.20.5001] Total de Processos (1) 

HÉLIO V ARELA DE ALBUQU ERQUE JÚNIOR 
[00110013.004290/2020-71] [0819515-95.2017.8.20.5001]  [0812520-
61.2020.8.20.5001] [0812395-93.2020.8.20.5001] [0832358-87.2020.8.20.5001] 
[0815372-58.2020.8.20.5001] Total de Processos (6) 

JANSENIO ALVES ARAÚJO DE OLIVEIRA 
[0812296-26.2020.8.20.5001] [0808555-75.2020.8.20.5001] [0836967-
50.2019.8.20.5001] [0823822-63.2015.8.20.5001] [0001179-51.2017.5.21.0005] 
Total de Pr ocessos (5)  

JO ÃO CARLOS GOMES CO QUE 

[0841150-64.2019.8.20.5001] [0806918-60.2018.8.20.5001] [0868689-
68.2020.8.20.5001] [0856599-33.2017.8.20.5001] [0809405-71.2016.8.20.5001] 
[0832908-87.2017.8.20.5001] [0818501-08.2019.8.20.5001] [0816174-
56.2020.8.20.5001] [0838736-93.2019.8.20.5001] [00110013.008810/2021-04] 
[00110013.008738/2021-15] [00810028.004380/2021-04]  [00810028.004381/2021-
41] [0809345-64.2017.8.20.5001] [0832972-58.2021.8.20.5001] [0832212-
51.2017.8.20.5001] [0839201-73.2017.8.20.5001] [0801440-03.2020.8.20.5001] 
[0823574-58.2019.8.20.5001] [0800218-97.2020.8.20.5001] [0812239-
81.2015.8.20.5001] [0838851-22.2016.8.20.5001] [0858850-24.2017.8.20.5001] 
Total de Pr ocessos (23) 

JU LIANA DE MORAIS GUERRA [0814010-84.2021.8.20.5001] Total de Processos (1) 
LUCIA DE FÁTIMA DIAS FAGUND ES COCENTINO [0800023-09.2021.8.20.5121] [0000369-49.2021.5.21.0001] Total de Processos (2) 
LUIS MARCELO CAV ALCANTI DE SOUZA [0834448-68.2020.8.20.5001] [0808109-18.2017.4.05.8400] Total de Processos (2) 
TEREZA CRISTINA RAMALHO TEIXEIRA [0000458-48.2021.5.21.0009] Total de Processos (1) 
Setor : GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO 

Procurador Processo 
ANA CAROLIN A MONTE PROCÓPIO DE ARAÚJO [01110045.000604/2021-14] [01110044.002425/2021-13]  Total de Proc essos (2) 
CRISTIANO FEITOSA MENDES [0841208-67.2019.8.20.5001] [0801599-52.2013.8.20.0001] Total de Processos (2) 
Setor : NÚCLEO ESPECIA L JUN TO A OS TRIBUNAIS SUPERIORES 

Procurador Processo 
MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIV EIRA [1926745]  [6943] [1336786-] [1336776-] Total de Proc essos (4) 

RODRIGO TAV ARES DE ABREU LIMA 

[1929633]  [66383]  [66593]  [66696] [67021] [1931048] [1942601] [1942625]  
[1942702]  [1942711]  [1915952] [66326] [1927656] [1788065] [1804361] 
[1807306]  [1941191]  [0000649-82.2019.5.21.0003] [0000517-14.2018.5.21.0018]  
[0000860-12.2019.5.21.0006] [0000914-67.2019.5.21.0041] [0000518-
96.2018.5.21.0018] [0000149-80.2019.5.21.0014] [0000555-62.2018.5.21.0006] 
[0000726-58.2019.5.21.0014] [0000626-16.2019.5.21.0043] [0000881-
88.2019.5.21.0005] [0000409-03.2018.5.21.0012] [0000509-70.2018.5.21.0007] 
[0001514-61.2017.5.21.0008] [0013100-74.2012.5.21.0007] [0105100-
18.2011.5.21.0011] [0105100-18.2011.5.21.0011] [0126300-14.2011.5.21.0001] 
[0146200-77.2011.5.21.0002] [0183200-96.2011.5.21.0007] [0025900-
44.2011.5.21.0016] [0000068-21.2020.5.21.0007] [0000068-21.2020.5.21.0007] 
[0000738-78.2019.5.21.0012] [0000975-30.2019.5.21.0007] [0000825-
31.2019.5.21.0013] [0000328-56.2015.5.21.0013] [0001368-44.2013.5.21.0013] 
[0001368-44.2013.5.21.0013] [0000750-92.2019.5.21.0012] [0000155-
66.2018.5.21.0000] [0000155-66.2018.5.21.0000] [0000155-66.2018.5.21.0000] 
[0000161-39.2019.5.21.0000] [0000732-71.2019.5.21.0012] [0000192-
83.2020.5.21.0013] [1942479] [1942515] Total de  Processos (54) 

 Setor : PROCURA DORIA ADMINISTRATIVA 

Procurador Processo 

ELOÍSA BEZERRA GUERREIRO 
[00810028.004270/2021-34] [00110042.004509/2019-51]  [00410029.000717/2021-
16] [00410013.002404/2021-63] [02210050.000888/2021-41]  Total de Processos 
(5) 

Setor : PROCURA DORIA DAS LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Procurador Processo 

ANTÔNIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO [00510050.000122/2021-20] [00610204.000047/2021-41]  Total de Proc essos (2) 

MARCOS ANTONIO PINTO DA SILVA 
[02910037.001974/2021-61] [00210038.003374/2021-35]  [02810010.002807/2020-
19] Total de Pr ocessos (3)  

ROSALI DIAS DE ARAÚ JO PINHEIRO [20860120.176] [00410016.000333/2021-34] Total de Processos (2)  
Setor : PROCURA DORIA DO CONTENCIOSO FISCAL 

Procurador Processo 
ANA KARENINA DE FIGUEIREDO FERREIRA STABILE [0007605-43.2015.8.20.0000] Total de Processos (1) 
IDÁLIO CAMPOS [0844901-98.2015.8.20.5001] Total de Processos (1) 
Setor : PROCURA DORIA DO PATRIMÔNIO E DEFESA AMBIENTAL 

Procurador Processo 

FRANCISCO DE SALES MATOS 

[12510007.001612/2021-76] [00110037.002002/2021-57]  [01110045.000615/2021-
96] [00110037.000853/2021-65] [00110037.000867/2021-89]  
[00110037.002252/2021-97] [00110037.002255/2021-21]  [00110037.002254/2021-
86] [00110037.002250/2021-06] [00110037.002013/2021-37]  Total de Processos 
(10) 

Setor : REGIONAL D E CAICÓ 
Procurador Processo 

CARLOS JOSÉ FERN ANDES RÊGO  [00110012.000467/2021-51] Total de  Proce ssos (1) 
Setor : REGIONAL D E MOSSORÓ 

Procurador Processo 

DIEGO NOGUEIRA KAUR 
[04410051.000980/2020-81] [0807248-28.2021.8.20.5106]  
[00110013.005382/2021-50] Total de  Proce ssos (3) 

JESU ALDO MARQUES FERNA NDES 

[0801202-41.2021.8.20.5100] [0803041-88.2018.8.20.5106] [0812156-
31.2021.8.20.5106] [0809274-09.2015.8.20.5106] [0812946-49.2020.8.20.5106] 
[0100003-56.2018.8.20.0112] [0800381-66.2019.8.20.5113] [0808330-
94.2021.8.20.5106] [0800841-29.2018.8.20.5100] [0817083-45.2018.8.20.5106] 
[0808124-22.2017.8.20.5106] [0807017-40.2017.8.20.5106] [0005207-
09.2009.8.20.0106] [0814412-15.2019.8.20.5106] [0807934-54.2020.8.20.5106] 
[0801868-54.2019.4.05.8401] Total de Processos (16)  

VICTOR BARBOSA SANTOS 
[00110013.008962/2021-07] [04410023.003473/2021-17]  [01510114.001528/2021-
73] Total de Pr ocessos (3)  

Setor : SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Procurador Processo 

JANN E MARIA DE ARAÚJO 
[00610788.000539/2020-31] [02810045.000114/2021-67]  [00110012.000467/2021-
51] [00810028.002265/2021-97] [00110012.000886/2021-93]  
[01110064.000693/2021-62] Total de  Proce ssos (6) 

 

CLASSIFICAÇÃO 
ATUAL - EDITAL Nº 
016/2021 

INSCRIÇÃO NOME SITUAÇÃO 

17 768020871 Ped ro Henrique Paiva De Góis DESCLASSIFICADO 
18 768015190 Emmanoella Marcia Silva De Oliveira DESCLASSIFICADO 
36 768009559 Melissa Fernandes Marinho De Souza DESCLASSIFICADO 
49 768012737 Fab rício Aguiar De Oliveira DESCLASSIFICADO 
63 768023701 Carlos Elder Araújo Da Silva DESCLASSIFICADO 
73 768019520 Ped ro Victor Alves Folha Gomes DESCLASSIFICADO 
112 768003579 Paulo Galberlano Guerreiro Da Silva DESCLASSIFICADO 
136 768022160 Hadley Assis De Souza Mendonça DESCLASSIFICADO 

 

CONVOCADOS 
Classificação Inscrição Nome 

150.  768000326 Gildemberg Amorim Silva 

151.  768020207 Lívia Cristina De Oliveira Fel ipe 

152.  768021018 Júlio César Dantas De Araújo 

153.  768007907 Flávio Josifran De Medeiros 

154.  768022745 Raphael Firmino 

155.  768013341 Alyson Ferreira Da Silva 

156.  768014174 Anna Cecília Soares Castor 

157.  768008918 Natália Monteiro Da Silva Adrião 
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5.6. No decorrer da realização do CFP, o candidato estará sujeito a leis, normas e regulamentos que regem o Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN).
5.7. O Curso de Formação de Praças terá duração de aproximadamente 10 (dez) meses e será realizado no Centro Superior de
Formação e Aperfeiçoamento (CSFA) do CBMRN.
5.8. Dado o regime de dedicação exclusiva exigido dos bombeiros militares e consistindo a profissão bombeiro militar em
serviço voluntário, não será admitida qualquer excepcionalidade ao exercício da função por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política.
5.9. Será aprovado no Concurso Público o candidato que concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Praças.
5.10. O resultado final do concurso obedecerá a ordem de classificação obtida no Curso de Formação de Praças.
5.11. Durante o Curso de Formação de Praças, o candidato será submetido a avaliações psicológicas e investigação social, que
terão caráter eliminatório. 
5.12. O Comandante-Geral do CBMRN adotará os procedimentos pertinentes a esta etapa do concurso.
Natal, 16 de agosto de 2021.
JOSÉ EDIRAN MAGALHÃES TEIXEIRA
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público

ANEXO I - ENXOVAL
ENXOVAL DO ALUNO CFP 2021

EDITAL Nº 018/2021 - 3º RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DA VIDA PREGRESSA E
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO)
O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público para provimento de vagas para Oficial Combatente (2º Tenente) do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e considerando o TERMO
DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO Nº 005/2020 - PG, firmado entre o Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande
do Norte, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, referente
ao prosseguimento do Concurso Público para o provimento de cargos vagos de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes
do CBMRN, torna público o 3º resultado preliminar da investigação social e da vida pregressa e a convocação para o Curso de
Formação de Oficiais do Concurso Público regido pelo Edital nº 002/2017, nos seguintes termos:
1. DO 3º RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E DA VIDA PREGRESSA
1.1. Considerando os argumentos fáticos e jurídicos apresentados tempestivamente pelo candidato Caio Víctor Alves de Araújo
Lima em sede de recurso administrativo, apresenta-se abaixo o terceiro resultado da sua investigação social e da vida pregres-
sa. 

Inscrição Nome Resultado Preliminar
790001073 Caio Víctor Alves de Araújo Lima Indicado

2. DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
2.1. Fica convocado para o Curso de Formação de Oficiais (6ª etapa do certame) o candidato abaixo indicado.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. O Curso de Formação de Oficiais (CFO), 6ª etapa do concurso, apresenta caráter classificatório e eliminatório.
3.2. Os candidatos convocados para a 6ª etapa terão a responsabilidade de adquirir seu enxoval.
3.3. No decorrer da realização do CFO, o candidato estará sujeito a leis, normas e regulamentos que regem o Corpo de
Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte (CBMRN), além daquelas vigentes no estabelecimento de ensino em que estiver
matriculado.
3.4. O Curso de Formação de Oficiais terá duração de aproximadamente 03 (três) anos e será realizado no estado da Paraíba ou
no estado de Minas Gerais, através de parceria firmada entre o CBMRN e o Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB)
e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
3.5. Durante o Curso de Formação, o candidato estará subordinado ao Corpo de Bombeiros Militar do estado onde estiverem
matriculados.
3.6. Dado o regime de dedicação exclusiva exigido dos bombeiros militares e consistindo a profissão bombeiro militar em
serviço voluntário, não será admitida qualquer excepcionalidade ao exercício da função por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política.
3.7. Será aprovado no Concurso Público o candidato que concluir com aproveitamento o Curso de Formação de Oficiais, bem
como o estágio probatório na condição de Aspirante a Oficial, quando será nomeado no Cargo de 2º Tenente do Quadro de
Oficiais Combatentes Bombeiro Militar (QOCBM), mediante recebimento de Carta Patente, expedida pelo Chefe do Poder
Executivo do estado do Rio Grande do Norte.
3.8. O resultado final do concurso obedecerá a ordem de classificação obtida no Curso de Formação de Oficiais.
3.9. Durante o Curso de Formação de Oficiais, o candidato será submetido a avaliações psicológicas e investigação social, que
terão caráter eliminatório. 
3.10. O Comandante-Geral do CBMRN adotará os procedimentos pertinentes a esta etapa do concurso.
Natal, 13 de agosto de 2021.
JOSÉ EDIRAN MAGALHÃES TEIXEIRA
Presidente da Comissão Especial do Concurso Público

EDITAL Nº 018/2021 - RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA E CONVOCAÇÃO
PARA O EXAME DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO EM CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL
(CFP)
O Presidente da Comissão Especial do Concurso Público para provimento de vagas para Soldado do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais e  considerando o TERMO DE AJUSTAMENTO
DE GESTÃO Nº 006/2020 - PG, firmado entre o Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, o Ministério
Público do Estado do Rio Grande do Norte e o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, referente ao prosseguimento do
Concurso Público para o provimento de cargos vagos de Praças Combatentes do CBMRN, torna pública o Resultado definiti-
vo da Avaliação Médica e Odontológica e a convocação para o Exame de Avaliação do Condicionamento Físico do Concurso
Público regido pelo Edital nº 001/2017, em cumprimento às decisões judiciais constantes no processos nº 0827615-
97.2021.8.20.5001, 0829781-05.2021.8.20.5001 e 08226588-79.2021.8.20.5001 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte, nos seguintes termos:
O Concurso Público reger-se-á pelas disposições contidas nos editais a ele referentes e atenderá às normas sanitárias vigentes,
oferecendo álcool gel na entrada em etapas presenciais, bem como mantendo distanciamento entre os candidatos, consideran-
do as recomendações dos órgãos competentes no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia de COVID-19.

1. DO RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA
1.1 Resultado definitivo do Exame de Avaliação Médica e Odontológica, com os seguintes dados: inscrição, ordem preliminar
no concurso, nome do candidato e resultado na etapa:

Inscrição Ordem Nome Avaliação Médica e Odontológica
768024424 381. Gidilaf Xavier De Paiva APTO
768008056 448. Pedro Anndrew Fernandes Serafim APTO
768003137 544. Brendow De Lacerda Severo APTO

2. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
2.1. Ficam convocados para o Exame de Avaliação do Condicionamento Físico os candidatos relacionados no Anexo II  deste
Edital.
2.2. O Exame de Avaliação do Condicionamento Físico tem caráter eliminatório e constitui-se na realização de um conjunto de
testes, com cargas de exercícios físicos que avaliam parâmetros de força, coordenação, capacidade aeróbica e anaeróbica, per-
mitindo classificar o estado físico no momento da execução dos testes, devendo o candidato cumprir com habilidade o que lhe
é exigido, obtendo os índices previstos nas respectivas tabelas para o masculino e para o feminino.

3. DO LOCAL, DAS DATAS E DOS HORÁRIOS
3.1. O candidato convocado disporá do período de 20 a 21/08/2021 para verificar a capacidade mínima necessária para supor-
tar, física e organicamente, as exigências próprias do cargo e que será realizada no CAIC - CENTRO DE DESPORTOS EDU-
CACIONAL GERAÇÃO 2000 (CAIC ESPORTIVO GERAÇÃO 2000), localizado na Av. Jerônimo Câmara, 1749, Lagoa
Nova, Natal/RN, CEP 59063-100.
3.2. O candidato deverá comparecer com a antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início,
munido do DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL E ATESTADO MÉDICO, conforme modelo constante do Anexo
III deste Edital (original ou cópia autenticada em cartório) específico para tal fim, e trajando roupa apropriada para a prática de
exercício físico, bem como utilizando obrigatoriamente máscara de proteção durante toda a permanência no local de aplicação,
exceto durante a aplicação dos testes, quando será facultada ao candidato a sua retirada, tendo em vista que os testes serão real-
izados de forma individual e respeitará todas as medidas de distanciamento, levando em considerando as recomendações dos
órgãos competentes no que diz respeito ao enfrentamento da COVID-19.
3.3. O atestado médico, emitido no prazo máximo de até 30 (trinta) dias antes do Exame de Avaliação do Condicionamento
Físico, deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto para realizar os exercícios específicos desta
etapa e será retido pela empresa realizadora do concurso.

4. DO EXAME DE AVALIAÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO (EACF) 
4.1. O Exame de Avaliação do Condicionamento Físico aplicado ao candidato será realizados em 02 (dois) dias e seguirão a
seguinte sequência:
1° dia - 20/08/2021 (sexta-feira): 
a) flexão de braços; 
b) flexão abdominal;
c) natação de 50 metros em estilo livre.
2° dia - 18/07/2021 (sábado):
a) tração na barra fixa, somente para os candidatos do sexo masculino, ou isometria na barra fixa, somente para os candidatos
do sexo feminino; 
b) corrida de 12 minutos.
4.2. Os casos de alteração física, psicológica e(ou) fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras,
contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes na data marcada, diminuam ou limitem a capaci-
dade física do candidato não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ou adia-
mento do mesmo e, uma vez impossibilitado, estará o candidato eliminado do Concurso.
4.3. O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular em qualquer um dos exercícios do EACF e não
tiver condição de continuar estará automaticamente eliminado no Concurso Público.
4.4. Ficará a cargo do candidato o aquecimento para a realização dos exercícios.
4.5. Não serão contabilizadas as repetições de cada exercício executadas de forma incorreta ou em inobservância de qualquer
das regras de execução.

ANO 88                        EDIÇÃO Nº 14.996

QUANT.  DESCRIÇÃO 

Mínimo 04 Unid. 
Camisa com manga na cor vermelha, confeccionada com gola olímpica (gola redonda), com punho, sem 
detalhes (sem bordados, sem inscrições), bainha simples e em algodão/poliéster. 

Mínimo 02 Unid. Calça jeans tradicional na cor azul escuro, lisa e sem detalhes (sem bordados, sem inscrições). 
02 Unid. Cinto em lona na cor vermelha. 
02 Unid. Fivela metál ica, lisa e prateada para cinto. 
01 par Coturno em couro extra leve com cadarço e sem zíper. 
02 pares Meião preto. 
Mínimo 02 Unid. Par de meias do tipo “cano médio” na cor branca, l isa e sem detalhes (sem bordados, sem inscrições). 
01 par Tênis apropriado para a prática de corrida predominantemente preto. 
01 Unid. Par de sandál ias de borracha “tipo havaianas” na cor preta. 
Mínimo 02 Unid. Toalh as de banho na cor branca com o nome de guerra bordado na cor vermelha. 
01 Unid. Apito “tipo FOX 40” na cor preta. 
01 Unid. Lanterna pequen a de cor preta com acionamento na parte de t rás. 
01 Unid. Óculos para natação. 
01 Unid. Par de nadadeiras para natação. 

01 Unid. 
Cabo sol teiro, dimensões 06 m x 11 mm (bi tola) na cor branca. Fabricado 100% poliester alta resistência à 
ruptura. 

01 Unid. Mosquetão em aço 25 kN (2500 kg). 
01 Unid. Freio 8 em aço 25 kN (2500 kg). 
01 Unid. Par de lu vas em vaqueta. 
01 Unid. Caneca de plástico na cor branca (300 ml).  
01 Unid. Cantil  militar na cor preta. 
02 Unid. Cadeados (tamanho 25). 
02 Unid. Sh ort térmico liso na cor preta. 

02 Unid. 
Camisa intern a manga longa em tecido elástico (compress iva) com p roteção UV na cor vermelha lisa em 
tom ún ico. 

01 Unid. Máscara de mergulho com snorkel. 
01 Unid. Óculos de proteção (EPI). 
01 Unid. Protetor auricular (EPI). 
01 Par. Joelheira “t ipo skatista”. 
01 Par. Cotoveleira “tipo skatista”. 
01 Unid. Balaclava antichamas. 
01 Unid. Gorro com Pala na cor vermelha e número bord ado na cor amarela. 
2 Unid. Lençol solteiro sem elást ico na cor branca e sem detalhes. 
02 Unid. Fronhas na cor b ranca e sem detalhes. 

- 
Kit para limpeza e manutenção dos calçados e dos uniformes: Graxa preta ou incolor;  Escova de cerdas 
macias para engraxe;  Escova de cerdas duras para lavagem; Flanelas ; Kit  de aviamentos para costu ras 
rápid as e Pasta p ara polimento de metais (Foto 39). 

- Kit de higiene pessoal individual. 

- 
Kit de material didático: caneta, lápis, borracha, material p ara anotação, pen drive com no mínimo com 4 
GB. 

- Protetor Solar.  
2 Litros Álcool  líquido etíl ico hidratado 70° INPM. 
1 Litro Álcool  gel etíl ico hidratado 70° INPM. 
- Frascos para armazenamento de álcool  líquido e gel . 

 EXCLUSIVAMENTE PARA O PÚBLICO MASCULINO 
Mínimo 02 Unid.  Calção vermelho (tactel) padrão militar (sem bordad os , sem inscrições) para a prát ica de atividades físicas. 
01 Unid.  Sunga preta “t ipo boxer” sem detalhes. 
01 Unid.  Calça social  na cor preta. 
01 Unid.  Camisa social manga longa na cor branca. 
01 Unid.  Cinto em couro na cor preta. 
01 Unid.  Gravata vertical na cor vermelha. 
02 Unid.  Par d e meias social na cor preta. 
01 par  Sapato social totalmente preto com cadarço e vulcanizado. 
- - Kit de barbear: aparelho de barbear, lâminas  de barbear, espuma de barbear, etc. 

 EXCLUSIVAMENTE PARA O PÚBLICO FEMININO 
01 Unid.  Saia social na altura do joelho na cor p reta. 
01 Unid.  Camisa social manga longa na cor branca. 
01 par  Sapato social preto, liso, com sal to tamanho médio (sem detalhe) e fechado. 
01 par  Meia calça lisa no tom da pele. 
01 Unid.  Rede para coque e elástico para cabelo na cor do cabelo. 
01 Unid.  Gravata “tipo laço” na cor vermelha. 
Mínimo 02 Unid.  Bermuda em Helanca vermelha para a prática de atividades  físicas. 
01 Unid.  Maiô preto, liso e sem detalhes. Obs: Será usado em conjunto com a bermuda em lycra p reta. 
01 Unid.  Touca para natação na cor preta. 
Mínimo 01 Unid.  Top  feminino p reto. 
- - Gel para cabelo. 

 

Classificação Inscrição Nome Corporação Promotora do 
CFO 

Data de Início do 
CFO 

4º 790001073 Caio Víctor Alves de Araújo Lima CBMPB 18/08/2021 

 


