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RESUMO

Este trabalho visa analisar  o recrutamento e a seleção de soldados feitos pela  PMRN nos
últimos 05 (cinco) anos, como também, verificar  se há  uma política de recursos humanos,
voltada para o provisão de pessoal e se a sua forma de planejamento , vem Influenciando
na  escolha de candidatos  adequados as necessidades da Polícia Militar do Rio Grande do
Norte,  quanto a  realidade do serviço de Segurança Pública  .  Esse  trabalho surgiu  em
virtude das diversas reclamações, por parte dos oficiais, em relação ao nível profissional dos
soldados  recém-formados e   devido  ao excesso  de ações impetrada  pelos   candidatos
eliminados,  questionando algumas falhas dos últimos concursos. Através das referencias
bibliográficas, obteve-se o esclarecimento a respeito dos seguintes aspectos: o conceito de
recursos humanos, o que é a administração de RH e como desenvolvê-la, o que é política
de recursos humanos, o seu modelo tradicional e suas tendências. Após os conhecimentos
adquiridos,  foi   analisado  o processo de recrutamento e seleção da PMRN.  Através de
investigação exploratória, desenvolvida através de entrevista com o diretor da Diretoria de
Pessoal  e o chefe da DP5 (  seção de recrutamento e seleção),  e  de questionário  com
perguntas  fechadas  ,  destinado  aos  Capitães  e  Tenentes  pertencentes  às  unidades  e
subunidades  policiais  que  integram  o  Comando  do  Policiamento  da  Capital;  buscou-se
interpretar e a Procurar  o  sentido  mais  amplo  de  tais  respostas, ligando-as a outros
conhecimentos  já  obtidos.  O  que  nos  permitiu  evidenciar  a  predominância  de  uma
tímida  política de recursos humanos praticada pela PMRN, tendo como conseqüência a
ineficiente do processo de seleção dos soldados. 

Palavras-Chave: Política de RH, processo seletivo, eficácia, Polícia Militar.



SUMMARY

  

This work seeks to analyze the recruitment and the soldiers' selection done by
PMRN in the last ones 05 (five) years, as well as, to verify if there is a politics of human
resources gone back to personnel's provision and if your planning form, is Influencing in the
adapted candidates' choice the needs of the military police of Rio Grande do Norte, as the
reality of Public Safety's service. That work appeared by virtue of the several complaints, on
the part of the officials, in relation to the recently-formed soldiers' professional level and due
to the excess of actions petitioned by eliminated candidates, questioning some fails of the
last  contests.  Through  the  bibliographical  references,  it  was  obtained  the  explanation
regarding the following aspects: the concept of human resources, what is the administration
of RH and how to develop her, what is political of human resources, your traditional model
and your tendencies. After the acquired knowledge, it was analyzed the recruitment process
and selection of PMRN. Through exploratory investigation, developed through interview with
the  director  of  Personnel's  Management  and  the  boss  of  DP5  (recruitment  section  and
selection),  and  of  questionnaire  with  closed  questions,  destined  to  the  Captains  and
Lieutenants belonging to the units and subunidades policemen that integrate the Command
of the Policing of the Capital; it was looked for to interpret and to Seek the widest sense of
such  answers,  tying  them the  other  knowledge  already  obtained.  The  one  that  allowed
evidence us the predominance of a shy politics of human resources practiced by PMRN,
tends as consequence the inefficient of the process of the soldiers' selection.
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Os Recursos  Humanos  assumem,  atualmente,  importância  vital  para  o

sucesso  das  organizações.  O  processo  de  Globalização,  ao  qual  estamos

inexoravelmente  inseridos,  impõe,  como  modelo  e  desenho  organizacional,

empresas  enxutas,  ágeis,  compostas  de  profissionais  preparados,  com  visão

estratégica, boa cultura geral, habilidades multidisciplinares, criatividade, iniciativa e

capacidade de liderança, enfim pessoas motivadas e capazes de motivarem as suas

equipes de trabalho.

Encontrar  profissionais  com  tais  características  tem  sido  uma  tarefa

extremamente  difícil para  as  Organizações.  Nesta  perspectiva,  os  Recursos

Humanos, que veio ganhando espaço no decorrer da história ,  hoje, torna-se  uma

questão de sobrevivência  das  Empresas que  almejam continuar  competitivas  e

fazer frente ao  processo de globalização. As tecnologias e, conseqüentemente, os

processos  produtivos  se universalizaram,  e o grande diferencial competitivo e de

qualidade, passou a recair sobre as pessoas. Portanto, o fator humano,  não pode

mais ser visto como objeto de  preocupação, tão somente, de um grupo seleto de

"especialistas em pessoas" (psicólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, etc.).

Ele precisa ser também, objeto de estudos de todos aqueles que desempenham ou

desejam  desempenhar  nas  Organizações  o  papel  de   líderes,  pois,  em  última

instância, quem realiza e consubstancia na prática as propostas de RH são os que

lidam  com  as  equipes  e  é  somente  através  deles  que  será  possível   a

implementação de práticas de RH adequadas. E para se implementar tais práticas,

necessário se faz, traçar metas e diretrizes que estabeleçam uma linha de ação,

objetivando  alcançar  resultados  pré-determinados.  O  estabelecimento  de  uma

política de ação, para qualquer empresa, torna-se uma condição fundamental para a

gestão dos recursos humanos de forma eficiente. 

Os especialistas e técnicos de RH nas Organizações devem assumir hoje,

o papel de consultores (sejam eles consultores externos ou internos)  e devem servir

como elementos catalisadores que provocam, induzem a reflexão e a adoção crítica

de  práticas  mais  eficientes,  através  de  um  processo  de  mudança  cultural

democrática, efetivamente  aceita e compartilhada por todos.

Saber  lidar  com  pessoas,  tornando-as  mais  desenvolvidas  para  as

funções que exercem, mais motivadas, mais empreendedoras, menos acomodadas,

enfim mais produtivas, é hoje o diferencial que irá permitir dizer se uma Empresa

pode ou não implementar práticas que a levem ao sucesso.
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 Desta forma, o presente trabalho procurou analisar o desenvolvimento da

política de RH da PMRN, bem como verificar se a sua forma de planejamento vem

influenciando  na  escolha  de  candidatos  mais  adequados  as  necessidades  da

corporação.  Nesse  intuito,  procurou-se  na  fundamentação  teórica  explicar  no

capítulo I,  o que é recursos humanos e como ele é administrado; no capítulo II,

ressaltou-se, o que é política de RH, onde se mostrou o entendimento de Lucena e

Chiavenato,  ressaltou-se  também,  no  mesmo  capítulo,  como  se  processa  o

subsistema de provisão de RH; no capítulo III, evidenciou-se como se desenvolveu a

pesquisa de campo; e no capítulo IV, foram feitas as considerações finais.     
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Se você encontrar uma forma de trabalhar
na  qual  as  pessoas  sejam  consideradas
importantes,  elas  darão  o  melhor  de  si,
lutarão  pela  excelência  ou,  no  mínimo,
trabalharão melhor do que a concorrência.

Hector Lang   

_________________________________________________________________

CAPÍTULO I –  RECURSOS HUMANOS 
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1.1 -  Histórico

Recursos Humanos é um campo de atividade tão antigo quanto  o  ser

humano e seus agrupamentos, pois sempre esteve presente, como atividade auxiliar

da  organização  e  direção  de  trabalhos  em  grupo.  Quando  os  agrupamentos

humanos da pré-história  saíam para caçar,  pescar,   ou colher  frutas;  não só os

líderes  ,  mas  também  os  membros  do  grupo,  estavam  executando  ações  de

Recursos Humanos. Entretanto, suas formas preliminares de ação, nas atividades

organizacionais e administrativas, não foram formadas nesse contexto de atividades

econômicas rudimentares.  

O  seu  perfil  original  de  ação  teve  origem  no  cenário  das  atividades

administrativas  ligadas  à  ação  política,   militar,  de  gestão  dos  monopólios

econômicos dos governos e nas organizações religiosas. E dessa forma, perdurou

da Antiguidade até o século XVIII, deixando várias marcas que nos tempos atuais

permanecem como características do estilo das organizações.  

Segundo Flávio Toledo (2003), p.18:

A atividade de Recursos Humanos, desde a antiguidade até o fim
século  XVIII,  andou  a  reboque  do  autoritarismo burocrático  e  da
discriminação econômica. Estava sempre a serviço dessa realidade.
Realidade  que  se  caracterizava  por  um  esforço,  no  mundo
organizacional do trabalho, de se atingir metas cada vez mais altas
do TER, sendo quer o SER, ou seja, o processo de auto-realização
mais  nobre,  que  caracteriza  o  ser  humano,  era  entendido  como
privilégio  das  minorias  nobres  e  religiosas  que,  tranqüilamente  ,
podiam  desfrutar  de  atividades  espirituais  ou  intelectuais  mais
refinadas, financiadas pelo excedente de riquezas produzidas pela
coletividade. 

Com  o  advento  da  revolução  industrial,  que  se  evidenciou  pelo

desenvolvimento  das  máquinas  e  ferramentas,  o  que  ocasionou  a  produção  de

riquezas; algumas características novas surgiram, passando a contribuir com o perfil

autoritário  e  burocrático  das  organizações  de  trabalho.   Entre  as  diversas

características, ressalta-se:

 O aumento e o reforço da distância entre a estruturação e direção do

trabalho e sua execução;

 A implementação crescente da divisão do trabalho.

Antes da revolução industrial,  certos níveis  de autonomia,  referente ao

planejamento  e  controle  da  atividade  de  trabalho,  podiam  ser  notados  em
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comunidade agrícolas, e nos núcleos artesãos da Idade Média. Com a  revolução

industrial e seu desenvolvimento tecnológico, essas expressões foram praticamente

eliminadas. No início de século passado, passou-se, então, a surgir  várias críticas a

respeito da estrutura e do comportamento das organizações. 

Dentre  as  críticas,  Flavio  Toledo  (2003)  destaca  que  os  marxistas

denunciaram a injustiça das relações econômicas, atribuindo não só, a sua negação

aos membros dos grupos de trabalho, como também a superestrutura de valores

resumida na ideologia capitalista. Já os pensadores libertários destacaram a idéia de

que para se atingir fins humanistas, não era necessário utilizar caminhos alienadores

como o autoritarismo e a tecnocracia.

Chiavenato  (2002)  destaca  que  no  decorrer  do  século  XX,  as

organizações  passaram  por  várias  mudanças,  as  quais,  delinearam  as

transformações ocorridas com os recursos humanos, e podem ser divididas em três

fases distintas: 

 1ª  FASE:  As  pessoas  eram  consideradas  recursos  de  produção,

juntamente  com outros  recursos  organizacionais,  como  máquinas,

equipamentos e capital. E por essa concepção, a administração de

pessoal  era  considerada  como  relações  industriais.  (era  da

industrialização clássica);

 2ª FASE: A velha concepção de relações industriais foi substituída por

uma nova visão de administração de recursos humanos. As pessoas

eram vistas como recursos vivos e não como um simples objeto de

produção (era da industria neoclássica);

 3ª  FASE:  A  administração de recursos  humanos  perdeu  lugar  para

uma nova  concepção,  agora  chamada de  gestão  de  pessoas.  As

pessoas  não  são  mais  vistas  como  um  simples  recurso

organizacional,  passam  então,  a  serem  abordadas  como  seres

dotados  de  inteligência,  personalidade,  aspirações,  entre  outras

qualidades.   (era da informação).  

18



1.2 – Conceito De Recursos Humanos

Segundo Flávio Toledo (2003),p.7:

Desde  o  início  da  década  70,  passou-se  a  utilizar  a  expressão
Recursos Humanos para designar, no campo da Administração, a
área de estudos e atividades que lida com os aspectos relativo ao
elemento humano em geral nas organizações. Ou seja, a área que
trata dos problemas de pessoal, de qualquer agrupamento humano
organizado. É uma área no campo da administração que trata dos
problemas do contingente humano de uma organização. 

Ainda, segundo Toledo, Recursos Humanos pode ser entendido, também

como um contingente humano de uma nação, de uma região, de uma organização,

etc.

Quando se trata de organização,  Toledo diz que os recursos humanos

estão inseridos como um dos componentes de toda uma gama de recursos, tais

como: tecnológico, físicos, econômicos e outros. Pois esse entendimento foi herdado

da era da industrialização clássica, como foi falado anteriormente.   

Segundo  Chiavenato  (2003),  Recursos  Humanos  são  as  pessoas  que

ingressam, permanecem e participam da organização, qualquer que seja o seu nível

hierárquico ou sua tarefa.

1.3 – Administração De Recursos Humanos

Toledo (2003) diz que Recursos Humanos é um conjunto de princípios,

estratégias e técnicas que visa contribuir para a atração, manutenção, motivação,

treinamento e desenvolvimento do patrimônio humano de qualquer organização.

Segundo Aquino (1980):

Administração  de  Recursos  Humanos  consiste  em  planejar,
organizar, dirigir e controlar as funções; procura, desenvolvimento,
manutenção  e  utilização  da  força  de  trabalho,  de  forma  que  os
objetivos para os quais a empresa foi estabelecida sejam  atingidos
econômica e eficazmente, bem como os objetivos de todos os níveis
de pessoal e os da sociedade sejam devidamente considerados e
atendidos. 

Para Chiavenato (2002),p.147:

A  Administração de Recursos Humanos é uma área interdisciplinar:
envolve  necessariamente  conceitos  de  Psicologia  industrial  e
Organizacional,  de  Sociologia  Organizacional,  de  Engenharia
Industrial, de Direito do Trabalho, de Engenharia de Segurança, de
Medicina do Trabalho, de Engenharia de Sistemas, de Cibernética,
etc. 
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Conforme os conceitos acima, podemos verificar a enorme complexidade

que é administrar os recursos humanos, pois conforme Chiavenato, não há leis ou

princípios universais para se administrar pessoas.

Ainda, segundo Chiavenato (2002),p.150: 

A   Administração  de  Recursos  Humanos  depende  da  situação
organizacional:  do  ambiente,  da  tecnologia  empregada  pela
organização,  das  políticas  e  diretrizes  vigentes,  da  filosofia
administrativa  preponderante,  da  concepção  existente  na
organização acerca do homem e de sua natureza e, sobretudo, da
qualidade  e  quantidade  dos  recursos  humanos  disponíveis.  À
medida que mudam esses elementos,  muda também a forma de
administrar os recursos humanos da organização.

A Administração de Recursos Humanos deve ser conduzida de maneira

coordenada e estratégica, de forma que as responsabilidades sejam divididas entre

o “Staff”, a direção da empresa e os demais funcionários ligados ao problema de

pessoal; os encargos da gestão de pessoal não devem ficar sob responsabilidade

exclusiva do Departamento de Pessoal. 

Conforme enfatiza Aquino (1980):

A  implementação  dessa  concepção,  sobre  a  Administração  de
Recursos Humanos torna-se-á viável  quando se estabelecer  uma
doutrina  ou  um  conjunto  de  valores  na  empresa,  principalmente
junto  à  alta  administração  e  aos  que  tem  poder  de  decisão  e,
quando se conseguir  efetivar  a idéia de que a Administração de
Recursos Humanos é uma especialidade que deve ser praticada por
todos  na  empresa  e  não  apenas  por  um  grupo  reduzido  de
funcionários, mesmo pertencentes ao Staff de Recursos ‘Humanos.

Deve-se também observar que para se conduzir os Recursos Humanos,

faz-se  necessário  consolidar  uma  doutrina  que  possa  padronizar  os  diversos

procedimentos  dos funcionários, no intuito de se tratar, de maneira uniforme, as

práticas desenvolvidas na empresa.

Pois para Aquino (1980), a doutrina de Recursos Humanos precisa ser

reforçada na prática pela elaboração de políticas e diretrizes de pessoal, objetivando

sedimentar o tratamento integrado e recíproco de problemas de pessoal. 

A Administração de Recursos Humanos é entendida como um processo

que  busca  relacionar  um  conjunto  de  fatores  interdependentes,  pois  devido  a

interação desses fatores, qualquer problema ocorrido em um deles passa a provocar

influências sobre os demais.
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Chiavenato divide esses fatores em cinco:

 provisão

 aplicação

 manutenção

 desenvolvimento

 monitoração.

Conforme o quadro abaixo:

QUADRO I – Os cinco processos básicos na gestão de pessoas

Processo Objetivo Atividades envolvidas
Provisão Quem irá trabalhar na

organização
Pesquisa de mercado de RH
Recrutamento de pessoas
Seleção de pessoas

Aplicação O  que  as  pessoas
farão na organização 

Integração de pessoas
Desenho de cargo
Descrição e análise de cargos
Avaliação do desempenho

Manutenção Como  manter  as
pessoas  trabalhando
na organização

Remuneração e compensação
Benefícios e serviços sociais
Higiene  e segurança do trabalho
Relações sindicais

Desenvolviment

o

Como  preparar  e
desenvolver  as
pessoas

Treinamento
Desenvolvimento organizacional

Monitoramento Como saber o que são
e  o  que  fazem  as
pessoas

Banco  de  dados/  Sistemas  de
informação
Controles  –  Freqüência-  Produtividade-
Balanço Social

Fonte: Chiavenato, 2002
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É necessário entender que a empresa é
um  somatório  de  seres  humanos  ,
para  entender  uma  necessidade  da
sociedade , também formada por seres
humanos.

Marcos Aurélio Ferreira Viana

_________________________________________________________________

CAPÍTULO II - POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS
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As  rápidas  e  dinâmicas  transformações,  que  o  ser  humano  vem

vivenciando cotidianamente, promovem uma mudança organizacional que passa da

visão mecanicista para uma visão social, promovendo a necessidade premente de

sólidas e eficazes políticas de Recursos Humanos.

Políticas  de recursos humanos  são as  diretrizes,  regras  definidas pela

empresa  para  orientar  as  funções  garantindo  os  seus  desempenhos  dentro  dos

objetivos propostos pela mesma. São guias para as ações. São elas que vão definir

os  procedimentos  com  relação  aos  empregados,  acionistas,  consumidores,

fornecedores.  As  políticas  garantem uma certa  padronização  nas decisões e  na

continuidade e coerência nas ações, ficando "acima" das nuanças de temperamento

e evitando-se uma subserviência aos superiores hierárquicos.

Segundo  Chiavenato  (1998),  as  políticas  surgem  em  função  da

racionalidade,  filosofia  e  cultura  das  organizações.  Para  ele,  são  regras

estabelecidas para governar funções e garantir seu desempenho de acordo com os

objetivos traçados. São guias para a ação. Servem para responder as questões ou

problemas do cotidiano da organização.  Situam-se como um código de ética  da

organização  para  governar  as  relações  com  os  empregados,  acionistas,

consumidores, fornecedores etc. A partir delas, a empresa define os procedimentos

norteadores de suas ações, que servem para guiar as pessoas nos seus objetivos.

Esses  procedimentos  procuram  dar  consistência  à  realização  das  atividades  no

sentido de garantir um tratamento eqüitativo para todos os participantes e situações.

De acordo com Lucena (1996),  as políticas deveriam estar  atreladas à

missão   da empresa, procurando expressar, de maneira mais objetiva, os princípios

e  finalidades  formulados  pela  missão.   São  diretrizes  definidas  para  garantir  a

constância de propósitos dimensionados e a realização de suas expectativas. São,

também,  de  caráter  permanente  e  devem  estar  sempre  presentes  quando  da

realização de qualquer ação voltada para os Recursos Humanos, observando-se,

assim, as suas diretrizes. 

Desta forma,

Comunicam  de  forma  clara  e  completa  os  princípios  técnicos  e
administrativos  estabelecidos  pela  organização,  delimitam  o
universo  dentro  do  qual  as  decisões  são  tomadas  e  norteiam  a
elaboração  de  normas,  procedimentos,  padrões,  programas  e
atividades. (Lucena, 1996).
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Por outro lado, Carvalho e Nascimento (1997) discordam de Lucena sobre

a  permanência  das  políticas,  pois  para  eles  as  diretrizes  estão  subordinadas  à

filosofia da empresa e devem ser constituídas de flexibilidade e adaptarem-se aos

objetivos  organizacionais.  Enquanto  a  filosofia  da  empresa  é  mais  duradoura  e

estável, as políticas são facilmente mutáveis e dependem de três fatores, ou seja,

reações do mercado, influência do estado e estabilidade política, econômica e social

do país.

Para  os  referidos  autores,  estas  e  outras  questões  relacionadas  à

estratégia da empresa compõem um quadro de referência para o levantamento e

estabelecimento  de  metas  de  RH.  Na  definição  de  implantação  das  políticas,

objetiva-se estabelecer programas e incentivos a fim de manter os funcionários por

mais tempo na empresa, no sentido de diminuir o custo com a sua administração,

possibilitar  maior  e  melhor  flexibilidade  no  recrutamento,  seleção,  treinamento  e

avaliação de desempenho dos funcionários e adequar a administração de cargos e

salários à dinâmica do mercado.

Para Dutra (1990), muitas pessoas, ligadas à área de RH, perceberam a

possibilidade de modificação dos valores e do comportamento organizacional por

meio  das  políticas  e  práticas  de  gestão  (de  recursos  humanos),  desde  que  as

mesmas promovessem instrumentos adequados à sobrevivência, manutenção e/ou

crescimento da empresa de acordo com a solicitação do mercado.

Para o autor, os dois  pilares em que  se baseiam   os  processos de

gestão  administrativa são políticas,  ou seja,  os princípios e  as  diretrizes  básicas

que  sustentam  as decisões e comportamentos e as práticas, que são os diversos

tipos de procedimentos,  métodos e técnicas utilizados para a implementação de

decisões e para nortear as ações no âmbito da organização e na sua relação com o

ambiente externo. Assim, o ideal, para a gestão de pessoas, é que se delineie um

modelo  que  contemple  políticas  e  práticas.  Esse  modelo  nem  sempre  estará

explicitado ou formalizado, mas pode ser percebido a partir das práticas cotidianas

na  gestão.  Muitas  vezes,  mesmo  documentadas,  os  princípios  e  diretrizes  se

mostram contraditórios a nível  prático. Isto se dá em função da complexibilidade

acentuada  em  se  trabalhar  com  seres  humanos,  em  detrimento  do  próprio

desenvolvimento  científico  desta  área,  por  não  ter  encontrado  e/ou  elaborado

instrumentalização suficiente de modelo adequado e realista. Desta forma, é muito

comum  na  administração  de  recursos  humanos  surgirem  situações  onde  há
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profunda defasagem entre o formal e o real, quanto de situações em que se omitem

princípios,  políticas  e  procedimentos,  e  a  prática  administrativa  é  exercida  sem

nenhuma explicitação. (DUTRA, 1990).

A  carência  de  fundamentos  e  padrões,  juntamente  com  a  falta  de

transparência, tem provocado muitas dificuldades na implementação dos processos

de gestão, os quais refletem principalmente nas áreas movediças relacionadas ao

trabalho, motivação e satisfação do trabalhador e a própria qualidade e adequação

da  organização  no  processo  produtivo.  Sendo  assim,  elas  influenciam  as

possibilidades  de  implementarem-se  ou  não  as  mudanças  organizacionais  que

atinjam o comportamento e o desempenho dos indivíduos, as relações entre grupos,

as comunicações e a distribuição de poder na organização.

Ainda  segundo  Dutra,  verifica-se  que  devido  ao  fato  das  políticas  e

práticas  de  RH  serem  condicionantes  e  condicionadas  pelas  relações  entre  o

indivíduo e a empresa, observa-se a criação de formas privilegiadas para alcançar

as mudanças organizacionais, assumindo-se o papel de "produto" e "produtor", ou

seja,  ajuda-se  nas  transformações,  ao  mesmo  tempo  é  transformado  por  elas.

Entretanto,  O  processo  de  transformação  estará  sempre  tomando  como base  a

cultura organizacional existente, ainda que para modificá-la, muitos dos argumentos

que mantêm o processo de mudança estarão fincados nessa cultura, uma vez que

traz em seu bojo a linguagem que aglutina e dá sentido às ações e idéias.

Para Pagès (1990), as políticas de RH são práticas ideológicas que não

podem ser consideradas apenas como procedimentos descritivos do modo como

funciona a organização.  Elas são,  concomitantemente,  a base de uma produção

ideológica:  não  se  podem  separar  os  procedimentos  e  o  discurso  destes

procedimentos  da  forma  como  funcionam e  são  vivenciados  pelas  pessoas.  Os

procedimentos  operacionais  e  a  ideologia  estão  intimamente  ligados:  objetivam

interiorizar certas condutas juntamente com os princípios que os legitimam, ou seja,

a  dupla  função  ideológica  (crenças)  e  procedimentos  (respeito  às  regras)  das

políticas de recursos aparecem claramente.

As  políticas  de  Recursos  Humanos  estão  se  tornando  cada  vez  mais

comuns  nas  empresas  brasileiras.  Elas  normalmente  se  baseiam  nos  modelos

implantados  nas  organizações  mais  lucrativas.  O  modelo  de  Gestão  mais

participativo propagado pelo Japão tem influenciado várias mudanças relacionadas

ao tratamento dado aos recursos humanos das Empresas. Mas o foco principal é
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que  está  se  despertando  para  as  pessoas  como  diferencial  competitivo.  Não  é

questão de bondade, é questão de inteligência e sobrevivência investir nas pessoas.

Como foi  visto,  a  automação  pode  ser  adquirida  por  quem  tem  capital,  mas  a

diferença, quem irá fazer, são as pessoas. 

Sendo assim, a maneira com que a empresa se relaciona com os seus

trabalhadores  deve  ser  baseada  em  políticas.  Elas  é  que  deveriam  nortear  as

decisões. É através delas que as diretrizes sobre provisão, aplicação, manutenção,

desenvolvimento e controle dos recursos humanos são definidas. Mas elas deveriam

ser baseadas na missão, metas e objetivos das empresas.

Até agora,  se definiram as políticas e  justificou-se a sua  importância

dentro  das  organizações,  mas  é  necessário  descobrir  como  os  teóricos  e  as

empresas  estão  vendo  esta  questão.  Dentre  as  diversas  classificações  para  as

políticas de Recursos Humanos. Observe duas delas,  no quadro abaixo:

QUADRO II - Classificação das Políticas de Recursos Humanos

Lucena (1996) Planejamento de Recursos Humanos 

Planejamento Organizacional

Colocação de Recursos Humanos

Desenvolvimento  de  Recursos

Humanos

Compensação (ou remuneração)

Relações trabalhistas e sindicais

Gerência

Chiavenato (2002)
Provisão de Recursos Humanos

Aplicação de Recursos Humanos

Manutenção de Recursos Humanos

Desenvolvimento  de  Recursos

Humanos

Monitoramento de Recursos Humanos

Fonte: Chiavenato, 2002. Lucena, 1996.

2.1Políticas de Recursos Humanos Segundo Lucena

Para tornar-se mais específico a compreensão sobre políticas de recursos 

humanos, Lucena (1995) organizou os seguintes itens:
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2.1.1 Planejamento de Recursos Humanos

a) Para dimensionar as necessidades de recursos humanos a empresa

tomará como base, as estratégias e objetivos organizacionais.

b)  Para  garantir  as  necessidades  requeridas  pelo  desenvolvimento  de

negócios, continuidade e eficácia da empresa considerar-se-ão o desempenho, o

potencial e a mobilidade interna como critérios básicos para o Planejamento de RH.

2.1.2  Planejamento organizacional

a)  Modelo  organizacional  que  define  umas  estruturas  produtivas,

dinâmicas e flexíveis,  respondendo às exigências do mercado e demais relações

interna e externamente.

b) Cria situações favoráveis à mudança, ao aperfeiçoamento da qualidade,

à troca de informações com o mercado,  ao relacionamento com os clientes e à

produtividade.

2.1.3 Colocação de Recursos Humanos

a)  Mantém  o  quadro  de  RH  adequadamente  preenchido,  prevendo  a

capacitação profissional necessária ao desempenho dos cargos.

b) Utiliza o recrutamento interno para preenchimento das vagas através de

planos de sucessão e do desenvolvimento profissional.

2.1.4 Desenvolvimento de Recursos Humanos

a)  Mantém  os  funcionários  no  nível  técnico  -profissional  e   gerencial

preconizado pelas características do  trabalho,   proporcionando  o desenvolvimento

de  acordo     com o planejamento de RH.

b) Define as prioridades de formação e/ou aprimoramento de acordo com

a necessidade do ponto de vista corporativo, setorial e individual.

2.1.5 Compensação (ou remuneração)

 Proporciona uma remuneração digna e compatível com a situação sócio-

econômica,  conforme  a  complexidade  de  cada  função  e  do  desempenho

profissional.

2.1.6 Relações Trabalhistas e Sindicais 

Coloca  as  relações  capitais  e  trabalho  no  nível  do  entendimento  da

participação da negociação,  respeitando-se as expectativas da organização e do

profissional.
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2.1.7 Gerência

a) Delega a cada gerente a criação de um clima propício e incentivador ao

desenvolvimento  dos  Recursos  Humanos,  visando  à  utilização  eficaz  de  suas

qualificações e potencialidades.

Estas políticas demonstram o posicionamento da empresa diante de seus

Recursos  Humanos.  Devem  ser  complementadas  com  a  formulação  de  normas

(definidoras  de  ações  a  serem  desenvolvidas),  procedimentos  (detalhamento  de

como  uma  norma  deve  ser  aplicada)  e  controles  (define  critérios  de

acompanhamento e avaliação das políticas, normas e procedimentos) de modo a

viabilizar a operacionalização e mensuração dos resultados para implementação de

ações preventivas e corretivas.

2.2  Políticas de Recursos Humanos Segundo Chiavenato

Chiavenato (1996) criou um referencial  do   modo  dualista para tornar

mais compreensível o significado e o estágio de cada uma das atividades de RH nas

organizações. Este conceito "dualista" não deve ser entendido como mera oposição

de posições em permanente conflito,  mas como tensões salutares ocorrentes no

universo  organizacional.  Dificilmente  se  encontrará  um  modelo  puro,  não

influenciado pelo outro. O mais comum é se verificar um processo de passagem de

um para o outro quando as organizações se percebem em mudança. Ou então, um

estágio aclimatado dentro de um contexto sem se preocupar, nem com feedback,

nem com evolução. Veja-se a seguir como se estabelecem os pontos deste cenário

dualístico:

As organizações desenvolvem as políticas de RH de acordo com a sua

filosofia e necessidades. As políticas de recursos humanos devem atingir o que a

organização pretende acerca dos seguintes aspectos principais:

2.2.1 Provisão de Recursos Humanos

É  responsável  pela   pesquisa   de   mercado  de  Recursos  Humanos,

inclui o planejamento de RH, recrutamento, seleção, integração. Tem como principal

objetivo atrair, filtrar e escolher as pessoas que farão parte da empresa e integrá-las
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socialmente.  As  pessoas  escolhidas  para  ingressar  na  empresa  deveriam  ser

aquelas que mostrassem mais sintonia com a cultura e os objetivos da empresa.

2.2.1.1 Modelo tradicional

a) Processos meramente operacionais.. O recrutamento e seleção tornam-

se procedimentos mecanicistas e burocráticos, sem preocupação em conhecer as

conseqüências  dos  resultados  práticos  a  médio  ou  em longo  prazo.  Não  existe

consciência  ou  preocupação  com  as  reais  necessidades  do  cliente  que  vai  se

beneficiar com tal  serviço.  O responsável  pelo processo procura ser eficiente na

utilização das técnicas operacionais (a sua especialidade), dando ao seu trabalho

características definitivas, prontas e acabadas.

b) Processo micro-orientado, isto é, voltado para o momento na medida

em que as vagas vão surgindo na organização. É como se fosse desligado após o

preenchimento de cada  cargo vago e somente voltasse a funcionar na próxima vaga

aberta.

c) Meramente vegetativo,  ou seja,  o processo não se preocupa com o

feedback para aprender com as experiências passadas e com os resultados obtidos,

devido ao cotidiano rotineiro de aplicação de técnicas.

d) Processo molecular, estreito e míope. Não cresce e nem se desenvolve

em função de se voltar apenas para cada cargo a ser preenchido e para candidatos

que por ele transitam.

e) Monopolizado pelo órgão de ARH. Devido à centralização o processo

torna-se fechado e obscuro para os usuários, clientes e candidatos, e o setor de RH

assume a responsabilidade das decisões de aprovação e reprovação.  A justificativa

existe  no  sentido  de  que  o  recrutamento  e  a  seleção  necessitam  de  técnicas

especializadas  e   dominadas  apenas  pelos  especialistas  em  RH.  Não  são

compartilhadas pelos demais órgãos ou gerentes das demais áreas da empresa.

Com essas características, o processo de  provisão torna-se ineficiente e ineficaz,

representando    apenas  um investimento  que  traz  pouco  ou  nenhum retorno  à

organização e às pessoas envolvidas.

2.2.1.2 Modelo orgânico/ tendências

a) Estratégico, ou seja, preocupado com o futuro, a longo prazo, e levando

em conta o ambiente externo da empresa. Visionário. Ao mesmo tempo em que se

preocupam  em  privilegiar  as  Pessoas  da  própria  organização,  trazem  novos

recursos e novas experiências para não haver limitação ao nível de potencialidades
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já  alcançadas  pela  empresa.  Proporcionam  meios  e  oportunidades  para  o

encarreiramento das pessoas e  procuram aumentar  gradativamente  o patrimônio

humano  através  de  novas  aquisições,  garantindo  a  melhoria  do  capital

humano.Conseqüentemente o recrutado deve ter determinado perfil.

b)  Macro-orientado.  Tem  uma  visão  holística,  percebendo  a  empresa

como um todo. Visão de sistema aberta propicia constantes mudanças e inovações.

Volta-se para atendimento de oportunidades reais e potenciais que possam surgir

dentro da organização, pois sendo um processo amplo, o recrutamento e seleção

não  podem  ser  vistos  como  procedimentos  específicos  para  cada  cargo  a  ser

preenchido.

c)  Descentralizado,  compartilhado pelas  diversas áreas da empresa.  O

recrutamento  e  seleção  constituem  responsabilidades  gerenciais,  compartilhadas

por todos os setores ou gerentes da empresa.  Com a participação dos gerentes e

de suas equipes, a escolha torna-se aberta, participativa, democrática e motivadora.

Neste caso, a área de ARH assume o papel de consultoria e aconselhamento e não

mais de execução operacional.

d)  Os  processos  de  recrutamento  e  seleção  estão  sendo  vistos  como

dupla entrada, ou seja, de decisão tanto da parte da empresa e das pessoas que

decidem, como da parte das pessoas envolvidas no preenchimento da vaga. Nos

procedimentos de seleção, candidatos e entrevistadores se situam simultaneamente

como tomadores de decisão em  função    dos dados e informações que conseguem

coletar  e  interpretar  em  relação  à  outra  parte.  Assim,  o  candidato  está  sendo

visualizado como uma oportunidade e vice-versa. Entretanto é sempre bom lembrar,

que com a recessão econômica e o desemprego em alta, os candidatos geralmente

ficam à mercê das organizações, com exceção para algumas funções mais altas na

hierarquia organizacional.

e) No recrutamento e seleção, os contatos interpessoais, a comunicação

direta e verbalizada, a presença física da pessoa são mais importantes do que os

resultados objetivos de testes e provas ou análise de currículos.  Estes aspectos

continuam tendo  o  seu  papel,  porém não  são  mais  vistos  como  um fim  em si

mesmo.  Antes  são  considerados  suporte  e  apoio  na  tomada  de  decisão.  O

pressuposto desta nova postura é a relevância dada à sensibilidade e à intuição, e

não propriamente aos resultados objetivos dos testes de seleção, significando que o

burocrático  está  cada  vez  mais  de  lado,  enquanto  a  relação  humana  está  em
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crescente alta. Os resultados da administração participativa geram a necessidade de

aplicação  de  outras  formas  de  seleção:  dinâmica  de  grupo,  provas  situacionais,

jogos e simulações.

f)  O  recrutamento  e  seleção  não  devem  apenas  captar  ou  absorver

informações a respeito dos candidatos, mas também fornecer dados e informações

a respeito da empresa, da posição em foco, das oportunidades futuras, da filosofia e

missão da empresa, dos seus produtos e serviços, da sua cultura organizacional,

tudo  fundamentado  num  processo  transparente,  com  Espírito  altamente

democrático, contrastando com processos que deixavam os candidatos em posição

de inferioridade e de dependência, ignorando completamente os rumos e caminhos

a serem percorridos.

g)  As  provisões  de  RH  aproximam  seus  processos  ao  negócio  da

empresa.  O  recrutamento  e   seleção  não  podem  ser  mais  um   simples

preenchimento  tópico e  imediatista  de um cargo específico,  eles  devem  tornar-se

o aporte  de mais talento  objetivando sempre o negócio da organização. Existe

nesta visão a preocupação de  agregar mais valor para a empresa e para o cliente,

tornando a empresa melhor do que é.

2.2.2 Aplicação de Recursos Humanos

Cuidam  do  posicionamento  e  aplicação  das  pessoas  na  organização,

através  da  análise  e  descrição  de  cargos,  avaliação  de  desempenho,  plano  de

carreira, movimentação de pessoal.

2.2.3 Manutenção de Recursos Humanos

São  responsáveis  pela  manutenção  das  pessoas  que  trabalham  na

empresa. Incluem a administração de salários, plano de benefícios sociais, higiene,

segurança e medicina do trabalho, relações trabalhistas e principalmente o ambiente

de trabalho. 

2.2.4 Desenvolvimento de Recursos Humanos

Preocupa-se  com  o  gradativo  aperfeiçoamento  e  melhoria  das

qualificações  pessoais  dos  empregados.  Fazem  parte  o  treinamento,

desenvolvimento  pessoal,  desenvolvimento  gerencial  e  o  desenvolvimento

organizacional.
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2.2.5 Controle/monitoramento de Recursos Humanos

Cuida  de  todo  o  sistema  informacional  sobre  os  recursos  humanos.

Fazem parte,  o  registro  e  o  controle  de  pessoal,  banco  de  dados,  sistemas  de

informações e auditoria de RH.

2.3  Administração Estratégica De Recursos Humanos 

Entende-se  como  Administração  Estratégica  de  Recursos  Humanos

(AERH)  a  gestão  que  tem como  objetivo  principal  a  otimização  dos  resultados

finais   da empresa e a qualidade dos talentos que a compõem.

A AERH, diferente de RH operacional, posiciona-se no organograma da

empresa em linha de  staff,  ou seja,  com função de assessorar  e auxiliar  a alta

direção da empresa quanto a:

 Diretrizes da empresa;

 Qualidade dos talentos  que formam a organização,

 Desenvolvimento individual  e organizacional,

 Políticas e manutenção do RH;

 Perfil dos resultados da empresa;

 Agregar valor ao produto final através do capital humano;

 Produtividade.   

 

A administração estratégica de recursos humanos é considerada como a

gestão  que,  além  de  ter  ligação  estreita  com  o  planejamento  estratégico

organizacional, introduz  mudanças  de  paradigmas  que  modificam  o  rumo  dos

resultados organizacionais, através de maiores índices de qualidade e produtividade

no trabalho.

A Administração Estratégica de Recursos Humanos (AERH)  distingue-se

da administração tradicional de Recursos Humanos (ARH)  pela natureza de sua 

atuação:  enquanto a natureza  de  ARH atua  como tático-operacional,  em linha,

como prestadora de serviços e como geradora de despesas, a AERH  tem como

objetivo assessorar na formação de diretrizes da empresa, de modo a alterar o perfil

dos  resultados  e,  portanto,  dos  lucros  da  empresa,  agregando  valor  através  do

capital humano  existente na organização.
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Existe uma tendência natural de transformação da ARH tradicional ainda existente

nas diversas organizações para a AERH, levando-se em consideração os seguintes

fatores:

 A  globalização  dos  mercados  e  seus  desdobramentos  nas

organizações;

 A competitividade das empresas multinacionais;

 A revolução da Qualidade Total;

 O despertar da consciência do consumidor;

 Maior velocidade e nível quantitativo e qualitativo de informações;

 Excessiva competição entre indivíduos, social e profissionalmente.

Além disso, constata-se que não é mais possível  otimizar a produtividade

sem a “vontade” do trabalhador e que para competir com vantagem produtiva, hoje

em dia, três fatores são essenciais e insubstituíveis:

-     O querer fazer  (variável volitiva)

-     O saber fazer  (variável cognitiva)

- O poder fazer  (variável instrumental). 

Com  esse  entendimento,  surge  o  novo  modelo  de  Administração  de

Recursos  Humanos,  que,  além  de  ter  ligação  estreita  com  o  Planejamento

Estratégico da empresa, introduz algumas mudanças significativas:

-  Otimiza  os  resultados  organizacionais,  utilizando  indicadores  de

qualidade e produtividade no trabalho.

-   Redesenha o perfil cultural da empresa, adequando-o com um  conjunto

de valores e crenças compartilhando-os com os seus empregados;

-   Altera o sistema de seleção de pessoal do limite da exigência do cargo

ou função para uma maior amplitude. A preocupação passa a ser:  O

candidato é ideal para a  organização? 

-    Forma  multiplicadores/líderes

-  Desenvolve talentos;

-    Estabelece a remuneração variável;

-   Maior  preocupação,  nas  entrevistas  de  seleção,  com  as  questões

ligadas  às  raízes  dos  indivíduos,  seus  laços  de  comprometimento  e
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trabalhos comunitários ou em núcleos sociais a que pertence (igrejas,

clubes, família, empresa, etc) realizados.    

O quadro do conjunto de responsabilidades da gestão estratégica de RH

cuida de criar as seguintes condições para a existência de motivação dos indivíduos

-   Estimular  os  trabalhadores  a  atingir  seus  objetivos  pessoais  e

profissionais;

-    Não  criar  desmotivação  com  ambientes,  condições  ou  políticas

inadequadas;

-     Propiciar  condições  financeiras,  físicas  e  psicológicas  a  ponto  de

permitir atingir um nível médio de qualidade de vida próximo do desejado.

A  gestão  tradicional  de  RH  trata  a  motivação  com  programas  de

estímulo  externo,  que  provocam  respostas  apenas  no  curto  prazo.  A  gestão

estratégica  tem  o  foco  voltado  para  a  satisfação  das  necessidades  de  ordem

superior  ou fatores motivacionais, agindo a médio e longo prazo.  O seu objetivo 

visualiza  ações  e  estímulos  principalmente  na  área  do  relacionamento,  do

reconhecimento e da realização pessoal. 

Assim,  observa-se  que  o  princípio  que  rege  a  AERH  no  campo

motivacional  é  fazer  que  o  trabalho  como  um  todo  seja  mais  valorizado  pelo

empregado.  Quanto mais o empregado vê o seu trabalho recompensado, mais ele

estará  comprometido  em  cumprir  as  metas  que  lhe  são  estabelecidas.   Para

estimular o processo motivacional, agregando valor ao trabalho,   a empresa poderá:

1-  Delegar  tarefas  que  permitam  ao  empregado  atingir  também  seus

objetivos pessoais;

2-  Auxiliar o empregado a identificar recompensas intrínsecas, tais como

senso de realização ou de aumento de auto-estima;

3- Reforçar constantemente os resultados favoráveis com recompensas

por parte da organização, como dinheiro, elogios ou promoções. 

A  missão  da  administração  estratégica  de  RH  é  agregar  valor  aos

resultados da organização por meio de políticas que efetivamente se traduzam em

maior  produtividade  e  qualidade  graças  a  uma  abordagem  holística  de

gerenciamento e liderança. 

O novo administrador de RH  em nível estratégico  deve ser legitimado 

por sua postura pessoal e por seu sistema de valores, fundamentado em princípios,

com bagagem de conhecimentos e experiências  de vida bem-sucedidas que lhe
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permitam ser reconhecido e valorizado  naturalmente por seus superiores e por toda

estrutura organizacional.

2.4SUBSISTEMA DE PROVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

O Subsistema de provisão de recursos humanos integra uma das partes

da administração de recursos humanos, segundo a classificação de Chiavenato. São

processos que tem como  incumbência, o suprimento de pessoas; e  abrange todas

as  áreas  relacionadas  com  pesquisa  de  mercado,  recrutamento  e  seleção  de

pessoas.

O bom entendimento do subsistema de provisão de recursos humanos

está  relacionado  com  a  compreensão  de  como  funciona  o  meio  em  que  a

organização está inserida e a maneira como se processa a busca de candidatos

para trabalharem na organização.  

2.4.1  Ambiente Organizacional

É o ambiente onde opera as organizações, as quais passam a receber:

conhecimentos extraídos de dados (pesquisa de mercado, conjuntura econômica,

novas tecnologias,etc.), recursos primordiais para à sua operação (matérias-primas,

equipamentos, materiais,etc.), recursos financeiros (empréstimo,financiamento,etc.),

recursos  humanos  e    restrições  impostas  pelo  ambiente  (legislação  específica,

taxas e impostos,etc.), sendo que nesse mesmo ambiente é colocado os resultados

advindos de suas operações (  lucro, serviços,  produtos,  imagem da organização

pessoas que deixam de trabalhar na organização,etc.).  Pois toda essa interação

passa a influenciar nas decisões tomadas pela empresa.   

2.4.2  Mercado de Trabalho

Mercado significa o espaço de negociação, de trocas e intercâmbios entre

aqueles  que  oferecem  um  e  aqueles  que  procuram  um  produto  ou  serviço.  O

mercado  de  trabalho  é  constituído  pelas  ofertas  de  oportunidades  de  trabalho

oferecidas  pelas  diversas  organizações,  em  determinado  lugar,  num  período

determinado.

O mercado de trabalho se caracteriza pela dinâmica e por sofrer contínuas

mudanças. Suas características estruturais e conjunturais  influenciam as práticas

dos  recursos  humanos  das  organizações.  Quando  o   mercado  de  trabalho  se

encontra em situação de oferta,  as oportunidades de trabalho são maiores do que a

sua procura; nesse caso, as empresas possuem  um recurso escasso e difícil,  pois
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as pessoas são insuficientes para preencher os cargos disponíveis, os candidatos,

nessa circunstância  podem escolher e selecionar as empresas que oferece a maior

oportunidade de trabalho .Quando o  mercado de trabalho se encontra em situação

de procura, as oportunidades de trabalho são menores do que a sua procura, nesse

caso as empresas possuem  um recurso abundante e fácil. Há outro caso em que o

mercado de trabalho se encontra com a oferta equivalente à procura, é uma situação

de relativo equilíbrio entre a oferta de trabalho e a sua procura pelos candidatos,

vejamos o quadro abaixo:

QUADRO III: O impacto do mercado de trabalho sobre as práticas de RH:

Mercado Trabalho em Oferta Mercado Trabalho em Procura

 Investimento  em  recrutamento
para atrair  candidatos 

 Baixos  investimentos  em
recrutamento  devido  à  oferta  de
candidatos

 Critérios de seleção mais flexíveis
e menos rigorosos

 Critérios de seleção mais rígidos e
rigorosos  para  aproveitar  a
abundancia de candidatos

 Investimentos  em  treinamento
para compensar a inadequação dos
candidatos

 Poucos  investimentos  em
treinamento  para  aproveitar
candidatos já treinados

 Ofertas salariais estimulantes para
atrair candidatos

 Ofertas salariais mais baixas para
aproveitar  a  competição  entre
candidatos

 Investimentos  em  benefícios
sociais para atrair candidatos e reter
funcionários

 Poucos  investimentos  em
benefícios  sociais,  pois  não  há
necessidade  de  mecanismos  de
fixação do pessoal.

 Ênfase  no  recrutamento  interno,
como  meio  de  ficar  com  os
funcionários  atuais  e  dinamizar  os
planos de carreiras.

 Ênfase  no  recrutamento  externo
como meio de melhorar o potencial
humano,  substituindo  funcionários
por  candidatos  de  melhor
qualificação.

   Fonte: Chiavenato,1999

O mercado de trabalho é influencia por vários fatores como: o crescimento

econômico,  a  natureza  e  qualificação  dos  postos  de  trabalho,  a  produtividade  ,

dentre outros. Na era da informática, a mobilidade dos empregados recrudesceu de

forma  impressionante  com  migração  do  emprego  da  indústria  para  o  setor  de

serviço,  do  assalariamento  legal  para  o  ilegal,  o  que  acarretou  um  aumento
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significativo do trabalho autônomo. Na mesma proporção, aumentou a exigência de

qualificação dos trabalhadores em todos os setores, ocasionando um crescimento

na mobilidade espacial setorial ocupacional e contratual.   

2.4.3  Mercado de Recursos Humanos

Refere-se ao conjunto de candidatos a emprego. É um contingente de

pessoas  que  estão  querendo  trabalhar  ou  que  estão  trabalhando,  mas  estão

propensas  a  buscarem  um  outro  emprego.O  mercado  de  recursos  humanos  é

composto  por:  candidatos  reais,  quando estão  procurando  alguma oportunidade,

estando empregados ou não; e  candidatos potenciais, quando estão em condições

de preencher as vagas disponíveis, mas não estão procurando emprego. Por sua

complexidade,  esse  mercado  pode  ser  dividido  em  grau  de  especialização

( mercado de médicos, dentistas, advogados, de técnicos, de pessoas qualificadas,

de pessoas não qualificadas,etc.) ou por regiões (Rio Grande do Norte, São Paulo,

Rio de Janeiro, etc.). Pode-se, também, verificar nesse mercado a situação de oferta

(abundância de candidatos) ou de procura (escassez de candidatos). O mercado de

recursos humanos funciona de forma oposta ao mercado de trabalho; enquanto um

está em oferta,  o  outro  está em procura  e vice-versa;  ambos se encontram em

constante interação. Conforme o Quadro a seguir:

QUADRO IV: A contínua interação entre mercado de recursos humanos e

mercado de trabalho.  

Fonte: Chiavenato,2002

2.4.4  Rotatividade de Pessoal (turnover)

É uma forma utilizada para  saber a flutuação de pessoas , ou seja, define

o volume de funcionários que ingressaram e que saem da corporação, objetivando
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desenvolver um diagnóstico. O turnover é obtido através de uma relação percentual

entre as admissões e os desligamentos, referente ao número médio de participantes

da organização em um período determinado.

Tanto a entrada quanto a saída de pessoas na empresa, devem manter

uma relação entre si de estabilidade, de forma que não prejudique o bom andamento

das atividades e da adequação dos recursos humanos. 

O diagnóstico das causas da rotatividade de pessoal é muito importante

para o planejamento do subsistema de provisão de pessoal, pois através de sua

análise,  o  administrador  poderá  verificar  os  fenômenos  localizados  interna  ou

externamente à organização que estão influenciando o comportamento dos seus

funcionários , bem como  os efeitos e conseqüências de tais fenômenos. 

2.4.5 Recrutamento de Pessoal

Convivemos  num  incansável  processo  competitivo;  as  pessoas  e  as

organizações se encontram em uma dinâmica de interação, onde ambas procuram

se  atraírem.  Da  mesma  forma  como  os  indivíduos  atraem  e  selecionam  as

organizações, informando-se e formando opiniões a respeito delas, as organizações

procuram atrair indivíduos. (CHIAVENATO, 2002).  

 Conceituação  

 O recrutamento corresponde ao processo pelo qual a organização busca

e  atrai  candidatos  para  abastecer  o  seu  processo  seletivo.  É  a  fase  inicial  de

preenchimento de uma vaga em aberto. 

Segundo Chiavenato (2002), recrutamento é um conjunto de técnicas e

procedimentos que visa a atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes

de ocupar cargos dentro da organização. Para ele, o recrutamento é essencialmente

um sistema de informação utilizado pela organização para divulgar e oferecer ao

mercado de recursos humanos, oportunidades de emprego que pretende preencher.

Flippo  (1961),  define  o  recrutamento  como  um  processo  de  procurar

empregado,  estimulá-los e encorajá-los a se candidatar  a vagas de determinada

organização. Nessa conceituação, percebe-se uma variável importante, a imagem

que a empresa projeta no mercado de trabalho; quando a empresa é reconhecida,

apresenta  boas  alternativas  de  trabalho  e  se  utilizam  de  meios  eficientes  de

divulgação capazes de atrair candidatos, certamente terá mais notabilidade e maior

número  de  candidatos.  Entretanto  é  sempre  necessário  planejar  e  organizar  os

meios para estimular e atrair novos talentos.
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O  recrutamento  é  um  processo  que  tem  como  escopo  inicial,  atrair

candidatos, dentre os quais serão selecionados os futuros integrantes da empresa.

Ë uma atividade de relações públicas e de envolvimento  da organização com a

comunidade.  Não  é  uma  atividade  passiva  de  ficar  esperando  na  empresa,

candidatos, mas sim uma atividade muito ativa, de atrair e despertar o interesse de

possíveis candidatos. ( PONTES, 1996).

O mercado no qual a organização tenta buscar os candidatos pode ser:

interno, quando os candidatos atraídos já fazem parte da empresa, porem trabalham

em outros setores; externo, quando os candidatos  não possuem nenhum vínculo

direto com a empresa;  ou uma combinação de ambos. 

 Etapas do Recrutamento de Pessoal

As etapas do processo do recrutamento de pessoal ficam bem evidentes

na figura a seguir:

FIGURA I – Etapas do Processo de Recrutamento de Pessoal

            

  

Fonte: Pontes,B.R. 1996

O recrutamento é feito  através de um conjunto de etapas que subsidiará

todo o processo, através da análise das reais necessidades presentes e futuras de

recursos humanos que a organização precisa para atingir os objetivos traçados. O

planejamento  deve  se  antecipar  aos  fatos,  prevendo  a  força  de  trabalho  e  os

talentos humanos necessários para a realização das ações organizacionais futuras;

seu objetivo é estruturar o sistema de trabalho a ser aplicado no recrutamento.

 A execução do recrutamento demanda um cauteloso planejamento de

pessoal, que é composto  por três fases que se sucedem, conforme a figura abaixo:

Planejamento  de

Pessoal
Descrição  e  Analise  de

Cargos
Abertura  Formal  da

Vaga
Informações Adicionais

Vagas e

Requisitos

Exigidos

R
ecru

tam
en

to
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FIGURA II: Processo de Recrutamento

          

Fonte: Chiavenato,2002

A pesquisa interna verificará quais são as carências da organização com

relação aos recursos humanos; a curto, médio e longo prazos, identificando as reais

necessidades operacionais. Ë um levantamento contínuo e constante que envolverá

todos os níveis e áreas da organização, seus resultados auxiliará na retratação do

perfil  do candidato, o  que será importante para as análises dos cargos a serem

ocupados. 

A pesquisa externa é uma pesquisa de mercado de  recursos humanos

que  visa  segmentá-lo  e  distingui-lo  proporcionando  uma  melhor  análise  e  uma

eficiente  localização e   abordagem das fontes  de recrutamento.  A segmentação

seria  a  decomposição  do  mercado  em  classes  de  candidatos  distintas,  com

características definidas; o que proporcionará uma abordagem específica que atuará

de maneira diferenciada, pois de acordo com o segmento que a empresa deseja

atrair  (executivo,  supervisor,  mão-de-obra  especializada,  técnicos,  mão-de-obra

braçal, mão-de-obra braçal qualificada), o meio de comunicação será diferente.      

As  pesquisas  interna  e  externa  darão  respaldo  às  técnicas  de

recrutamento  a serem aplicadas pela organização que após  analise, verificará a

maneira mais adequada de atrair  os candidatos reais ou potenciais,  pois  fatores

como custo e tempo serão importantes na escola do veículo mais adequado. E a

forma de atrair pode envolver uma ou mais técnicas de recrutamento que podem

ser:  anúncios  em jornais,  revistas;  cartazes  ou  anúncios  em locais  estratégicos;

contatos  com:  universidades,  escolas,  agremiações  estaduais,  empresa-escola;

conferências e palestras; contatos com empresas que atuam no mesmo mercado;

agências de recrutamento; recrutamento on-line; entre outros.                
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A Descrição e Análise de Cargos são levantamentos que as organizações

fazem no intuito  de delimitar as atribuições que compõe o cargo e os requisitos

necessários  para  ocupá-lo.  Embora  intimamente  relacionadas  no  processo  de

obtenção  de  informações,  a  descrição  e  análise  de  cargos  possuem propósitos

diferenciados.  Enquanto  a  descrição  se  preocupa  em  enumerar  as  tarefas  ou

atribuições  que  compõe  o  cargo,  bem como  verificar  o  seu  conteúdo  (o  que  o

ocupante faz, quando faz, como faz, e por que faz), a análise objetiva estudar e

definir todos os requisitos qualificativos e as condições exigidas para o desempenho

do cargo.   Desta forma se poderá estabelecer um perfil do candidato que estará

capacitado para assumir a vaga de determinado cargo, o que será imprescindível

para a elaboração de uma seleção eficaz. Ë importante ressaltar que em decorrência

da dinâmica do mercado e do constante aperfeiçoamento das relações sociais,   tal

perfil  estará  sempre  passivo  de alteração,  a  medida  que informações adicionais

forem acrescidas. 

2.4.6 Seleção de Pessoal

A seleção é uma das fases do processo de provisão de pessoal, vindo

logo depois do recrutamento. Se o recrutamento é uma atividade de divulgação, de

chamada; a seleção é uma atividade de escolha, classificação, de restrição.

Seleção de pessoal é a escolha dos candidatos mais adequados, dentre

os que foram recrutados, para ocupar determinado cargo na organização, por meio

de vários instrumentos de análise,  avaliação e comparação.

Para Chiavenato (2002), a seleção busca entre os candidatos recrutados

aqueles mais adequados aos cargos existentes na empresa, visando a manter ou

aumentar  a  eficiência  e  o  desempenho  do  pessoal,  bem  como  a  eficácia  da

organização.

Santos (1973), define seleção como um processo pelo qual são escolhidas

as pessoas adaptadas a determinada ocupação ou esquema operacional.

Verifica-se que o desenvolvimento dos  conceitos converge para a idéia de

que a  finalidade é selecionar  candidatos  com maior  afinidade de expectativas  e

potencialidades  com as  expectativas  e  necessidades  previstas  para  o  cargo  da

empresa.Isso significa escolher os que mais convêm a determinado plano de ação,

pois em  muitas situações os selecionados não são os mais talentosos, e sim os

mais  adequados  a  uma  função  em  uma  situação  predeterminada.  Admitir  um

funcionário  cujo  potencial  é  maior  que  a  capacidade  da  empresa  de  oferecer
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oportunidades  de  desenvolvimento,  provavelmente  levará  a  desmotivação.  Da

mesma forma, admitir um funcionário sem a qualificação necessária gerará tensão e

ansiedade,  estresse  e  até  irritabilidade  se  essa  admissão  não  for  gerenciada

adequadamente, investindo-se em treinamento e capacitação.

Com o intuito de preservar  a  objetividade e a precisão,  o processo de

seleção  deve  ser  encarado  como  atividade  realista  de  comparação  entre  duas

variáveis:  os  requisitos  do  cargo  e  o  perfil  das  características  dos  candidatos.

Quando os requisitos do cargo exigem mais do que o perfil das características do

candidato  oferece,  classifica-se  que  o  candidato  não  possui  as  condições

necessárias  para  ocupar  o  cargo.  E  quanto  mais  os  requisitos  do  cargo  forem

menores que o perfil do candidato, entende-se que o mesmo possui mais condições

de  que  as  características  exigidas  pelo  cargo.  Deve-se  ressaltar  que  essa

comparação não possui um ponto fixo de igualdade entre as duas variáveis, mas se

admite  uma faixa  de  aceitação;  há  uma flexibilidade em torno do ponto  ideal.O

estabelecimento  da  comparação  das  variáveis  é  uma  tarefa  desenvolvida

especificamente pelo departamento de seleção de recursos humanos da empresa

que deve contar com especialistas, notadamente psicólogos, para tal tarefa, com o

escopo  de  tornar  a  seleção,  um  processo  montado  em  bases  científicas  e

estatisticamente definidas.     

O  início  de  todo  processo  seletivo  fundamenta-se  em  informações

específicas, na análise e descrição do cargo a ser preenchido, pois a finalidade é

proporcionar maior objetividade e precisão à seleção das pessoas recrutadas. 

A seleção passa a ser configurada como um processo de comparação e

decisão, conforme a Figura abaixo.
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FIGURA III: Processo de Seleção

Fonte: CHIAVENATO, 2002.  

A seleção se processará através da comparação entre: os requisitos do

cargo, que será fornecido pela sua descrição e análise; e o perfil desejado, que será

obtido por meio de técnicas de seleção, conforme o Quadro seguinte:
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A
Descrição e analise do 
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Atividades a executar
Responsabilidades

B
Padrões de desempenho

desejados para cada 
atividade

C
Especificações das pessoas

Relações das qualificações pessoais necessárias

E
Comparação para 

verificar adequação

Decisões

D
Fontes de informação sobre 
os candidatos:
Formulário preenchido
Técnicas de seleção
Referências



QUADRO V: Comparação entre o cargo e perfil desejado

                            X Y

  

Versus

X

X

Fonte: CHIAVENATO, 2002.  

Ao dispor das informações do cargo a ser preenchido, far-se-á a escolha

das técnicas de seleção mais adequada para conhecer e escolher os candidatos

mais adequados. Tais técnicas podem ser:  entrevista de seleção, pode ser dirigida

(com  roteiro  preestabelecido)  ou  não  dirigida;  provas  de  conhecimentos  ou

capacidade,  podem  ser  gerais  (de  cultura  geral  ou  línguas)  ou  específicas  (de

cultura profissional ou de conhecimentos técnicos); testes psicométricos, de aptidões

(gerais ou específicas);  testes de personalidade, podem ser expressivos, projetivos

ou  inventários  (de  motivação,  de  frustração  ou  de  interesses)  e  técnicas  de

simulação.

2.4.7  A Polícia Militar do Rio Grande do Norte e o Seu Processo de Seleção de

Soldados

2.4.7.1 Estrutura Organizacional da PMRN

Em qualquer sociedade moderna, quase todos os processos produtivos

são realizados através das organizações; a Polícia Militar do Rio Grande do Norte,

como uma organização , não é diferente. A PMRN é uma unidade social, estruturada
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Especificações do cargo

O que o cargo requer

Análise e descrição do cargo para 
saber quais os requisitos que o 
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Características do 
candidato

O que o candidato oferece

Técnicas de seleção para saber 
quais as condições pessoais para 

ocupar o cargo desejado



por órgãos que se interligam, formando uma estrutura, conforme o organograma,

( ver anexo V).Sua estrutura é dividida em : órgãos de direção, órgãos de apoio e

órgãos de execução.

 São Órgãos de Direção: 

 Comando Geral;

 Estado-Maior, como órgão de direção geral;

 Diretorias, como órgãos de direção setorial;

 Ajudância-Geral, órgão que atende às necessidades de material

e pessoal do Comando Geral;

 Comissões;

 Assessorias.

 São Órgãos de Apoio:

 Órgãos de Apoio de Ensino : Centro  de Estudos Superiores,

Academia de Polícia Militar (APM) e Centro de Formação de Praças

(CFAP, atualmente desativado);

 Órgãos  de  Apoio  de  Material:  Centro  de  Suprimento  e

Manutenção (seção de comando e serviço, seção de suprimento e

manutenção  de  material  bélico  ,   seção  de   suprimento  e

manutenção de Intendência e seção de suprimento e manutenção

de obras).

 Órgãos de Apoio de Saúde: Hospital da Polícia Militar (HPM),

Hospital  Regional  da  Polícia  Militar  (HRPM),  Juntas  Policiais

Militares de Saúde (JS) e Formação Sanitária.

 São Órgãos de Execução:

 Comando  de  Policiamento  da  Capital  (CPC),  Comando  de

Policiamento  do  Interior  (CPI)  e  Comando de  Policia  Rodoviária

Estadual

 

2.4.7.2   Estrutura da Diretoria de Pessoal
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A Diretoria de Pessoal (DP) é o órgão de direção setorial do sistema de

pessoal,   responsável  pelos  recursos  humanos   da  PMRN,  cabendo-lhe  o

planejamento, execução, controle e fiscalização das atividades relacionadas com a

classificação e movimentação de pessoal; promoções, assessorando as comissões

respectivas,  inativos  e  pensionistas,  cadastro  e  avaliação,  direitos,  deveres  e

incentivos do pessoal civil e pelo recrutamento e seleção.

 A DP passou a ser parte integrante do quadro de organização básica da

PMRN em 04 de Janeiro de 1991, conforme a Lei Complementar nº 090, do mesmo

ano (ver anexo VIII). 

Atualmente, Possui a seguinte estrutura:

a) Diretor;

b) Sub-diretor;

c) Seção de Cadastro e Pagamento (DP/1);

d) Seção de Movimentação e Medalhas (DP/2);

e) Seção de Justiça e Disciplina (DP/3);

f) Seção de Pessoal Civil e Secretaria (DP/4);

g) Seção de Recrutamento e Seleção (DP/5).

h) ERGON

a) Diretor:

 elabora  e  submeter  à  aprovação  do  Comandante-Geral,  as

diretrizes para a política de pessoal da Corporação;

 assessorar  o  Comandante-Geral  em  assuntos  relativos  à

pessoal

b) Sub-diretor

 Auxiliar  o  diretor  e  responder  pela  direção,  na  ausência  do

diretor 

c) A DP/1 :

prepara os atos de transferência de oficiais e praças para a reserva e

reforma; 
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 analisa processos e preparar soluções a serem submetidas à

apreciação  do  Comandante-Geral,  devidamente  instruídas,  que

lhes escapem a competência;

 prepara processo concessão de vantagens,  acompanhando o

trâmite  no  âmbito  da  administração  da Corporação e  órgãos  da

Administração Direta do Estado;

 mantém controle  do  andamento  dos  processos  e  fiscalizar  o

cumprimento dos prazos;

d) A DP/2:

 prepara  os  atos  de  movimentação  de  oficiais  e  praças,  na

conformidade do que prevê a legislação pertinente;

 publica anualmente os almanaques de oficiais e praças;

 elaborar  e  remeter  a  Chefia  do  Estado-Maior  Geral,

mensalmente,  relatório  de suas atividades,  enfocando:  inclusões,

exclusões  do  serviço  ativo,  licenciamento,  mapa  dos  efetivos

previsto  e  existente,  licenças  especiais,  agregações,

movimentações de pessoal,  reservas e  reformas,  atos e  normas

sobre administração de pessoal;

e) A DP/3

 controla e atualiza as fichas disciplinares de todo o efetivo;

 f) A DP/4:

 responsável  pelo  quadro  de  funcionários  civis,  pelo  fluxo  de

documentos na diretoria e no arquivo;

  g) A DP/5:

 coordenar e fiscalizar, no que lhe for atribuído, as atividades de

recrutamento e seleção para ingresso na Corporação;

h) ERGON:
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 estabelecer diretrizes acerca dos planos de férias dos grandes

comandos  e  suas  unidades,  diretorias  e  OPM  vinculadas,  bem

como aprová-los e fiscalizar suas execuções;

OBS: o ERGON foi criado em 2000, para agilizar alguns processos e atualizar os

dados dos militares, junto a Secretaria de Administração, tais como: implantação do

terço  de  férias,  alterações  nos  assentamentos.Não  está  previsto  na  lei

complementar  090,  de  04  de  janeiro  de  1991,  que  dispõe  sobre  a  organização

básica da PMRN.

2.4.7.3 Importância de uma política de provisão de  recursos humanos 

Muitas vezes se conclui que determinado produto saiu de má qualidade,

devido às máquinas que estavam com problemas ou por causa das condições de

trabalho  que  não  eram  satisfatórias.  Da  mesma  forma  podemos  fazer  essa

correlação  com a área  de Recursos Humanos,  pois  para  se  ter  um produto  de

qualidade produzido pelos funcionários, faz-se  necessário implementar uma política

de recursos humanos que possa viabilizar e garantir uma série de condições que

possibilitem alcançar  objetivos pré-determinados pela empresa. E o primeiro passo

a  ser  implementado,  desse  planejamento  político,  é  a  política  de  provisão  de

recursos  humanos,  a  qual,  como já  foi  relatada,  tem a  finalidade atrair,  filtrar  e

escolher os novos integrantes que terão a responsabilidade de contribuir, através de

seu  serviço,  para  que  o  produto  final  da  empresa  ou  organização  saia  com  a

qualidade desejada pelo cliente. 

Analisando-se estrutura organizacional da Polícia Militar do Rio Grande do

Norte, verificou-se que :

 a  Instituição  pode  ser  denominada  como  uma  organização,

tendo  em  vista  sua  regulamentação,  organograma  e  hierarquia

funcional (Ver Anexos V e VIII). 

 A Instituição é operacionalizada  pelo seu empreendimento humano

que de forma quase  absoluta responde pelo sucesso ou fracasso

do produto final (Segurança Pública), oferecido ao cliente . 

  Possui características que a diferencia de uma outra organização;

pois  sua  estrutura  burocrática,  política  e  pública   ,  dificultam

algumas  diretrizes   preconizadas  pela  política  de  recursos

humanos. 

48



 Apesar de sua  complexa estrutura,  verificou-se, através da observação

direta e pesquisa documental, que a estrutura de provisão de recursos humanos da

PMRN ainda  possui  determinadas  características  que  se  enquadram no  modelo

tradicional evidenciado por Chiavenato que foi mostrado na fundamentação teórica.

Em entrevista com o chefe da Diretoria de Pessoal e da DP5, pôde-se

comprovar que o levantamento, para se saber quantos novos policiais a corporação

necessita, é feito através de demonstrativos mensais elaborados pela DP2, os quais

permitem a visualização da necessidade de vagas. No modelo estratégico, macro-

orientado,  esse  levantamento  não  deve  se  resumir,  apenas  pelos  números

apresentados  pelo  demonstrativo.  Alem  dessa  fonte  de  informação,  é  de  vital

importância que se proceda um diagnóstico do efetivo existente o qual  permitirá

saber: as causas de rotatividade de pessoal, o funcionamento e eficácia do serviço,

a adequação e a forma de utilização dos seus recursos humanos e a satisfação e

motivação do público  interno.  Para assim se ter  a  real  visão dos seus recursos

humanos, e de posse dessas informações e de suas distorções, poder trabalhar com

a inclusão de um novo efetivo.

2.4.7.4 Recrutamento na PMRN

O recrutamento, que é o processo que visa buscar e atrair candidatos,

como  também  visa  identificar  um  público  alvo  propenso  a  preencher  as  vagas

oferecidas, como já foi explicado anteriormente; é realizado na PMRN através de

uma empresa contratada. A empresa fica responsável pela realização do marketing

do concurso que se processa através da imprensa local, das emissoras de televisão,

rádios e também pela distribuição de panfletos em locais públicos.

Em entrevista com o tenente, chefe da DP5 (ver questionário , anexo VI),

verificou-se que não há um trabalho mais elaborado de recrutamento, o qual seria

desenvolvido através de palestras nas escolas e nas universidades, no intuito de

não só buscar e atrair, mas despertar o interesse pela profissão policial militar. 

      
2.4.7.5 Seleção na PMRN

O processo de seleção de soldados da PMRN, atualmente, é realizado por

uma empresa contratada, especializada em concurso público, sob a fiscalização de

uma Comissão Especial composta por representantes: da Polícia Militar do Estado

do Rio Grande do Norte (tendo como um dos integrantes, o Coronel, chefe da DP),

da Secretaria de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do
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Norte – SEARH, um representante da instituição contratada e um representante do

Ministério  Público.  Não  há  uma  ação  efetiva  da  DP5,  que  em  tese  seria  a

responsável  pela  coordenação  e  fiscalização  desse  processo.  A  DP5  que

atualmente é composta apenas por um 1º Tenente, não possui sala própria e nem

um efetivo de auxiliares; as suas atividades se resumem basicamente em  fazer o

edital do concurso , acompanhar todo o seu desenvolvimento e fornecer informações

aos candidatos do concurso atual e dos anteriores (informações baseadas, conforme

dados colhidos na entrevista com o Ten responsável da DP5; ver questionário em

anexo VI). 

A  seleção  do  concurso  de  soldado  da  PMRN  em  2004  está  sendo

realizada em quatro etapas, para a admissão de 1000 soldados masculinos e 100

soldados femininos, que possua o 2º grau completo , conforme o edital:

 1ª etapa: possui o caráter classificatório e eliminatório, consiste em

um  Exame  Intelectual  para  mensurar  conhecimentos  gerais  dos

candidatos,  mediante  aplicação  de prova  objetiva,  a  qual  requer

conhecimentos  de:  português,  matemática,  geografia,  história,

atualidades e potencialidades (foi incluida neste ano). O candidato

obtém êxito nessa etapa se obter a média mínima de 40 (quarenta)

pontos por disciplina, e a média aritmética das 06 (seis) disciplinas

igual ou superior a 60 (sessenta). 

 2ª etapa: constitui-se pelo  exame de avaliação de condicionamento

físico, tem o caráter, exclusivamente, eliminatório, não influindo na

classificação do candidato, e o mesmo pode ser considerado apto

ou inapto. Essa avaliação consiste em :

 QUADRO VI - corrida de média distância

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 2.400 metros
26 a 30 ANOS 2.100 metros

FEMININO
ATÉ 25 ANOS 2.000 metros
26 a 30 ANOS 1.800 metros

Fonte: Edital do concurso para soldado da PMRN, ano 2004 

 QUADRO VII - tração em barra fixa (apenas para o sexo masculino)
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SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 05
26 a 30 ANOS 04

Fonte: Edital do concurso para soldado da PMRN, ano 2004 

 QUADRO VIII - flexão de braço com o apoio ao solo

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 20
26 a 30 ANOS 18

FEMININO
ATÉ 25 ANOS 10
26 a 30 ANOS 08

Fonte: Edital do concurso para soldado da PMRN, ano 2004 

 QUADRO IX - flexões abdominais
SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 30 flexões
26 a 30 ANOS 27 flexões

FEMININO
ATÉ 25 ANOS 20 flexões
26 a 30 ANOS 17 flexões

Fonte: Edital do concurso para soldado da PMRN, ano 2004

 QUADRO X - salto em altura
SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 30 ANOS 1,10 metros

FEMININO
ATÉ 30 ANOS 0,80 metros

Fonte: Edital do concurso para soldado da PMRN, ano 2004

 3ª  etapa:  constitui-se  pelo  exames  de  saúde  (clínicos  e

complementares), possui o caráter         eliminatório. No exame

clínico está incluído o exame de avaliação psiquiátrica que passou

a substituir o psicotécnico e tem o caráter eliminatório.

 4ª etapa:  caracteriza-se pelo curso de formação de soldados de

caráter classificatório e  eliminatório. 

Algumas mudanças foram percebidas durantes os últimos concursos, nos últimos 05

anos:

 Em 2000, o concurso foi realizado para a admissão de 950 soldados
masculinos,  e  o nível   de escolaridade exigido era o 1º  grau completo,  o
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exame intelectual consistia em uma  única prova (provão), a nível de 1º grau ,
sobre as disciplinas  de Português, Matemática, História e Geografia. A média
mínima de aprovação para o concurso de que tratava o Edital, era 3,00 (três )
por disciplina e 5,00 (cinco) na média aritmética das quatro disciplinas.

O  exame  de  avaliação  do  condicionamento  físico  exigia  as  seguintes
modalidades de exercícios: 

I. flexão de barra - no mínimo, 2  repetições; 
II. flexão de braço sobre o solo -  no mínimo, 20 repetições;  
III. abdominal, no mínimo, 30 repetições em 1 minuto; 
IV. corrida de 12 minutos - no mínimo,  1.800 metros;  

O exame de aptidão psicotécnica, de caráter seletivo, era realizado por
psicólogos lotados na Diretoria de Saúde da Polícia Militar, e tinha a finalidade de
avaliar  a  personalidade  do  candidato,  sua  aptidão  específica  e  seu  interesse  e
motivação  pela  carreira  policial-militar.  O  resultado  do  Exame  de  Aptidão
Psicotécnica para cada candidato era expresso na forma “INDICADO“  ou  “NÃO
INDICADO“.

O  candidato  considerado  “NÃO  INDICADO“  no  Exame  de  Aptidão
Psicotécnica  (4ªfase)  podia  solicitar  uma  entrevista  informativa,  por  meio  de
requerimento dirigido ao Presidente da Comissão, dentro do prazo máximo de 48
horas após publicação do resultado em Diário Oficial do Estado. 

 Em 2001, o concurso foi realizado para a admissão de 1000 soldados
masculinos e o nível  de escolaridade exigido passou a ser o 2º grau completo
e alem das matérias  de   Portuguesa ,  Matemática,  Geografia  e   História,
foram  incluídas:  Literatura  Brasileira  e   Atualidades.  A  média  mínima  de
aprovação passou a ser 4,0 (quatro ) por disciplina e 6,0 (seis ) na média
aritmética das cinco disciplinas

O  exame  de  avaliação  do  condicionamento  físico  passou  a  ser  mais
rigoroso,  exigindo as seguintes modalidades de exercícios: 

I. flexão de barra - no mínimo, 5  repetições; 
II.flexão de braço sobre o solo - no mínimo, 20 repetições ininterruptas;  
III. abdominal, no mínimo, 30 repetições ininterruptas;  
IV. corrida de 12 minutos - no mínimo,  2.400 metros;  
V. salto em altura – 1,10 metros (foi incluído) 

O exame psicológico passou a ser incluído no exame médico, e tinha por

objetivo  selecionar  candidatos  baseando-se  em  características  de  inteligência,

aptidão e personalidade, as quais , através de  técnicas, forneceriam dados para

obtenção do perfil  psicológico  do candidato  e  assim se comparava  com o perfil

exigido para o desempenho da função policial-militar.

É importante ressaltar que o Decreto nº 15.293, de 31 de janeiro de 2001,

(ver anexo I), passou a regulamentar o ingresso na Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte; desta forma, os editais ,a partir desta data, passaram a seguir o que se 

encontra prescrito nesse decreto.  
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Você  poderia  tirar  de  mim,  as  minhas
fábricas, queimar os meus prédios, mas, se
me der o meu pessoal, eu construirei, outra
vez, todos os meus negócios.

   Henry Ford

___________________________________________________________________

Capitulo  III  –   POLÍTICA DE RH:   EFICÁCIA DO PROCESSO SELETIVO DE
SOLDADOS NA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE

3.1Caracterização do Estudo

De acordo com Gil (1999), as pesquisas são classificadas em três grupos:

estudos  exploratórios,  estudos  descritivos  e  estudos  que  verificam  hipóteses

casuais.

A  pesquisa  aqui  denominada  é  uma  investigação  exploratória,  que

segundo Gil  (1999), As pesquisas exploratórias têm como finalidade desenvolver,

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista, a formulação de problemas

mais  precisos  ou  hipóteses  pesquisáveis  para  estudos  posteriores.  Quanto  aos

meios,  abrangerá  o  estudo  sistemático  publicado  em  literatura  especializada,

caracterizando-se  como  pesquisa  bibliográfica  onde  será  obtida  fundamentação

teórica para o desenvolvimento de conceitos e entendimentos correlatos. E também

através de uma pesquisa de campo porque serão coletados dados primários junto

aos  oficiais  de  postos  de:  capitães  e  tenentes  pertencentes  às  unidades  e

subunidades  policiais  que  integram  o  Comando  do  Policiamento  da  Capital  de

Natal/RN, como objeto de estudo.

3.2  Hipótese

Para GIL (1999), hipótese é uma proposição testável que pode vir a ser a

solução  do  problema.  São  tentativas  de  soluções  para  posterior  aceitação  ou

rejeição. Funcionam como guias e condutoras das indagações que se quer fazer à

realidade. 
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A  definição  de  uma   política  de  recursos  humanos,  voltada  para  um

recrutamento  e  seleção,  por  meio  de um planejamento  de  RH,  pautado em um

processo racional e qualitativo, influenciará na melhoria do candidato recrutado e

selecionado  a  pretendente   a  Soldado  da  PMRN  ?  Influenciará  na  escolha  de

candidatos  mais  adequados  as  necessidades  da  PMRN?  Candidatos  mais

capacitados a exercer as atividades policiais?

3.3Definição de Termos e Variáveis

Segundo  Vergara  (2000),  preposições  que  são  construções  lógicas  e

conceitos que são construções de sentido. A função dos conceitos: servem para

ordenar os objetos, os processos e fixar melhor o recorte do que deve ou não ser

examinado e construído. Sendo assim, determinaram-se inicialmente as dimensões,

seguidas de variáveis e indicadores, conforme disposto no Quadro 01, e a partir daí

procedeu-se a  definição operacional  do  conceito.  Essa definição operacional  faz

referência aos indicadores da variável,  ou seja,  aos elementos que possibilitarão

identificá-la de maneira prática.

Quadro XI: Definição de termos e variáveis

DIMENSÃO VARIÁVEL INDICADORES QUESTÕES

 
Recrutamento Tipo  de

publicidade

 
Grau  de  eficiência  do
Recrutamento

Publico  alvo  está
sendo abrangido.

 

Seleção
Processo
seletivo

Nível  do  Candidato
selecionado

 
Satisfação  dos
Capitães  e  tenentes
com  a  qualidade  do
soldado selecionado.

Política de RH
de 
recrutamento e 
seleção

Eficácia Grau  de  eficácia  na
política do RH

Necessidades  da
corporação atendida

Fonte: Questionário de Pesquisa 

3.4INDICADORES:

a) Eficiência: Otimização no emprego de pessoal e recursos disponíveis

no recrutamento dos candidatos para soldado da PMRN;
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b) Candidato selecionado: Homem ou mulher, com faixa etária entre 18 a

30 anos, com altura mínima de 1.65m, para homens e 1.60m, para mulheres com

nível  de escolaridade de 2º grau e deve estar apto para os exames intelectuais,

físicos e  médicos; 

c) Grau de Eficácia funcional do RH: é a satisfação plena dos oficiais que

empregam o servidor selecionado nas diversas atividades policiais,  por meio do uso

racional e eficiente;

3.5 UNIVERSO E AMOSTRA

Lakatos e Marconi (1996), afirmam que a delimitação do universo consiste

em explicar quais pessoas, fenômenos, etc., foram pesquisados, enumerando suas

características a que pertence comunidade, onde vivem. 

Segundo Gil (1999), universo “é um conjunto definido de elementos  que

possuem  determinadas  características.  Utiliza-se  o  termo  população  como

referência ao total de habitantes de determinado lugar”

Mais  especificamente  Gil  (1999)  esclarece  que  a  amostra  “é  um

subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se

estimam as características desse universo”. 

Esta  pesquisa  está  fundamentada  considerando  o  universo  finito  dos

capitães e tenentes subordinados ao Comando do Policiamento da Capital/ RN, os

quais contabilizam 67 oficiais. 

O  tipo  de  amostragem  adotada  para  a  seleção  de  oficiais,  foi  por

tipicidade, visto que os elementos selecionados possuem informações disponíveis

que representam toda a população, para GIL (1999), “ consiste em selecionar um

subgrupo  da  população  que,  com base  nas  informações  disponíveis,  possa  ser

considerado representativo de toda população” 

Para  que  os  dados  obtidos  num  levantamento  sejam  significativos,  é

necessário que a amostra seja constituída por um número adequado de elementos.

Foram entrevistados cinqüenta e sete oficiais (57) em um total de 67 oficiais, o que

equivalente a 85% do universo abordado. 

Para a coleta de dados foi feita junto a capitães e tenentes do Comando

do Policiamento da Capital/  RN ,  através da aplicação de questionário,  contendo

perguntas fechadas, estruturadas( ver anexo III). 

56



3.6TABULAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Os  resultados  foram  encontrados  através  de  análise  quantitativa  das

respostas  dos  questionários  e  entrevistas.  Na  análise  quantitativa  foi  utilizada

distribuição de freqüência encontrada através de tabulação realizada com auxílio

dos  programas  Word,  Excel,  e  do  Office  2003,   não  necessitando  de  métodos

estatísticos sofisticados. 

Alguns  cruzamentos  foram  realizados  procurando  estabelecer  relações

entre as varáveis estudadas.

 Para  GIL  (1995),  operacionalizar  variáveis  é  "torná-las  passíveis  de

observação empírica e de mensuração", ou seja, no caso de uma dimensão muito

complexa, requer a enumeração de suas variáveis e indicadores. 

3.7ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

Segundo  PROVINCIALI  (2001)  O  Objetivo  da  análise  é  sumariar  as

observações  já  sistematizadas   depois   do  processamento   de   dados   com

condições  que  permitam  obter  as respostas aos problemas da pesquisa. E o

objetivo da interpretação é a Procura  do  sentido  mais  amplo  de  tais  respostas,

ligando essas respostas a outros conhecimentos já obtidos. Consiste  em expressar

o  verdadeiro  significado  do   material  em termos  do  propósito  do  estudo.  Deve

apresentar  as  ligações  lógicas,  as  comparações,  enunciar  princípios  e  fazer

generalizações.

3.7.1 Formas de divulgação

Gráfico I

Outubro/2004
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                  Fonte: Questionário de pesquisa (ver  anexo III)

Muito  embora  o  item:  divulgação  nas  escolas  e  universidades,  tenha

correspondido a um percentual de apenas  sete por cento (7%), é este  tipo de

divulgação que surge como uma alternativa hodierna utilizada por outras instituições

para melhorar a qualidade no processo seletivo na escolha dos policiais, através  de

convênios  com  instituições  mais  capacitadas  na  seleção  de  candidatos  para  a

execução de atividades em diversas áreas. Esta opção é uma das possibilidades a

ser  explorada  pela  PMRN,  pois  além  do  propósito  da  divulgação,  visando  o

recrutamento de candidatos, possibilitaria também    o trabalho com a questão da

vocação  profissional.  Com o  objetivo  de  direcionar  o  aluno  vocacionalmente  na

escolha da carreira policial.

Pois para Ferreira (1980), o recrutamento que é exercido pelo órgão de

pessoal, através do seu setor de recrutamento e seleção, visando atrair candidatos a

emprego, poderá ser levado a efeito, juntos as escolas de nível médio e superior.

A divulgação nas escolas e universidades surge também como um meio

de interação que pode ser desenvolvido, através de um programa de relacionamento

entre a PMRN e a comunidade acadêmica,  visando esclarecer dúvidas sobre as

áreas  de  atuação  do  soldado,  ajudando  dessa  forma  ao  futuro  candidato  a
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considerar a opção de ser policial, antes de se decidir qual a profissão que quer

seguir.

3.7.2 Variáveis relevantes no processo seletivo

Gráfico II

Outubro/2004

  Fonte: Questionário de pesquisa (ver  anexo III)

De  acordo  com  os  dados  coletados,  observa-se  que  39%  dos

respondentes  indicaram como sendo  relevante  no  processo  seletivo,  o  teste  de

conhecimentos gerais e específicos, além do teste psicotécnico, com 18%, o teste

físico com também 18 % e a investigação social com 17%. No quesito  teste físico, é

importante ressaltar que a partir do ano 2001 os critérios de avaliação tornaram-se

mais rigorosos, pois a corrida de média distância que até 2000 era exigida a marca

mínima de 1800 metros, passou para 2400 metros, a flexão de barra fixa era exigida

2(duas) repetições,  passou para 5(cinco)  repetições,   sendo incluído também no

mesmo ano o salto em altura. Apesar da importância que é dispensada ao teste

físico, na prova de seleção, após a admissão do candidato; não há uma política bem

definida quanto ao acompanhamento do desenvolvimento físico do soldado ao longo
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de sua carreira na corporação, conforme foi observado na entrevista com o chefe da

DP5. 

 No teste de conhecimento específico no concurso de soldados em 2001,

alem das questões de matérias básicas do ensino  médio,  passou-se a requerer

conhecimentos  sobre  questões  de  atualidades,  e  no  concurso  de  2002,  alem

dessas,  foram incluídas no cronograma de conhecimentos exigidos,  questões de

potencialidades. (ver anexo 02).

Apesar  de  ser  considerado  como  um  quesito  relevante  no  processo

seletivo,  o  teste  de psicotécnico ao longo dos concursos vem sofrendo algumas

mudanças em conseqüência das diversas ações judiciais impetradas por candidatos,

que questionam a legalidade desse teste, como excludente no procedimento  de

seleção.         

Segundo SILVA (2002),p.95:

Tem havido muita discussão sobre o poder decidir  dos testes
psicológicos em relação aos candidatos ao emprego. É preciso
levar  em  conta  que  os  testes  psicológicos  não  devem  ser
considerados  como última  e  definitiva  palavra  em matéria  de
tomada de decisão sobre seleção de candidatos.

Muito embora a  investigação social sendo indicada pelos respondentes

como uma das alternativas essenciais para a seleção de soldados na PMRN, não se

encontra  prevista nos editais dos concursos no período de  ano 1999 a 2004, e

segundo  o  Chefe  da  DP5,  essa  investigação  social  dos  candidatos  não é  feita,

devido ao grande número de candidatos que são incluídos na corporação e pela

urgência de formar todo o efetivo para serem empregados no serviço.  No entanto o

que se verifica é a falta de planejamento administrativo adequado, de médio e longo

prazo, na política de recursos humanos na área de seleção e recrutamento, para

atender as demandas da corporação por novos policiais, não atendendo a critérios

racionais,  periódicos  e  programados,  com  antecedência  suficiente  para  atender

todos os preceitos da eficiência na administração pública. 

 A administração pública direta e indireta de qualquer  dos Poderes da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

de legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade e eficiência.  (Constituição

Federal, art 37º) 

60



3.7.3 Eficiência do processo seletivo na escolha do soldado 

Gráfico III

 Fonte: Questionário de pesquisa (ver anexo III)

Observando  os  dados  coletados,  verificou-se  que  82,50%  dos

pesquisados responderam que a metodologia utilizada pela PMRN, no processo de

seleção de soldados, não atende com eficiência  a necessidade da corporação  no

tocante a realidade do serviço de segurança pública.

Analisando o resultado do gráfico acima e de acordo com as entrevistas

feitas com o chefe da Dp5 e com o Diretor da DP, verifica-se  o resultado obtido foi

por conseqüência de alguns fatores como:

 A falta de uma investigação social dos candidatos;

 O  grande  número  vagas  oferecidas  proporciona  o  ingresso   de

candidatos   que  não  atende  o   perfil  adequado  as  necessidades  da

corporação. 

 A  deficiência  de  testes  que  exijam  um  conhecimento  específico  do

candidato, relativo a área policial;
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 Os entraves burocráticos no que se refere a mudanças na lei  que trata

do ingresso do candidato na PMRN.  

3.7.4 Classificação dos soldados com base no perfil e aptidão

Gráfico IV

        Fonte: Questionário de pesquisa (ver anexo III)

O resultado expressivo da pesquisa, que aponta um percentual de 90%

dos entrevistados,  assinala que a classificação com base no perfil e aptidão dos

soldados  recém-formados,  para  o  preenchimento  das  vagas  nas  unidades,

contribuiria  para a melhoria do serviço na PMRN.

Por  ser  a  Polícia  Militar  do  Rio  Grande  do  Norte,  uma instituição que

possui uma estrutura complexa e várias unidades que exigem do soldado, que nela

trabalha,  alguns  conhecimentos  específicos  e  também  um  perfil  adequado,  a

seleção interna aparece como uma forma mais viável de se adequar o soldado à

área  que  ele  tem  mais  afinidade;  objetivando  assim  proporcionar  uma  maior

eficiência no serviço policial.    

 Chiavenato (1999) aponta algumas vantagens do recrutamento interno: 

 conhecimento prévio do perfil de desempenho do “candidato”;

 melhora do moral interno;
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 demonstração de valorização do pessoal que já compõe a empresa

Desta forma essas vantagens agregam: 

 Um  melhor  aproveitamento  do  potencial  humano  da  organização,

incentivo à permanência dos funcionários e fidelidade à organização,

adequação a situações de estabilidade e pouca mudança ambiental e

ausência  de  necessidade  de  socialização  organizacional  de  novos

membros (Chiavenato,1999). 

3.7.5 Reestruturação na  política de RH na PMRN como alternativa no aumento da 

eficácia do recrutamento e seleção.

Gráfico V
Outubro/2004

                               Fonte: Questionário de pesquisa(ver  anexo III)

De acordo com os dados do gráfico 5, 80% dos consultados responderam

que  a  reestruturação  na  política  de  recursos  humanos  com  foco  na  seleção  e

recrutamento, é necessária para atender aumentar a eficácia no processo seletivo

ora desenvolvida pela  corporação.

O resultado demonstra  que é imperativo  realizar mudanças estruturais na

metodologia  aplicada  para  seleção  e  recrutamento  com  intuito  de  escolher  um

candidato com perfil mais adequado as necessidades demandadas pelos gestores

do policiamento ostensivo – preventivo, representado nas pesquisas pelos Tenentes

e Capitães. 
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3.7.6 Planejamento de RH adotado pela DP da PMRN

Gráfico VI
Outubro/2004

             Fonte: Questionário de pesquisa (ver  anexo III)

Os dados acima, mostram que 90% dos pesquisados responderam que o

setor responsável pelos recursos humanos da PMRN não possui um planejamento

de recursos humanos com metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazo.

Para Lucena,1991:

O conceito de Planejamento de Recursos Humanos define claramente
a sua linha de atuação em termos de identificar, analisar e atender às
necessidades  organizacionais  de  Recursos  Humanos.  Entre  as
variáveis  que  dimensionam  a  abrangência  do  Planejamento  de
Recursos  Humanos,  destaca-se  a  preocupação  em  assegurar  a
existência  e  funcionamento  de  uma  infra-estrutura  produtiva,
organizada, em função das expectativas do negócio.   

Os resultados confirmam que a PMRN ainda não uma possui uma política

definida em relação ao desenvolvimento dos recursos humanos, o que reflete em

uma tímida  política  de recursos humanos voltada para o  seu desenvolvimento,

tendo como conseqüência a ineficiente do processo de seleção dos soldados. Os

resultados da pesquisa foram ratificados na entrevista com o Diretor de Pessoal e

com o Chefe da DP5.
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_____________________________________________________________

CAPÍTULO IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da atual conjuntura globalizada, marcada pela constante troca de

conhecimento, e o aperfeiçoamento dos meios de comunicação; nota-se uma maior

exigência da qualificação técnica e tecnológica das diversas áreas profissionais. O

conhecimento  se multiplica de maneira acelerada, a  globalização  se  torna uma

realidade e  a  competitividade  clama  por mudanças , deixando alerta todas as

organizações para novas tecnologias e sistemas gerenciais, na busca da melhoria

da qualidade e da produtividade. 

A  Polícia  Militar  do  Rio  Grande  do  Norte  como  uma  organização

prestadora  de  serviço  e  que  também  se  encontra  inserida  nesse  processo  de

constante  aperfeiçoamento,  deve  estar  sempre  buscando  formas  mais  eficientes
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para oferecer um melhor atendimento a sociedade. E essa tarefa só se desenvolve

através de um planejamento organizacional focalizado  nos recursos humanos que,

segundo Chiavenato (2002), é o único recurso dotado de uma vocação dirigida para

o crescimento e desenvolvimento.  

E como primeiro passo nesse planejamento, reconhece-se o recrutamento

e seleção como ferramenta importante e integrada na estratégia da corporação. Se a

Instituição Policial Militar do Rio Grande do Norte necessita passar por mudanças e

renovação, ela deverá  inicialmente se preocupar em  atrair e selecionar  pessoas

com  potencial adequado ao cargo.

Dessa  forma,  através  das  reflexões  bibliográficas  encontradas  para  a

elaboração da pesquisa, o trabalho buscou analisar o recrutamento e a seleção de

soldados feitos pela  PMRN nos últimos 05 (cinco) anos, onde procurou apurar  se

havia uma política de recursos humanos voltada para esse processo e se a sua

forma  de  planejamento  , vem  Influenciando  na  escolha  de  candidatos  mais

adequados as necessidades da PMRN. 

Assim  procurou-se  através  da  pesquisa  exploratória,  desenvolver  o

trabalho,  o  qual  através  da   referencial  teórico  sobre   recursos  humanos,

administração de RH e política de recursos humanos, pode-se verificar que a Polícia

Militar  do  Rio  Grande  do  Norte  possui  características  que  a  diferencia  das

Empresas; pois sua estrutura: burocrática, política e pública,  apresenta-se como um

fator  complicador  na  implantação de uma gestão  de tendência,  preconizada  por

Chiavenato,  em  virtude  da  Instituição  apresentar  uma  política   dependente  da

política  governamental  do  Estado  que  é  modificada  a  cada  4  (quatro)  anos.

Apesar da complexidade organizacional da PMRN  ,   a sua estrutura de provisão de

recursos humanos  se enquadra no modelo tradicional evidenciado por Chiavenato,

onde os processos de seleção são: meramente operacionais, atuando apenas como

procedimentos mecanicistas e burocráticos;  micro-orientado,  voltado apenas para o

momento,  o  qual  se  necessita   preencher  as   vagas  oferecidas,  e  meramente

vegetativo,  ou  seja,   o  processo  não  se  preocupa  com  o  feedback  para

aperfeiçoamento dos processos de seleção. Através de entrevista e de aplicação de

questionário, apontou-se que a PMRN não possui um planejamento com metas a

serem  cumpridas  a  curto,  médio  e  longo  prazo;  o  que  certamente  ocasiona  o

insucesso da política de recursos humanos vigente na Corporação,  conforme os

respondentes da pesquisa.  Entretanto apesar das dificuldades, é indispensável que
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inicialmente se faça um diagnóstico da atual realidade da corporação para que se

possa  programar  os objetivos do RH a serem alcançados.  

Quando se fala em “empresas de sucesso”,  nos quesitos referentes à

gestão e concepção de recursos humanos, verifica-se que  questões mais amplas

de gestão global das empresas têm uma relação direta com as posturas de gestão

de recursos humanos, assim compreendidos: planejamento estratégico, gestão da

qualidade, ambiente de trabalho, respeito ambiental, absorção de novas tecnologias,

participação  na  busca  de  resultados  ou  de  soluções  conjuntas,  equilíbrio  da

empresa, entre outros.

Em  razão  das  conclusões  as  quais  chegamos,  onde  se

estabeleceu  a  predominância  de  uma  tímida  política de recursos humanos

voltada  para  o  seu  desenvolvimento,  tendo  como conseqüência  a  ineficiente  do

processo de seleção dos soldados. Procurou-se expor algumas sugestões:

 Definição por parte do comando da PMRN dos núcleos definidores e

gestores da Política de RH:

o Núcleos Definidores da Política de RH: DP e a DE,  

o Núcleos Gestores da Política de RH: Unidades e Subunidades da

capital e do interior;

 Participação dos gestores das unidades e subunidades nas decisões

referentes  às  mudanças  no  sistema  de  administração  de  recursos

humanos; 

 admissão  de  soldados  da  PMRN,  por   etapas,  visando  diminuir  o

excesso de candidatos admitidos, no intuito de se efetuar um processo de

seleção mais elaborado, incluindo a investigação social;

 classificação  dos  soldados  recém-formados  nas  unidades  e

subunidades, de acordo com uma seleção prévia, com base no perfil  e

aptidão;

 divulgação nas escolas  e  universidades da profissão policial  militar,

visando esclarecer dúvidas sobre as áreas de atuação;
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 estabelecimento  de  um  convênio  com  os  Centros  de  Instrução

Profissional  (SENAC  e  SENAI)  ,  com  o   objetivo  de  criar  um  curso

preparatório  policial militar, passando então a  cobra, nos editais, esse

curso  como  pré-requisito  para  a  inscrição  no  concurso  de  soldado  da

PMRN; 

 aprimoramento da estrutura  de incentivos  para motivar  os  praças e

oficiais a atuarem sob a lógica de metas e resultados;

 estruturação da DP5  

 elaboração de pesquisas periódicas com o público interno e externo,

com o escopo de mensurar o grau de satisfação e a qualidade do trabalho

das diretorias, unidades e subunidades da corporação.

 elaboração  de  doutrina,  no  intuito  de  padronizar  os  diversos

procedimentos administrativos na corporação.     

 desenvolvimento  da  política  de  RH  baseado  na  avaliação  dos

resultados das ações de capacitação.

O trabalho  exposto  não  deve  ser  considerado  como  um procedimento

finalizado, baseado em uma pesquisa, mas sim um início de uma argumentação que

servirá de valioso ferramental para a Corporação Policial-Militar potiguar para que

haja uma grande evolução  em seu sistema organizacional. Necessário se faz, como

já  fora  dito  anteriormente,  que  haja  um  compromisso  de  todos  os  níveis  da

Instituição para o fiel  cumprimento e manutenção das estratégias aqui  expostas,

principalmente da cúpula da Corporação. O sucesso ou fracasso dessa estratégia

está nisso.

Espera-se  ainda  que  o  presente  trabalho  seja  um  incentivo  aos

acadêmicos e aos profissionais da área de administração, no intuito de buscarem e

produzirem mais trabalhos sobre o assunto (que ainda são poucos no que tange às

corporações  militares),  atualizados  e  ampliados,  servindo  como  efetiva  fonte  de

consulta como se espera que este trabalho seja. 
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ANEXO I - Monografia 

ANEXO I

*Decreto nº 15.293, de 31 de janeiro de 2001.
Aprova o Regulamento para ingresso na Polícia Militar, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe

confere o Artigo 64, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:
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Art. 1.º Fica aprovado o Regulamento para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do
Norte, anexo ao presente Decreto.
Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário  do  Palácio  de  Despachos  de  Lagoa Nova,  em Natal,  31  de  janeiro  de  2001,  113º  da
República.
GARIBALDI ALVES FILHO
Josemar Tavares Câmara
* Republicado por incorreção
REGULAMENTO PARA O INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE
CAPÍTULO I
DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR
Art. 1.º O ingresso na Polícia Militar far-se-á mediante concurso público, observadas as condições
previstas em lei e neste Regulamento.
Art. 2.º Os cursos de formação cuja matrícula, facultada a candidatos aprovados em concurso,
oriundos do meio civil, possibilita a inclusão no quadro efetivo da Corporação, são:
I – Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares (CFOPM);
II – Curso de Formação de Sargentos (CFS);
III - Curso de Formação de Soldados (CFSd).
Art. 3.º A nomeação, nos casos de ingresso nos Quadros de Saúde e de Capelães Policiais Militares,
será feita para o posto inicial, na condição de estagiário.
Parágrafo único. Decorridos seis meses na condição de estagiário e julgado apto para a carreira
Policial Militar, o Oficial pertencente a qualquer dos Quadros referidos neste artigo será efetivado.
Art. 4.º A matrícula no Curso de Formação de Oficiais implica a inclusão do candidato na condição
de aluno-oficial.

CAPITULO II
DAS CONDIÇÕES PARA INGRESSO
Art. 5.º São condições gerais para ingresso na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte:
I. ter sido aprovado em concurso;
II. ser brasileiro nato ou naturalizado, na forma da lei;
III. possuir ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente, por folha corrida
policial,  certidões negativas emitidas pela Justiça Federal,  Eleitoral,  Militar,  Trabalhista e Comum,
demonstrando  não  estar  o  candidato  respondendo  a  processo  criminal  ou  indiciado  civil  ou
criminalmente;
IV. estar quite com as obrigações eleitorais e militares;
V. não ter sofrido condenação criminal com pena privativa de liberdade ou qualquer condenação
incompatível com a função policial militar
VI. ter a idade, altura e o nível de escolaridade estabelecido para cada caso;
VII. não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva;
VIII. ter aptidão para a carreira Policial Militar, aferida através de exames de saúde e de aptidão 
física.
Art. 6.° São condições particulares para ingresso na Polícia Militar:
I – Como Oficial do Quadro de Saúde:
a)idade de 35 anos como limite máximo;
b) escolaridade superior de medicina, odontologia, farmácia, veterinária e enfermagem;
c)registro no órgão profissional respectivo;
d) possuir curso de especialização.
II – Como Aluno-Oficial PM:
a)ter, no mínimo, de 19 (dezenove) e, no máximo, 30 (trinta) anos de idade, completos até 31 de
dezembro do ano da inscrição;
b) altura mínima de 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros), se masculino e 1,60 (um metro e
sessenta centímetros), se feminino;
c) possuir o 2º Grau completo ou correspondente;
III – Como Aluno do Curso de Formação de Sargentos:
a) ter, no mínimo, de 19 (dezenove) e, no máximo, 30 (trinta) anos de idade completos, até 31 de
dezembro do ano da inscrição;
b) altura mínima de 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros), se masculino e 1,60 (um metro e
sessenta centímetros), se feminino;
c) possuir o 2º grau completo ou correspondente;
VI – Como Aluno do Curso Formação de Soldado (CFSd):
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a)ter,  no  mínimo,  de  19  (dezenove)  e  máximo  30  (trinta)  anos  de  idade,  completos  até  31  de
dezembro do ano da inscrição;
b) altura mínima de 1,65 (um metro e sessenta e cinco centímetros), se masculino e 1,60 (um metro e
sessenta centímetros), se feminino;
c) possuir o 2º grau completo ou correspondente.
Art. 7.° Como Oficial do Quadro de Capelães Policiais-Militares:
I - ter a idade mínima de 21 (vinte e um) e máxima de 40 (quarenta) anos.
II - possuir, pelos menos, 03 (três) anos de atividades pastorais, comprovadas através de documentos
expedidos pela autoridade eclesiástica do candidato;
III  –  ter  curso  de  formação  teológica  regular  de  nível  superior,  reconhecido  pela  autoridade
eclesiástica de sua religião; e IV  ter consentimento expresso da autoridade eclesiástica do candidato.
CAPITULO III
DOS EXAMES DE SELEÇÃO
Art. 8.° Os exames de seleção, estabelecidos nos incisos I e VIII do art. 5.° deste Regulamento,
destinam-se  a  proporcionar  uma  avaliação  precisa  da  capacidade  e  da  aptidão  do  candidato  a
ingresso  na  Polícia  Militar,  levando  em consideração  as  exigências  intelectuais,  de  saúde  e  de
aptidão física, impostas pelas condições de execução do serviço Policial-Militar.
Art. 9.° Os exames de seleção constarão de:
I – exames intelectuais – destinados a selecionar os candidatos de melhor nível de conhecimentos
gerais e técnicos dentre os inscritos;
II  –  exames  de  saúde  –  tem  por  objetivo  verificar  as  condições  de  saúde  dos  candidatos,
selecionando os aptos;
III – exames de avaliação do condicionamento físico – destinados a avaliar a aptidão física dos
candidatos aprovados nos exames acima referidos, principalmente, no que diz respeito a capacidade
de realizar esforços físicos e a resistência a fadiga.
Art. 10. Os exames de seleção, estabelecidos neste Regulamento, constarão de múltiplas provas,
testes  ou  baterias  de  testes  e  exames,  realizados  de  acordo  com  as  normas  baixadas  pelo
Comandante Geral da Polícia Militar, sendo todos de caráter eliminatório.
SEÇÃO I
DOS EXAMES INTELECTUAIS
Art. 11. Os exames intelectuais constarão de provas escritas, versando sobre matérias ou grupos de
matérias previamente estabelecidos.
Parágrafo  único.  Para  o  ingresso,  mediante  nomeação,  para  o  quadro  de  saúde,  poderão  ser
realizadas, também, provas orais ou prático-orais.
Art. 12. A cada prova escrita será atribuída uma nota que variará de “0” (zero) a 10 (dez).
Art.  13.  Quando  houver  provas  orais  ou  prático-orais,  as  mesmas  versarão  sobre  os  mesmos
assuntos estabelecidos para as provas escritas das matérias ou grupo de matérias correspondentes.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, a nota de exame da matéria ou grupo de matérias
será a média aritmética das notas atribuídas na prova escrita e nas provas orais ou prático-orais,
obedecida a nota mínima estabelecida no art. 12 deste Regulamento.
Art. 14. Os exames intelectuais serão compostos por grupos de matérias a serem estabelecidas para
cada Curso, especificamente, pelo Comando Geral e constarão do respectivo Edital.
Art. 15. A elaboração e correção de cada uma das provas dos exames intelectuais serão atribuídas a
uma comissão de, no mínimo 03 (três) membros, designados pelo Comandante Geral.
Parágrafo único. Quando realizadas por entidade conveniada, o Comandante Geral designará uma
comissão para exercer acompanhamento e fiscalização dos exames.
Art. 16. As relações de assuntos a serem verificadas nas provas dos exames intelectuais serão
publicadas juntamente com o edital de concurso.
Art. 17. Após a correção, a identificação das provas devera ser feita em presença da comissão, para

em seguida serem divulgadas as notas.

Art. 18. Serão considerados aprovados nos exames intelectuais os candidatos que obtenham nota
mínima 4,00 (quatro) por prova e média mínima de 6,00 (seis), no conjunto das provas.
Parágrafo único. As provas dos exames intelectuais terão caráter eliminatório.
Art. 19. A classificação dos candidatos por ordem decrescente das médias obtidas, determinará sua
classificação final no concurso.
SECAO II
DOS EXAMES DE SAÚDE
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Art. 20. Os exames de saúde serão constituídos de exames e testes clínicos e exames laboratoriais
em  quantidades tais que permitam uma avaliação precisa das condições de sanidade física e mental
dos candidatos.
Art. 21. Os exames de saúde serão realizados por uma junta policial militar de saúde, que solicitará
realização dos exames especializados necessários ao seu julgamento.
Art. 22. Concluídos os exames de saúde, a Junta Policial Militar de Saúde emitirá seu parecer,
considerando os candidatos “aptos” ou “inaptos” para o serviço da Polícia Militar, resultado este que
tem caráter eliminatório.
Art. 23. Do parecer emitido pela Junta Policial Militar de Saúde (JPMS), não caberá recurso.
§ 1.º Em casos de erros técnicos ou administrativos, devidamente comprovados, poderá o candidato
ser reavaliado por determinação exclusiva do Comandante Geral.
§ 2.º Os pareceres médicos especializados, por acaso solicitados pela Junta Policial Militar de
Saúde (JPMS), devem ser realizados por profissionais na especialidade, dando-se preferência aos
profissionais já credenciados pela Diretoria de Saúde da Corporação.
Art. 24. O Comandante Geral da Polícia Militar baixará as diretrizes para realização dos exames de
saúde para cada concurso público.
SEÇAO III
DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA
Art.  25.  Os  Exames  de  Avaliação  do  Condicionamento  Físico  serão  constituídos  de  exercícios
variados, que permitam avaliar a capacidade de realização de esforços e a resistência à fadiga física
dos candidatos, visando a selecionar aqueles que apresentam condições de suportar os rigores da
atividade policial-militar nos graus hierárquicos iniciais e subseqüentes da carreira a que se destinam
os concursos públicos.
Art.  26.  Os  Exames  de  Avaliação  do  Condicionamento  Físico  serão  realizados  por  comissão
designada para tal fim, de acordo com tabelas mandadas aplicar pelo Comandante Geral da Polícia
Militar.
Art.  27.  Concluídos  os  exames,  a  comissão  encarregada  emitirá  os  resultados  considerando  os
candidatos “aptos” ou “inaptos” para o serviço ativo da Polícia Militar.
Art. 28. O resultado dos Exames de Avaliação do Condicionamento Físico é irrecorrível, não
havendo reexame e terá caráter eliminatório.
SEÇÃO IV
DA COMISSÃO COORDENADORA
Art. 29. A realização dos exames de seleção, bem assim, as demais fases de qualquer concurso na
PMRN, será de responsabilidade das comissões designadas pelo Comandante Geral.
Parágrafo único. Quando realizados por entidade conveniada, o Comandante Geral designará uma
comissão para exercer acompanhamento e fiscalização dos exames.
Art. 30. As comissões, de que trata o artigo anterior, poderão dispor de tantos auxiliares quantos se
fizerem necessários ao bom andamento dos trabalhos.
Art. 31. As comissões supra-referidas terão suas atribuições especificadas em portaria do Comando
Geral que regule o respectivo concurso.
Art. 32. As comissões, de que tratam os artigos anteriores, serão responsáveis pelo sigilo de atos,
decisões e resultados referentes aos trabalhos de seleção dos candidatos.
CAPITULO IV
DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
Art. 33. Os candidatos aprovados nos exames intelectuais e julgados “aptos” nos demais exames
serão classificados em ordem decrescente das médias obtidas nos exames intelectuais.
Art34.Em caso de empate na média final,a classificação será,prioritariamente,na ordem que se segue:
I - ao servidor público;
II - ao mais idoso;
III - o candidato que possuir maior número de filhos.
Art. 35. Ocorrendo empate na classificação entre policiais militares, o desempate favorecerá:
I - ao mais graduado ou mais antigo na graduação;
II - ao mais antigo na graduação ou posto anterior;
III - ao mais idoso.
Art. 36. Ocorrendo empate na classificação entre servidores públicos, o desempate favorecerá:
I - ao servidor federal;
II - ao servidor estadual;
III - ao servidor municipal;
IV - ao mais idoso.
Art. 37. Estabelecida a classificação dos candidatos de acordo com as prescrições deste capítulo,
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será,  então,  publicada  pela  comissão  coordenadora  dos  exames de  seleção  a relação  final  dos
candidatos e feita a convocação dos classificados para se habilitarem à matrícula ou nomeação.
CAPITULO V
DA MATRÍCULA OU NOMEAÇÃO
Art.  38.  A  matrícula  ou  nomeação  dos  candidatos  aprovados  em  concurso,  respeitada  sua
classificação, dar-se-á pela habilitação dos mesmos através da entrega à comissão coordenadora da
documentação estabelecida nos respectivos editais.
Art. 39. Os candidatos à matrícula ou nomeação deverão habilitar-se fazendo entrega à comissão
coordenadora dos documentos constantes nos respectivos editais de concursos.
Art. 40. O Comandante Geral definirá, em edital, os documentos a serem exigidos quando do ato da
nomeação ou matrícula.
Art. 41. Não será matriculado no curso, a que concorreu, o candidato que, aprovado e convocado,
não  apresentar  nas  datas,  horários  e  locais  estipulados  nos  respectivos  editais,  os  documentos
exigidos.
Art. 42. Aos candidatos, oriundos da Corporação, que sejam aprovados e convocados, exigir-se-ão,
no ato da matrícula, apenas os documentos necessários à complementação de seu cadastramento no
sistema de recursos humanos da Corporação, respeitados os requisitos de matrícula dos respectivos
editais.
Art. 43. Os exames de seleção referidos neste Regulamento, salvo declaração expressa no edital de
concurso, somente terão validade para o ano letivo e para os cargos que se destine a preencher.
Art. 44. A aprovação e não classificação de candidatos dentro do número de vagas fixado não gera
qualquer direito, além da expedição de documento declaratório do resultado, mediante requerimento
do interessado.
Art. 45. Será considerado desistente o candidato que faltar ou chegar atrasado a qualquer ato do
concurso, respeitadas as datas, locais e horários constantes no edital.
Parágrafo único. Na ocorrência da hipótese do presente artigo, ou por desistência, até a data da
matrícula,  de  candidato  convocado  para  preenchimento  de  vagas  existentes,  a  Polícia  Militar
procederá à imediata
DOE Nº 9.931
Data: 1º.2.2001
convocação do primeiro candidato aprovado e não convocado.
CAPITULO VI
DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES
Art. 46. Compete ao Comandante Geral:
I - estabelecer o quantitativo de vagas a serem preenchidas em cada concurso;
II - aprovar os programas, a serem verificados nos exames intelectuais;
III - baixar as diretrizes para realização dos exames de saúde;
IV - aprovar as tabelas de índices para os exames de avaliação do condicionamento físico;
V - designar as comissões que se fizerem necessárias ao processamento do concurso;
VI - baixar os editais de concurso, fazendo deles constar as condições estabelecidas nos incisos I a
IV deste artigo; e
VII – resolver, em última instância, os recursos que forem apresentados contra quaisquer atos do
concurso.
Art. 47. Compete à comissão de coordenação:
I - realizar a inscrição dos candidatos na forma deste regulamento;
II - adotar todas as providências que se fizerem necessárias ao bom andamento dos trabalhos de
seleção;
III - divulgar os resultados de cada exame;
IV - elaborar a lista de classificação final dos candidatos aprovados;
V - receber a documentação de habilitação dos candidatos aprovados;
VI – encaminhar, à Diretoria de Pessoal, dos processos de candidatos habilitados à matrícula ou
nomeação para fins de registro e identificação; e

VII – Executar outras atribuições correlatas.

Art. 48. Compete às comissões de exame intelectual:
I - elaborar as questões das provas a seu cargo; e
II - acompanhar a aplicação das provas e efetuar-lhes a correção.
Parágrafo único. Quando os exames forem realizados por entidade conveniada, o Comandante Geral
designará uma comissão para exercer acompanhamento e fiscalização dos exames.
CAPITULO VII
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 49. Os integrantes da Polícia Militar que venham a se inscrever em qualquer concurso,
disciplinado  por  este  Regulamento,  apresentarão,  se  aprovados,  apenas  documentação
complementar.
Art. 50. Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante Geral.
DOE Nº 9.932
Data: 2.2.2001

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL

POLÍCIA MILITAR
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DIRETORIA DE PESSOAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DO
QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES MASCULINO E

FEMININO

EDITAL N° 0001/2004  DIRETORIA DE PESSOAL

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR,  usando das suas atribuições legais e
conforme o previsto no artigo 37, caput, incisos II e IV, da Constituição Federal; no artigo 26,
incisos II, III e IV, da Constituição Estadual, na Lei Complementar nº 192, de 15 de janeiro
2001,  e  no  Decreto  nº  15.293,  de 31  de  janeiro  de  2001,  torna  pública  a  abertura  de
inscrições  e  estabelece  normas  relativas  à  realização  de  Concurso  Público  de  Provas
destinado  ao  provimento  de  VAGAS  NO  CARGO  DE  SOLDADO  DO  QUADRO  DE
PRAÇAS  POLICIAIS  -  MILITARES  COMBATENTES  MASCULINO  E  FEMININO,  para
exercer suas funções na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Este concurso público será regido pelo presente edital e executado mediante contrato
com a Empresa Talento Seleção de Pessoal Ltda, especializada em concursos públicos, sob
a fiscalização de uma Comissão Especial composta por representantes da Polícia Militar do
Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  (PM/RN),  da  Secretaria  de  Administração  e  Recursos
Humanos do Estado do Rio Grande do Norte – SEARH, um representante da instituição
contratada e um representante do Ministério Público.
1.2. Os cargos, atendendo às necessidades regionais, serão distribuídos de acordo com o
quadro especificado abaixo:

UNIDADES E/OU SUBUNIDADES/CIDADE/REGIÃO (MASCULINO) VAGAS CÓDIGO

1º, 3º, 4º, 5º e 9º BPM, 2ª CIPM, BOPE – Natal, Macaíba, Parnamirim – 
REGIÃO I 1.000 001

2º BPM – Mossoró – REGIÃO II
  200 002

6º BPM - Caicó – REGIÃO III
   75 003

7º BPM - Pau dos Ferros - REGIÃO IV
 125 004

8º BPM - Nova Cruz – REGIÃO V
  75 005

10º BPM - Assu – REGIÃO VI
 75 006

1ª CIPM – Macau – REGIÃO VII
 50 007

TOTAL
 1.600 -

SEÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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UNIDADES E/OU SUBUNIDADES/CIDADE/REGIÃO (FEMININO) VAGAS CÓDIGO

1º, 3º, 4º, 5º e 9º BPM, 2ª CIPM, BOPE – Natal, Macaíba, Parnamirim - 
REGIÃO I 100 008

1.3.  O  Concurso  Público  objeto  deste  Edital  será  realizado  em  04  (quatro)  etapas,
relacionadas a seguir:

a) a 1ª etapa, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá de Exame Intelectual 
para mensurar conhecimentos gerais dos candidatos, mediante aplicação de prova 
objetiva, e será realizado na Sede escolhida pelo candidato no ato de inscrição (Região) 
e em local previamente indicado por ocasião da entrega do cartão de convocação;

b) a 2ª etapa, de caráter eliminatório, será composta de Exames de Avaliação de 
Condicionamento Físico, e será realizada apenas em Natal/RN;

c) a 3ª etapa, de caráter eliminatório, constará de Exames de Saúde, e será realizada 
apenas em Natal/RN, pela Junta Policial Militar de Saúde (JPMS); e

d) a 4ª etapa, de caráter classificatório e eliminatório, será o Curso de Formação de 
Soldados (CFSd/PMRN/2004), com duração média de 06 (seis) meses, que poderá ser 
alterado de acordo com as conveniências da Corporação, a ser realizado em Unidades 
e/ou Subunidades da Polícia Militar, localizadas na Sede escolhida pelo candidato no ato 
da inscrição.

1.4. A 1ª e 2ª etapas do concurso serão de responsabilidade da Instituição contratada.

1.5. A  3ª e 4ª etapas serão de responsabilidade da Polícia Militar.
1.6. Os candidatos aprovados nas 1ª, 2ª e 3ª etapas serão chamados para a 4ª etapa, de
acordo com a disponibilidade financeira e orçamentária do Estado e a capacidade técnica da
Polícia Militar para a formação das turmas, podendo, nos locais com o maior número de
vagas, serem formadas turmas em épocas diferentes.
1.7. As atribuições do cargo, condições de trabalho e riscos da profissão de Soldado PM
estão descritas no Anexo I, deste Edital.
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

2.1. Para a investidura do cargo o(a) candidato(a) deverá ter sido aprovado(a) em todas as
etapas do concurso, inerentes ao cargo que deseja ocupar.
2.2. Para o cargo de policial-militar, masculino ou feminino, deverá ser brasileiro(a) nato(a)
ou naturalizado(a), na conformidade da Lei.
2.3. Possuir ilibada conduta pública e privada, comprovada documentalmente por certidão
de  antecedentes  criminais  (ITEP),  certidões  negativas  emitidas  pela  Justiça  Federal,
Eleitoral, Militar e do Distribuidor Criminal, demonstrando não estar, o candidato, indiciado,
denunciado ou em cumprimento de pena criminal, inclusive até o término do CFSd.
2.4.  Não  ter  sofrido  condenação  criminal,  com pena  privativa  de  liberdade  ou  qualquer
condenação incompatível com a função policial militar.
2.5. Estar quite com as obrigações militares, para candidatos do sexo masculino, devendo
ser portador do Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação.
2.6. Não ter sido isentado do serviço militar por incapacidade física definitiva.
2.7. Ter, no mínimo, 1,65m de altura, para candidatos masculinos, e 1,60m, para candidatas
femininas.
2.8. Ter, no mínimo, 19 (dezenove) e, no máximo, 30 (trinta) anos de idade, completos até
31 de dezembro de 2004, para ingressar no cargo de policial-militar.
2.9. Haver concluído o Ensino Médio ou equivalente, devidamente comprovado, por meio de
diploma, certificado ou declaração reconhecidos legalmente, por Secretaria da Educação de
qualquer das Unidades Federativas Brasileiras ou pelo Ministério da Educação.
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2.10. Para o cargo de policial-militar os documentos comprobatórios dos requisitos acima
enumerados deverão ser apresentados na ocasião da matrícula no Curso de Formação de
Soldados, sob pena de anulação sumária da inscrição e de todos os atos decorrentes.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1.  A  inscrição  preliminar  do  candidato  consolida  a  concordância  com  as  presentes
instruções e o compromisso tácito de aceitar as condições do concurso nos termos em que
se acham estabelecidas  neste  Edital.  Antes  de  efetuar  a  inscrição,  o  candidato  deverá
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo.
3.2. As inscrições estarão abertas no período de 02 a 15 de março de 2004, das 08:00 às
12:00 h e das 14:00 às 17:00 h, de segunda-feira a sexta-feira.
3.3. O pagamento do valor da taxa de inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais),
deverá ser feito através de boleto bancário em favor da Polícia Militar – Concurso CFSd,
disponíveis nos locais de inscrições,  Casas Lotéricas e Correspondente Bancários Caixa
Aqui, registrando-se o nome do candidato.
3.4.  As inscrições ocorrerão nos seguintes locais:
3.4.1. Região I - Natal, Macaíba e Parnamirim (Código de Área 001 – Masculino; e Código
de Área 008 - Feminino): 
a)  Academia  de  Polícia  Militar  Cel  Milton  Freire  de  Andrade,  Av.  Alm.  Alexandrino  de
Alencar, s/n, Lagoa Seca, Natal;
b) Complexo Policial Norte - BOPE, Av. João Medeiros Filho, s/n, Conj. Panatis, Natal; e
c) Sede da empresa Talento Seleção de Pessoal Ltda., Rua Fernando Barreto, 1443, Lagoa
Nova, Natal.  
3.4.2. Região II - Mossoró  (Código de Área 002):
- Sede do 2º BPM, Rua Aldemir Fernandes, s/n, Bairro Aeroporto, Mossoró.
3.4.3. Região III - Caicó (Código de Área 003):
- Sede do 6º BPM, Rua Major Lula, 851,  Bairro Paraíba, Caicó.
3.4.4. Região IV - Pau dos Ferros (Código de Área 004):
- Sede do 7º BPM, Rua Joaquim Torquato, 1091, São Judas Tadeu, Pau dos Ferros.
3.4.5. Região V - Nova Cruz  (Código de Área 005):
- Sede do 8º BPM, Rua Prof. Mário Pinotti, 168,  Alto de São Sebastião, Nova Cruz.
3.4.6. Região VI - Assu (Código de Área 006):
- Sede do 10º BPM, Rua João Celso Filho, s/n,  Quinta do Farol, Assu.
3.4.7. Região VII - Macau  (Código de Área 007):
- Sede da 1ª CIPM, Rua Pe. São Clemente, s/n, Centro, Macau.
3.5. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado exclusivamente em dinheiro nas

Agências da Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas ou nos Correspondentes Bancários

Caixa Aqui, não sendo permitido depósito em cheque. 

3.6.  Não  serão  aceitas  inscrições  por  via  postal,  via  fax,  via  internet,  condicional  e/ou
extemporânea.
3.7. Será admitida a realização de inscrição, por terceiros, de acordo com os procedimentos
descritos no subitem 3.8 e 3.9 deste edital, mediante a apresentação de procuração, em
número de uma,  por  candidato,  através de instrumento público  ou particular,  com firma
reconhecida, acompanhada de cópia legível e autenticada de documento de identidade do
candidato, a qual ficará retida.
3.8. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador no formulário de inscrição, arcando com as conseqüências de
eventuais erros no preenchimento do formulário.
3.9. Considerar-se-á indeferida a inscrição preliminar daquele candidato que:

a) não recolher a taxa de inscrição no valor convencionado, salvo a exceção prevista no 
item 3.20, deste capítulo;

b) deixar de apresentar a cópia do documento de identificação; e
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c) prestar informações inverídicas, omitir dados ou preencher incorretamente o formulário
de inscrição.

3.10. Para inscrever-se o candidato deverá:
a) apresentar-se nos locais de inscrição indicados no item 3.4, pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, munido do original e cópia legível do documento de identidade,
além de comprovante de depósito bancário da taxa correspondente. Na inscrição por 
procuração o procurador fará ainda entrega do original do respectivo mandato, com firma 
reconhecida. Será obrigatória a apresentação, por parte dos candidatos, do documento 
de identidade original nos dias e nos locais de realização dos exames;

b) preencher o formulário de inscrição e assinar o termo de declaração do candidato, sob as 
penas da lei, para, em seguida, receber o comprovante da inscrição preliminar e a cópia do 
edital;
c) o candidato que for servidor público deverá indicar, no formulário de inscrição, essa 
condição, bem como juntar documento comprobatório, sob pena de não prevalecer o critério
favorável de desempate.
3.11.  São  considerados  documentos  de identidade  carteiras  e/ou  cédulas  de identidade
expedidas  pelas  Secretarias  de  Segurança  das  Unidades  Federativas  Brasileiras,  pelas
Forças Armadas,  pelas Polícias Militares das Unidades Federativas Brasileiras,  Carteiras
Profissionais,  documentos  expedidos  por  Órgãos  ou  Conselhos  de  Classe  que,  por  Lei
Federal, valem como identidade, como por exemplo: Carteiras do CREA, OAB, CRM, CRC,
de  Trabalho  e  Previdência  Social,  bem  como  a  Carteira  Nacional  de  Habilitação  (com
fotografia, na forma da Lei Nº 9.503/97).
3.12. Efetivada a inscrição não serão aceitos pedidos para alteração da Região de trabalho
escolhida, que deverá ser indicada por ocasião da inscrição preliminar, de acordo com o
código estabelecido.
3.13. Não haverá devolução do pagamento da taxa de inscrição ao candidato, sob nenhuma
hipótese.
3.14.  Os militares  das Forças Armadas e Forças Auxiliares,  além dos estabelecidos  no
subitem 3.11, deverão apresentar original e cópia legível, que ficará retida, de documento
expedido pela Unidade da Instituição de origem, comprovando:
a) ter conceito favorável e autorização de seu Comandante;
b) estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”; e
c) não ter sido punido por transgressão de natureza grave nos doze meses anteriores a data
da publicação deste edital, em Diário Oficial do Estado, situação na qual deverá permanecer
até a data da matrícula no Curso de Formação de Soldados (CFSd/PMRN/2004).
3.15. É vedada a participação, no processo seletivo, de servidor público que nos últimos
cinco anos, tenha sido exonerado do exercício de suas funções em decorrência de processo
administrativo ou judicial. Em sendo comprovado através de investigação interna, este fato
acarretará na eliminação do candidato em qualquer etapa do concurso.
3.16. A Comissão Especial do Concurso publicará as inscrições indeferidas, no Diário Oficial
do Estado.
3.17. Ao indeferimento do pedido de inscrição, caberá recurso à Comissão no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, a contar da data de publicação em Diário Oficial, da relação dos
candidatos cujas inscrições tenham sido indeferidas.
3.18. A Comissão terá 72 (setenta e duas) horas para julgamento dos recursos.
3.19.  Será  acolhida  a  isenção  da  taxa  de  inscrição  prevista  para  doador  de  sangue,
consoante o disposto na Lei Estadual nº 5.869, de 09 de janeiro de 1989, regulamentada
pelo Decreto nº 13.382, de 13 de junho de 1997, na hipótese do candidato preencher os
seguintes requisitos:
a) ser doador de sangue, situação comprovada através da carteira de doador, expedida pelo
órgão oficial, anexando uma fotocópia da referida carteira no ato da inscrição; e
b) ter efetuado doação sistemática no limite mínimo de 03 (três) vezes, dentro dos 12 (doze)
últimos meses, contados até o momento da inscrição, comprovada da mesma forma que na 
alínea “a” deste item.
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3.20.  Não  será  recebida  a  inscrição  do(a)  candidato(a)  ao(à)  qual  faltar  qualquer  dos
requisitos acima referidos.
3.21.  No  ato  da  inscrição  o  candidato  fará  a  opção  pela  Sede  (Cidade/Unidade  ou
Subunidade)  onde realizará o Exame Intelectual (1ª Fase),  de acordo com o número do
código estabelecido.
3.22.  A  Sede  (Cidade/Unidade  ou  Subunidade)  escolhida  servirá  de  referência  para  o
candidato concorrer, tão somente, ao número de vagas subdivididas para aquela área, de
acordo com o item 1.2.
3.23. O candidato(a) ao cargo de Soldado PM, aprovado nas 1ª, 2ª e 3ª etapas do concurso
fará o curso de Formação de Soldado na Sede escolhida.
3.24.  Após  a  conclusão,  aprovação  no  Curso  de  Formação  e  nomeação  no  cargo  de
Soldado PM,  deverá o policial  militar  servir  na Região (Cidade/Unidade ou Subunidade)
escolhida,  por  um  período  mínimo  de  02  (dois),  anos  para  efeito  de  movimentação,  a
pedido, podendo ser movimentado de uma sede para outra, em tempo inferior a esse, se for
de interesse da Polícia Militar.
3.25. As 2ª e 3ª etapas do concurso serão realizadas em Natal. Caso ocorra mudança de
localidade será previamente publicada através de edital em Diário Oficial do Estado e dos
meios de comunicação de massa.

4. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO

4.1 DO EXAME INTELECTUAL (PROVA OBJETIVA) – 1ª FASE

4.1.1. A 1ª etapa (Exame Intelectual), de caráter eliminatório e classificatório, constará de
uma  prova  objetiva  elaborada  e  aplicada  pela  Instituição  conveniada  e  terá
acompanhamento e fiscalização de integrantes de comissões designadas pelo Comandante-
Geral da PM/RN.
4.1.2. A prova objetiva será realizada em Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Assu, Macau,
Caicó e Nova Cruz, com a divulgação de data, horário, locais e respectivos endereços, no
Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
4.1.3. O(A) candidato(a) deverá comparecer ao local designado para a realização da prova,
com antecedência  mínima de uma hora  do horário fixado  para o seu início,  munido de
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do comprovante de inscrição e/ou cartão de
convocação e de documento de identidade original. O documento deverá estar em perfeitas
condições,  de  forma a  permitir,  com  clareza,  a  identificação  do  candidato  (fotografia  e
assinatura).
4.1.4. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas, após o
horário fixado para o seu início.
 4.1.5. Não  serão  aceitos  protocolos  ou  quaisquer  documentos  que  impossibilitem  a
identificação do candidato, como carteiras de estudante, título eleitoral, carteira de motorista
(modelo antigo) e carteiras funcionais, sem valor de identidade. Da mesma forma, não será
aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada.
4.1.6. Por ocasião da realização das provas o candidato que não apresentar documento de
identidade original, na forma definida no subitem 4.1.3, deste edital, não poderá fazer as
provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
4.1.7. Será de inteira responsabilidade do candidato receber o cartão de convocação entre
os dias 13 a 16 de abril de 2004, das 08:00 às 12:00h, e das 14:00 às 17:00 h, que será
entregue, somente, por ocasião da 1ª fase, no mesmo local em que o candidato efetuou a
sua inscrição, indicando a data, local e horário de realização da prova objetiva. O referido
cartão não constitui documento oficial, sendo meramente informativo.
4.1.8. Não  serão  informadas,  por  telefone,  datas,  locais  e  horários  da  realização  das
diversas etapas do concurso. O(A) candidato(a) deverá observar rigorosamente os editais e
os comunicados a serem publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, e
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afixados nos quadros de avisos da Diretoria de Pessoal  da Polícia Militar,  localizada no
Quartel  do  Comando  Geral,  Av.  Rodrigues  Alves,  S/N,  Tirol,  Natal/RN,  nas  Sedes  das
Unidades e/ou Subunidades de Polícia Militar da Região que o candidato optou no ato da
inscrição e na empresa contratada.
4.1.9.  Não haverá  segunda chamada para qualquer  etapa do concurso,  seja  qual  for  o
motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do(a) candidato(a) no dia de realização
da  prova.  O  não  comparecimento  a  quaisquer  das  provas  implicará  na  eliminação
automática do candidato em qualquer fase.
4.1.10. Não será permitida a consulta a livros, apostilas ou a qualquer outro tipo de material
impresso, durante a realização da prova.
4.1.11. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato
que,durante a realização do exame, deixar de cumprir quaisquer das exigências deste edital.
4.1.12. O tempo de duração da prova escrita será de 05 (cinco) horas, improrrogáveis.
4.1.13. O candidato somente poderá retirar-se do local de provas, 01 (uma) hora após o seu
início, mas para levar consigo o caderno de provas, apenas 02 (duas) horas depois de haver
começado  a  sua  aplicação, e  entregando  ao  fiscal  apenas  a  folha  de  respostas,
devidamente assinada.
4.1.14. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação
das provas em virtude do afastamento do candidato da sala de prova.
4.1.15. No dia  da  realização  do  Exame Intelectual,  não  serão  fornecidas,  por  qualquer
membro  da  equipe  de  aplicação  das  provas  e/ou  autoridades  presentes,  informações
referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação das provas.
4.1.16. Será eliminado, sumariamente, do concurso, e não terá sua prova considerada, o
candidato que:
a) ausentar-se  do  recinto  da  prova  sem  permissão  ou  praticar  ato  de  incorreção  ou
descortesia para com os encarregados da realização das provas;
b) utilizar-se de quaisquer fontes de consulta não autorizadas, bem como de telefone celular
ou transmissor/receptor de mensagens de quaisquer tipos;
c) for surpreendido em comunicação verbal, escrita ou por gestos com outro candidato;
d) não devolver a folha de respostas;
e) ausentar-se do local de prova, sem o acompanhamento do fiscal, após ter assinado a lista
de presença, sem haver concluído o seu exame;
f) deixar de assinar a lista de presença e a folha de respostas; e
g) não atender às determinações regulamentares da Comissão do Concurso.
4.1.17. Os três últimos candidatos a terminarem a prova em cada sala ou local de prova,
deverão permanecer na sala ou local de prova, sendo liberados somente quando todos a
tiverem concluído e com seus nomes registrados na ata da prova pela fiscalização.
4.1.18.  Não  será  permitido  o  acesso  para  a  realização  dos  exames  de  candidatos(as)
portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank,
walkman, agenda eletrônica,  notebook,  palmtop, receptor,  gravador, etc.),  devendo,  caso
esteja  portando  qualquer  dos  equipamentos  descritos  neste  item,  entregá-lo  a  algum
integrante  da  Coordenação,  antes  do  início  da  prova,  recebendo-o  ao  final.  Caso  o(a)
candidato(a) seja flagrado(a) com quaisquer desses equipamentos durante a realização da
prova, será imediatamente eliminado, caracterizando-se tentativa de fraude.
4.1.19. Não serão aplicadas provas,  em hipótese alguma,  fora do espaço físico,  data e
horários  predeterminados  no  cartão  de  inscrição,  nem  se  permitirá  à  interferência  e/ou
participação de terceiros na realização destas.
4.1.20.As provas escritas objetivas,totalizando 100 questões,sem consulta,versando sobre
assuntos em nível de Ensino Médio,constantes no programa do anexoIII deste edital,será
avaliada na escala de 0(zero) a 100(cem) pontos, variando o valor de cada acerto,de acordo
com o número de questões de cada prova,conforme discriminado no item 4.1.22.
4.1.21. Para ser considerado selecionado,o candidato deverá obter a média mínima de 40
pontos por disciplina,e a média aritmética das 06 disciplinas igual ou superior a 60. 
4.1.22. A prova será assim distribuída:

DISCIPLINA QUESTÕES PONTUAÇÃO/ QUESTÃO
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Língua Portuguesa 20 05

Matemática 20 05

Geografia 20 05

História 20 05

Atualidades 10 10

Potencialidade 10 10

4.1.23. As questões das provas objetivas conterão cinco itens (A,B,C,D e E), as quais serão
de múltipla escolha, na seguinte ordem: questões de 1 a 20 – Língua Portuguesa; questões
de 21 a 40 – Matemática; questões de 41 a 60 – Geografia; questões de 61 a 80 – História;
questões de 81 a 90 – Atualidades; e questões 91 a 100 - Potencialidade. 
4.1.24. Cada questão admitirá, somente, uma resposta. Na folha de respostas o candidato
deverá marcar, somente, um dos cinco campos destinados, por cada questão.
4.1.25. O preenchimento da folha de respostas, único documento válido para a correção
eletrônica,  será  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  que  deverá  proceder  em
conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas,
sob pena de arcar com os prejuízos decorrentes de marcações incorretas.
4.1.26.  Serão  consideradas  marcações  incorretas  ou  indevidas,  as  que  estiverem  em
desacordo com este edital e/ou com a folha de respostas, tais como: marcação de dois ou
mais campos, referente à mesma questão, ausência de marcação nos campos referentes a
cada questão, marcação rasurada ou emendada e/ou campo de marcação não preenchido
integralmente.
4.1.27.  Em  hipótese  alguma,  haverá  substituição  da  folha  de  respostas,  por  erro  do
candidato.
4.1.28. Não será permitido que as marcações, na folha de respostas (Gabarito), sejam feitas
por outras pessoas.
4.1.29.  A  classificação  dos  candidatos  dar-se-á  em  ordem decrescente,  ou  seja,  serão
relacionados  da  maior  para  a  menor  pontuação  obtida,  excluindo-se  aqueles  que  não
tenham atingido o limite mínimo exigido no item 4.1.21.
4.1.30. Na hipótese de mais de um candidato obter notas idênticas na prova escrita objetiva

(1ª fase) serão utilizados os critérios de desempate abaixo elencados, pela ordem:

1º) ser servidor público;
2º) ser o mais idoso;
3º) possuir o maior número de filhos;
4º) obtiver a maior nota na prova escrita de português; e
5º) obtiver a maior nota na prova escrita de matemática.

4.1.31. Em caso de não preenchimento de vagas, em quaisquer das unidades, subunidades,
cidade ou região, o critério para o seu preenchimento dar-se-á através da classificação geral
dos  candidatos  com  as  maiores  médias  subseqüentes,  observando-se  os  critérios  de
desempate do subitem 4.1.30, independente da região para a qual tenha se inscrito.
4.1.32. Será divulgado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte o resultado final
do Exame Intelectual, constando os nomes de todos os candidatos que obtiverem média
geral mínima de 60 (sessenta) e o mínimo de 40 (quarenta) pontos por disciplina.
4.1.33. A relação dos candidatos aprovados, por ordem decrescente das médias obtidas até
o número fixado de vagas por Sede (Cidade/Unidade e/ou Subunidade), será publicada no
Diário Oficial do Estado, para fins de convocação à etapa seguinte.
4.1.34. Será publicada, também, uma relação de quantitativo equivalente ao percentual de
(20%) vinte por cento além do número de aprovados, que farão parte da suplência, para fins
de convocação, caso ocorram vagas motivadas pela eliminação de candidatos no Exame de
Avaliação de Condicionamento Físico (2ª Fase) e Exames de Saúde (3ª Fase).
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4.1.35. Somente, serão submetidos a 2ª fase (Exame de Avaliação de Condicionamento
Físico),  os  candidatos  aprovados  na  1ª  Fase  (Exame  Intelectual)  e  que  estejam
classificados, até o número de vagas estabelecidas, por sede, observada rigorosamente, a
ordem de merecimento intelectual  e  a  média  estabelecida  no item 4.1.21,  acrescido  do
percentual apresentado no item 4.1.34, com os critérios do item 4.1.30.
4.1.36. Ao quantitativo excedente do número de vagas (20%) que será convocado para a
realização do exame físico, somente será garantida a participação na fase seguinte (exame
de saúde), em caso de reprovação de candidato classificado em posição imediatamente
superior.
4.1.37.  Não  serão  fornecidas,  por  telefone,  informações  a  respeito  de  datas,  locais  e
horários de aplicação de provas.
4.2. DOS EXAMES DE AVALIAÇÃO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO (2ª Fase)

4.2.1.  O  Exame  de  Avaliação  de  Condicionamento  Físico  (EACF)  terá  caráter,
exclusivamente, eliminatório, não influindo na classificação do candidato, e o mesmo será
considerado apto ou inapto.

4.2.2. Serão convocados, através de edital publicado no Diário Oficial do Estado, 
com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias, somente os candidatos 
aprovados na 1ª fase, que serão informado(s) sobre o(s) dia(s), a(s) hora(s) e o(s) 
local(is) do Exame de Avaliação de Condicionamento Físico.

4.2.3.  O candidato,  convocado para o Exame de Avaliação de Condicionamento  Físico,
deverá  apresentar-se  no  local, com  antecedência  mínima  de  30  (trinta)  minutos  do
horário fixado para o seu início, munido de documento de identidade original, comprovante
de  inscrição,  de  Atestado  Médico,  emitido  com,  no  máximo,  05  (cinco)  dias  de
antecedência  à data da prova,  atestando,  especificamente,  que o(a)  candidato(a)  está
apto(a) para ESFORÇO FÍSICO nos testes especificados neste edital.
4.2.4.  Considerar-se-á  Atestado  Médico  o  documento  expedido  em  papel  timbrado,
carimbado e assinado por profissional médico da rede pública ou privada, registrado em
Conselho Regional  de Medicina (CRM), constando também o nome do candidato com o
respectivo número da cédula de identidade, além da identificação legível do emitente e o
número de inscrição do CRM.
4.2.5. O Exame de Avaliação de Condicionamento Físico realizado no horário da manhã,
consistirá em submeter o candidato aos testes de corrida de média distância e tração em
barra  fixa.  Aqueles  candidatos  considerados  aptos  nas provas  realizadas  no  horário  da
manhã retornarão no horário da tarde, a fim de serem submetidos aos exames de flexão de
braço sobre o solo, flexões abdominais e salto em altura, segundo os critérios de idade,
marcas mínimas e aprovação, definidos nos quadros seguintes.
4.2.6. Não haverá tração em barra fixa para o sexo feminino.
4.2.7.  Será  considerado  apto no  Exame  de  Avaliação  de  Condicionamento  Físico  o(a)
candidato(a) que alcançar a marca, mínima, estipulada em cada prova (corrida de média
distância, tração em barra fixa, flexão de braço com apoio no solo e flexões abdominais).
4.2.8. O candidato que não alcançar a marca mínima em qualquer um dos testes do Exame
de Avaliação de Condicionamento Físico não poderá prosseguir na realização dos demais
testes,  sendo logo considerado inapto, nessa prova,  e,  conseqüentemente,  eliminado do
concurso público.
4.2.9. O candidato deverá comparecer ao local determinado para a realização do teste ou
Exame de Avaliação de Condicionamento Físico munido de material esportivo adequado à
natureza das provas.
4.2.10. Será considerado(a) eliminado(a) da prova e do concurso o(a) candidato(a) que:

a) deixar de comparecer para a realização dos testes no(s) dia(s), hora(s) e local(is) 
designado(s) no edital convocatório desta fase;
b) deixar de apresentar os documentos exigidos no item 4.2.3, deste capítulo;
c) não alcançar qualquer uma das marcas mínimas estabelecidas nas provas;
d) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução dos testes;

85



e) faltar com a devida cortesia para com qualquer dos examinadores, seus auxiliares, 
autoridades presentes e/ou candidatos; e
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido.

4.2.11. No dia da realização da prova prática de aptidão física o candidato será identificado
mediante a apresentação do comprovante de inscrição,  acompanhado do documento de
identidade original, e assinará a Ata de Avaliação Individual de Rendimento do candidato no
início e ao final da prova, na presença dos examinadores, tomando imediata ciência do seu
desempenho.  Caso  o  candidato  se  recuse  a  assiná-la,  tal  fato  será  atestado  por  duas
testemunhas.
4.2.12.  Os casos de alteração psicológica ou fisiológica  temporária que impossibilitem a
realização das provas ou diminuam a capacidade física dos candidatos, não serão levados
em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.
4.2.13. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas, após o

horário fixado para o seu início.

4.2.14. Não será aplicada prova, em hipótese alguma, fora do espaço físico, data e horários

predeterminados  nos  editais  de  convocação,  nem  se  permitirá  a  interferência  e/ou

participação de terceiros na realização da prova prática.

4.2.15.  A contagem da  idade  do candidato  definida  nas  tabelas  dos  testes  físicos  será

computada em anos, desprezando-se meses e dias.

4.2.16. No dia da realização da prova os casos omissos e/ou situações de força maior serão
resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso.
4.3. DOS TESTES

4.3.1. CORRIDA DE MÉDIA DISTÂNCIA

4.3.1.1. A prova consistirá de corrida de 12 (doze) minutos em pista aferida, marcada de 50

em 50 metros, devendo o(a) candidato(a) percorrer, no mínimo, a distância estabelecida,

como mostrado no quadro que segue.

4.3.1.2. Os candidatos deverão interromper a progressão para frente, ao ser dado um sinal
indicativo de 12 (doze) minutos de corrida.
4.3.1.3. O(A) candidato(a) terá apenas uma única tentativa para realizar essa prova.
4.3.1.4. O(A) candidato(a) que abandonar a pista, der ou receber ajuda, será considerado(a)
inapto(a).
4.3.1.5. O(A) candidato(a) que não percorrer a distância estabelecida no tempo estipulado
será considerado inapto(a):

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 2.400 metros
26 a 30 ANOS 2.100 metros

FEMININO
ATÉ 25 ANOS 2.000 metros
26 a 30 ANOS 1.800 metros

4.3.2. TRAÇÃO EM BARRA FIXA (Apenas para o Sexo Masculino)
4.3.2.1. Na prova de tração na barra fixa o candidato deverá realizar repetições do exercício
como mostrado a seguir:
4.3.2.1.1. posição inicial: com o corpo em extensão, permanecer pendurado em uma barra
horizontal e as mãos em pronação; e
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4.3.2.1.2. partindo da posição acima descrita flexionar  os braços e elevar o corpo até o
ponto em que seu queixo ultrapasse a barra, voltando a seguir à posição inicial.
4.3.2.2. O ritmo das flexões será de acordo com as condições físicas do candidato, não
havendo tempo limite.
4.3.2.3. O candidato terá que na última repetição da flexão na barra permanecer com os
braços distendidos, totalmente, antes de ser liberado pelo fiscal. Assim, terá que realizar as
marcas mínimas adiante especificadas;e
4.3.2.4. O candidato que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro abaixo,
será considerado inapto:

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 05
26 a 30 ANOS 04

4.3.3. FLEXÃO DE BRAÇO COM O APOIO AO SOLO

4.3.3.1. Na prova de flexão de braço sobre o solo o candidato deverá realizar repetições do
exercício, como segue:
4.3.3.1.1.para o sexo masculino: posição inicial com apoio de frente sobre o solo, braços
estendidos, a tomada de posição é feita em dois tempos: no primeiro, flexionar as pernas
com os joelhos e colocar as mãos no solo, e no segundo, estender as pernas para trás;
4.3.3.1.2. para o sexo feminino: o exercício terá as mesmas características do masculino,
porém, será executado com o apoio dos joelhos no solo; e
4.3.3.1.3. a execução também será em dois tempos: o primeiro flexionar os braços sem
tocar o tronco no solo; e no segundo, voltar à posição inicial.
4.3.3.2. O(A) candidato(a) realizará flexões de braços sucessivas e se contarão aquelas em
que o tronco não tocar o solo na descida e que os braços fiquem totalmente distendidos
quando o(a) retornar à posição inicial.
4.3.3.3. O ritmo das flexões será de acordo com as condições físicas do(a) candidato(a),
não havendo tempo limite.
4.3.3.4. O(A) candidato(a) que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro
abaixo será considerado inapto(a):

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 20
26 a 30 ANOS 18

FEMININO
ATÉ 25 ANOS 10
26 a 30 ANOS 08

4.3.4.  FLEXÕES ABDOMINAIS

4.3.4.1.  O  candidato  deverá  executar  flexões  abdominais,  em  decúbito  dorsal,  pernas

estendidas, braços no prolongamento do corpo, apoiados no solo. No movimento seguinte

deverá  elevar  tronco  e  flexionar  as  pernas,  simultaneamente,  devendo  os  cotovelos

ultrapassar os joelhos (remador).

4.3.4.2.  O candidato deverá iniciar  e terminar cada flexão abdominal  com as costas em

contato com o solo.

4.3.4.3. Durante a prova de flexões abdominais cada candidato(a) será acompanhado(a) por
um fiscal, que fará a respectiva contagem do número de abdominais.
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4.3.4.4. O ritmo das flexões será de acordo com as condições do(a) candidato(a), desde que

o movimento seja ininterrupto.

4.3.4.5. O(a) candidato(a) que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro
abaixo será considerado inapto(a):

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 25 ANOS 30 flexões
26 a 30 ANOS 27 flexões

FEMININO
ATÉ 25 ANOS 20 flexões
26 a 30 ANOS 17 flexões

4.3.5.  SALTO EM ALTURA 
4.3.5.1. O(A) candidato(a) terá direito a 03 (três) tentativas para a realização do salto em altura.
4.3.5.2. O(A) candidato(a) ao saltar sobre o sarrafo poderá tocá-lo ou mesmo batê-lo, no entanto,
jamais derrubá-lo com qualquer parte do corpo.
4.3.5.3. O deslocamento para o salto em altura poderá ser feito através de corrida com metragem
livre.
4.3.5.4. O candidato realizará as suas tentativas de saltos no ritmo que desejar: na posição
inicial em pé, de frente ou lateral em direção ao sarrafo, utilizando a técnica que lhe melhor
convier  (costa/rolo/tesoura),  desde  que  ultrapasse  a  altura  preconizada  no  quadro  de
modalidade deste exercício.
4.3.5.5. O(A) candidato(a) que não realizar o quantitativo mínimo especificado no quadro
abaixo será considerado inapto(a):

SEXO IDADE MARCA MÍNIMA

MASCULINO
ATÉ 30 ANOS 1,10 metros

FEMININO
ATÉ 30 ANOS 0,80 metros

4.3.6. Fica facultado ao candidato participar do exame físico (corrida) descalço.
4.3.7. Será de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) apresentar-se no(s) dia(s), 
horário(s) e local(is) determinado(s), para a realização do Exame de Avaliação de 
Condicionamento Físico, sendo eliminado, sumariamente, aquele que faltar a qualquer 
dos exames previstos, seja qual for o motivo alegado pelo candidato.

4.3.8. Não haverá repetição na execução dos testes, exceto no salto em altura, para o qual
o(a) candidato terá direito a três tentativas, conforme tabela de modalidade deste exercício.
4.3.9. Para o Exame de Avaliação do Condicionamento Físico não será permitido o uso de
instrumento auxiliar ou substância química capaz de alterar o desenvolvimento natural do
candidato,  ficando  a  critério  da comissão  Examinadora  a  escolha  aleatória  de  qualquer
candidato, para sujeição a exames laboratoriais. Será eliminado o candidato que se negar a
fornecer o material para exame, bem como aquele cujo resultado do exame for positivo.
4.3.10.  O  Exame  de  Avaliação  de  Condicionamento  Físico  será  filmado  objetivando
esclarecer todas as dúvidas que, ocasionalmente, possam surgir.

4.3.11. O candidato que não alcançar a marca mínima estipulada em qualquer um dos 
testes físicos não poderá  prosseguir na realização dos demais, sendo logo considerado 
inapto e, conseqüentemente, eliminado do concurso.
4.3.12. No que se refere à quantidade de esforço muscular fixada, convém ressaltar que 
a distinção entre sexos foi contemplada com a fixação de número menor de flexões e 
distância para as candidatas (sexo feminino), adequada à avaliação pretendida.
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4.3.13. O resultado dos exames físicos será publicado em Diário Oficial do Estado, logo 
após a catalogação de todos os dados.
4.3.14. A responsabilidade pela realização do Exame de Avaliação de Condicionamento 
Físico caberá à empresa conveniada, sob o acompanhamento e fiscalização de uma 
comissão designada pelo Comandante-Geral da PMRN.

4.3.15. Demais informações a respeito do Exame de Avaliação de Condicionamento Físico
constarão de edital específico de convocação para esta fase.

4.4.  EXAMES DE SAÚDE (3ª FASE)

4.4.1.  A  3ª  fase  (Exames  de  Saúde:  exames  clínico  e  complementares)  consistirá  na
avaliação  das  condições  gerais  de  saúde  do  candidato,  e  serão  realizados  sob  a
coordenação  da  Empresa  conveniada,  que  dará  o  apoio  organizacional  e  sob  a
responsabilidade da Comissão dos Exames de Saúde designada pelo Comandante-Geral
da PM/RN.
4.4.2.  Os  Exames  de  Saúde  terão  caráter,  apenas,  eliminatório,  não  influenciando  na
classificação do(a) candidato(a), sendo estes(as)  considerados(as) apto(a) ou inapto(a).

4.4.3. Serão convocados através de edital publicado no Diário Oficial do Estado, 
com antecedência de, no mínimo, 05 (cinco) dias, somente os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) na 2ª fase, que será(ão) informados(as) sobre horários, datas e 
local(is) dos Exames de Saúde.

4.4.4. O(A) candidato(a) convocado(a) para os Exames de Saúde deverá apresentar-se no
local, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início,
munido  de  documento  de  identidade  original,  comprovante  de  inscrição  e  Exames
laboratoriais exigidos, arrumados na ordem estabelecida no item 4.4.6. e 4.4.10.
4.4.5. Serão convocados para essa face os(as) candidatos(as) aprovados(as) e melhores
classificados(as) na 2ª Fase (Exame de Avaliação de Condicionamento Físico) em número
igual ao de vagas oferecidas por Região, conforme previsto neste edital.
4.4.6. Os Exames de Saúde Clínicos compor-se-ão de:

4.4.6.1. clínico e antropométrico;
4.4.6.2. acuidade visual e, quando indicado, exame oftalmológico específico;
4.4.6.3. exame de avaliação psiquiátrica; e
4.4.6.4. odontológico.

4.4.7. O exame que se refere o item 4.4.6.3 terá que conter o nome do psiquiatra, o CRM e
o parecer  conclusivo  do mesmo sobre  as reais  condições do candidato  para assumir  o
cargo.
4.4.8.  O exame psiquiátrico  terá  por  objetivo  selecionar  candidatos  que  apresentam as
características  de  inteligência,  aptidão  e  personalidade  necessárias  ao  desempenho
adequado do cargo.  Tais técnicas fornecerão dados para obtenção do perfil  psiquiátrico
do(a) candidato(a), que será comparado com o perfil exigido para o desempenho da função
policial  militar.  Assim,  será  considerado  inapto e,  conseqüentemente,  eliminado  do
concurso, o candidato que não apresentar os atributos pessoais necessários ao exercício do
cargo.
4.4.9.  Dos  Exames  de  Saúde  Clínicos  resultará  o  parecer  “Apto”  ou “Inapto”,  que  será
analisado  pela  Comissão  dos  Exames  de  Saúde  designada  pelo  Comandante-Geral  da
PM/RN.
4.4.10. Os Exames de Saúde Complementares, cuja apresentação será de responsabilidade
do candidato, sob pena de desclassificação, compor-se-ão de:

a) Exames de Sangue: hemograma completo, glicemia de jejum, uréia, classificação 
sanguínea, incluindo fator RH, VDRL, HIV; HCV; HBSAG, Anti-HBC total e 
Imunoflorescência para chagas;
b) Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS) – sumário de urina com sedimentos 
copia;
c) Fezes: parasitológico – parasitológico de fezes;
d) Raios-X simples do tórax PA com laudo de radiologista; e
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e) Para o quadro feminino acrescenta-se o Beta HCG, que deverá ser apresentado com 
resultado negativo nos últimos trinta (30) dias que antecedem o exame de saúde período 
da inclusão (matrícula) no curso de formação, devendo permanecer nesse estado até a 
conclusão do mesmo, sob pena de ser eliminada.

4.4.11. Os critérios médicos de exclusão de candidatos constam do ANEXO II deste Edital.
4.4.12.  Havendo  candidatos  excluídos  nos  Exames  de  Saúde  serão  convocados  os
candidatos da lista de suplência em quantitativo igual ao total de eliminados, até que se
preencha o número de vagas existentes no presente edital, de acordo com o item 1.2.
4.4.13.  Não  haverá  segunda  chamada  para  a  entrega  destes  exames.  O  não
comparecimento a esta fase na data, horário e local estabelecidos, acarretará a eliminação
automática do(a) candidato(a).
4.4.14. Não será admitido ingresso de candidato(a) no local de entrega dos exames, após o
horário fixado para o seu início.
4.4.15. Será de responsabilidade do candidato apresentar-se nas datas, horários e local(is) 
determinados para a realização dos Exames de Saúde Clínico e Complementares, sendo 
eliminado, sumariamente, aquele que faltar a qualquer um dos exames exigidos, seja qual 
for o motivo alegado pelo candidato.
4.4.16. Será considerado eliminado desta fase do concurso o candidato que:
a) deixar de comparecer para a entrega dos exames laboratoriais nas datas, horários e 
local(is) designado(s) no edital convocatório desta fase;
b) deixar de apresentar os exames laboratoriais exigidos;
c) faltar com a devida cortesia para com quaisquer dos examinadores, seus auxiliares, 
autoridades presentes e/ou candidatos; e
d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido.
4.4.17. O resultado dos exames de saúde será publicado em Diário Oficial do Estado, logo 
após a catalogação de todos os exames e análise pela Comissão dos Exames de Saúde, 
designada pelo Comandante-Geral da PM/RN.
4.4.18. A responsabilidade pela realização dos Exames de Saúde Clínico caberá a 
Comissão de Exames de Saúde, e os Exames de Saúde Complementares serão de 
responsabilidade de cada candidato, sendo a análise destes procedida pela Comissão dos 
Exames de Saúde, designada pelo Comandante-Geral da PM/RN, contando, com a 
coordenação da Empresa conveniada, que dará o apoio organizacional.
4.4.19.  No dia da entrega dos exames os casos omissos e/ou situações de força maior
serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso.
4.4.20. Demais informações a respeito dos Exames de Saúde constarão de edital específico
de convocação para esta fase.

5. DOS RECURSOS

5.1. Será admitido recurso quanto ao resultado das provas e ao resultado final do concurso
público,  devendo  ser  protocolado  dentro  do  prazo  e  dirigido  à  Comissão  Especial  do
Concurso, através da empresa conveniada.
5.2. Os recursos poderão ser interpostos até 02 (dois) dias úteis, nas seguintes condições:
a) após a divulgação do gabarito oficial da prova objetiva, publicado no Diário Oficial do Estado; e
b) após a divulgação do resultado final de cada fase, publicado no Diário Oficial do Estado.
5.3. A contagem do prazo dar-se-á a partir do 1º dia útil subseqüente a fase que interessar
ao(à) candidato(a) impetrar recurso.
5.4.  Admitir-se-á  um  único  recurso  para  cada  candidato  em  cada  fase,  sendo
desconsiderado segundo recurso de igual teor.
5.5.  O(s)  ponto(s)  relativo(s)  à(s)  questão(ões)  eventualmente  anulada(s)  será(ão)
atribuído(s) a todos os candidatos presentes.
5.6.  Não  serão  aceitos  os  recursos  interpostos  por  fac-símile,  telex,  telegrama,  correio
eletrônico, Internet ou outro meio que não seja o especificado.
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5.7. A decisão do recurso será dada a conhecer, coletivamente, através de publicação no
Diário Oficial do Estado.
5.8. Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão publicados em, no máximo, 02
(dois) dias úteis, após a aplicação das provas, no Diário Oficial do Estado, afixados nos 
quadros de aviso da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar e nas Sedes das 
Unidades/Subunidades das Regiões posteriormente. No entanto, dependendo da decisão da
comissão do Concurso, este resultado poderá ser publicado no mesmo dia no Quartel do 
Comando Geral da Polícia Militar e na empresa conveniada.
5.9. As fundamentações das respostas aos recursos interpostos serão de responsabilidade 
da Empresa conveniada e entregues aos candidatos recorrentes em datas e em locais a 
serem oportunamente divulgados.
5.10. O candidato deverá entregar apenas três conjuntos idênticos de recurso(s) (original e 
duas cópias), previamente por ele separados, sendo que cada conjunto deverá ter todas as 
justificativas de recurso e apenas uma capa.
5.11. Cada conjunto de recurso(s) deverá ser apresentado com as seguintes especificações:

a) folhas separadas para questões/itens diferentes;
b) em cada folha, indicação do número da questão e do item, da resposta marcada pelo 
candidato e da resposta divulgada pela empresa conveniada;
c) para cada questão argumentação lógica e consistente;
d) capa única constando o nome, o número de inscrição, CPF e a assinatura do candidato;
e) sem identificação do candidato no corpo dos recursos; e
f) recursos datilografados ou digitados nos formulários “Capa de conjunto de recursos” e 
“Justificativas de recurso”, que serão disponibilizados juntamente com os gabaritos oficiais 
preliminares, sob pena de serem preliminarmente indeferidos.
5.12. Recursos inconsistentes, em formulário diferente do exigido e/ou fora das 
especificações estabelecidas neste edital, não serão sequer conhecidos.
5.13. Candidatos que apresentarem no formulário “Justificativa de recurso” argumentações 
idênticas não terão esses recursos respondidos.
5.14. Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões) e/ou de item(ns) de 
questão, a pontuação correspondente a essa(s) questão(ões) e/ou item(ns) será atribuída a 
todos os candidatos, independente de haverem recorrido. Se houver alteração dos gabaritos
oficiais preliminares, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com os 
gabaritos oficiais definitivos. Em hipótese alguma o quantitativo de questões/itens da prova 
objetiva sofrerá alterações.
5.15. Os recursos deverão ser protocolados dentro do prazo e dirigidos à Comissão Especial
do Concurso, através da Empresa conveniada.

6. DOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO E DURAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADOS PM

6.1. O curso de Formação de Soldados PM (CFSd), de caráter eliminatório e classificatório, 
regular-se-á pelo respectivo plano de curso e pelas normas próprias, que serão divulgados 
através de edital específico de convocação para esta fase, com freqüência obrigatória e 
avaliação do aproveitamento.
6.2. O candidato que estiver freqüentando o curso estará sujeito à dedicação por tempo 
integral, com atividades que poderão se desenvolver nos horários diurno e noturno, 
inclusive, aos sábados, domingos e feriados, e será antecipadamente eliminado, se deixar 
de comparecer ao curso de formação ou dele se afastar, por qualquer motivo.
6.3. O candidato será considerado aprovado se alcançar, no mínimo, a nota final igual ou
superior a 06 (seis) em cada disciplina, no Curso de Formação de Soldados.
6.4. A nova classificação, de acordo com a nota final obtida pelos candidatos aprovados no
curso, dar-se-á, em ordem decrescente, desconsiderando-se àquela anteriormente obtida na
1ª fase.
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6.5.  Os locais  e datas de início do Curso de Formação de Soldados PM (CFSd)  serão
divulgados  em  Diário  Oficial  do  Estado.  O  CFSd  PM  será  realizado  nas
Unidades/Subunidades  da  capital  e  nas  Sedes  das  Unidades/Subunidades  da  Região
escolhida pelo candidato, no ato da inscrição.
6.6. O Curso de Formação de Soldados PM terá a duração de 06 (seis) meses, por tempo
integral.
6.7. Enquanto estiver freqüentando o curso o aluno-soldado PM fará jus a uma bolsa de
estudo de remuneração mensal no valor equivalente a um salário mínimo vigente, conforme
estabelece o Art. 31, parágrafo 7º da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.
6.8. Na hipótese de empate da nota para classificação e matrícula no Curso de Formação 
de Soldados PM, o desempate será decidido de acordo com os critérios abaixo 
especificados, obedecidos a ordem:

a) ser servidor público;
b) ser o mais idoso; e
c) possuir o maior número de filhos (comprovado através de certidão de nascimento no ato 
da inscrição).

6.9. Na hipótese de possuir filhos e/ou já ser servidor público o candidato deverá 
comprovar, quando solicitado pela comissão do concurso, através de certidão de 
nascimento e de declaração expedida pela Instituição respectiva.
6.10. O candidato que deixar de apresentar os documentos mencionados no item 6.9., 
em caso de empate, não concorrerá ao desempate nas hipóteses citadas no item 6.8., 
visto não haver apresentado comprovação para tal fim, sendo vetada a comprovação fora
do prazo determinado.

7. DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO
7.1. Serão considerados(as) aprovados(as) e aptos(as) no concurso que trata este edital 
os candidatos que atenderem as condições abaixo:
a) no Exame Intelectual obtiver aproveitamento igual ou superior a nota 06 (seis) na 
somatória das provas e nota 4,0 (quatro) pontos, no mínimo, em cada disciplina;
b) no Exame de Avaliação de Condicionamento Físico ter alcançado a média mínima 
estipulada para a corrida em média distância, tração em barra fixa, flexão de braço sobre 
o solo, flexões abdominais e salto em altura;
c) nos Exames de Saúde forem considerados Aptos; e
d) Forem classificados(as) dentro do número de vagas fixado por Região 
(Unidade/subunidade), considerando a ordem decrescente de suas médias finais e os 
critérios de desempate.
7.2. Os(As) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) dentro do número de vagas 
estabelecidas, observado, rigorosamente o resultado final do Exame Intelectual, Exame 
de Aptidão Física e Exame Médico, serão incluídos e matriculados no Curso de 
Formação de Soldados PM, na condição de Aluno-Soldado PM.
7.3. O resultado final dos aprovados será publicado em Diário Oficial do Estado, logo 
após a catalogação dos resultados.
8. DA MATRÍCULA E DA NOMEAÇÃO
8.1 Assegurar-se-á a convocação e matrícula no Curso de Formação de Soldados PM da
turma 2003, ao(à) candidato(a) aprovado e classificado de acordo com o resultado final 
do Exame Intelectual, Físico e Aptidão Médica e número de vagas especificadas neste 
edital.
8.2 A matrícula ou convocação para nomeação definitiva dos candidatos aprovados em 
todas as fases do concurso exigidas para o cargo será realizada em data a ser 
confirmada e publicada em Diário Oficial do Estado.
8.3 No período de que trata o artigo anterior, os candidatos aprovados deverão 
comparecer ao Quartel do Comando Geral (Diretoria de Pessoal), sito na Avenida 
Rodrigues Alves, S/N, Tirol, nesta Capital, munidos dos originais para confrontação e 01 
(uma) fotocópia dos documentos abaixo relacionados:
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a) Cédula de Identidade;
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);
c) Título de Eleitor, com os respectivos comprovantes de votação ou de justificativa;
d) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação para candidatos 
masculinos;
e) Certificado de Conclusão do 2º grau ou equivalente e o respectivo Histórico Escolar, 
contendo carimbos legíveis e a numeração dos Decretos e/ou das Portarias do Ministério 
da Educação e Cultura ou Secretaria Estadual de Educação, que reconheceram o curso 
e a instituição de ensino;
f) Certidão de bons antecedentes criminais (ITEP), certidões negativas emitidas pela 
Justiça Federal e Justiça Estadual Criminal, onde resida e tenha residido nos últimos 
cinco anos, demonstrando não estar, o candidato, indiciado, denunciado ou em 
cumprimento de pena criminal; 
g) atestado de idoneidade moral e civil fornecidos por duas pessoas, de preferência, 
autoridades públicas e policiais, membros da Magistratura, do Ministério Público ou 
membros do Magistério de nível superior; e

h) Certidão de Nascimento e/ou de Casamento.

8.4. O não comparecimento do candidato, no período de que trata o item 8.2, munido com
os  documentos  exigidos,  por  qualquer  motivo,  implicará  na  sua  incontinenti  eliminação,
sendo convocado aquele imediatamente classificado, observado o resultado final do Exame
Intelectual,  combinado  com  os  resultados  dos  demais  exames.  A  entrega  destas
documentações  servirá  como  uma investigação  social  do  candidato,  o  qual  verificará  a
conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessárias ao exercício da função de Policial
Militar.
8.5. Caso seja constatada e fique demonstrada a existência de qualquer fato desabonador
da conduta do candidato, sob os aspectos morais, civis e criminais, que o incompatibilize
com a condição de Policial Militar, caberá à Comissão Organizadora do Concurso declarar a
sua inabilitação e contra indicação para o exercício do cargo,  promovendo a respectiva
desclassificação do certame.
8.6. Da mesma forma será considerado inabilitado o candidato que deixar de apresentar
qualquer dos documentos acima referidos.
8.7. Da decisão que declarar a inabilitação para o exercício do cargo caberá recurso, no
prazo de 03 (três) dias úteis, encaminhado à Comissão Organizadora do Concurso;
8.8. Considerado(a) habilitado(a) na investigação social o(a) candidato(a) terá deferida a sua
matrícula definitiva no curso ou sua nomeação.

9. DO PROVIMENTO DO CARGO

9.1. O resultado final do concurso será publicado no Diário Oficial do Estado, podendo ser,
ainda, afixado nos quadros de avisos do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.
9.2.  O  provimento  do  cargo  observará,  rigorosamente,  a  ordem  de  classificação  dos
candidatos  aprovados  no  curso  de  formação,  assinalados  por  ocasião  da  inscrição
preliminar.
9.3.  Para efeito de posse,  os candidatos aprovados na 4ª fase (Curso de Formação de
Soldado)  serão nomeados de acordo com as necessidades da Secretaria  de Estado da
Defesa Social, até o limite do número de vagas oferecidas.
9.4.  Além de  preencher  o  requisito  elencado  no  item 9.3,  o  candidato  convocado  para
nomeação deverá comparecer ao local designado pelo edital, em até 08 (oito) dias, para
apanhar a relação dos documentos necessários a sua nomeação, devendo apresentá-los no
prazo estipulado.
9.5. O candidato que não atender à convocação nos prazos que tratam o item anterior, será
automaticamente desclassificado, sendo convocado o candidato subseqüente, constante da
relação de candidatos classificados.
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9.6.  Após  a  publicação  da  homologação  do  resultado  do  concurso  no  Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Norte, e respeitado o prazo de vigência deste, é facultado ao
candidato  aprovado  solicitar,  uma  única  vez,  a  alteração  de  sua  classificação,  para
posicionar-se após o último classificado,  mediante requerimento escrito ao Secretário de
Estado da Defesa Social, antes da publicação de seu ato de nomeação.
9.7. A aprovação do candidato no concurso não lhe assegura a nomeação automática, mas
gera a expectativa do direito de ser nomeado dentro da ordem de classificação, conforme a
necessidade do Estado e dentro do período de validade do concurso.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o concurso 
contidas nos comunicados, neste edital e em outros editais a serem publicados.

10.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do 
Estado do Rio Grande do Norte, os quais também serão afixados nos quadros de avisos 
da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar, situada no Quartel do Comando Geral, na 
Avenida Rodrigues Alves, S/N, Tirol, nesta capital.

10.3 As despesas decorrentes da participação nas três primeiras etapas e em todos os 
procedimentos do concurso público, antes da matrícula no Curso de Formação de 
Soldados, correrão por conta do candidato, que não terá direito a alojamento, a 
alimentação, a transporte e/ou a ressarcimento de despesas.

10.4. O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos, a contar da publicação do
edital de homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado uma única vez,
por igual período, segundo a legislação vigente, expirando-se também esse prazo com o
preenchimento das vagas previstas neste edital.
10.5. Verificada, a qualquer tempo, inexatidão de informações, irregularidade, inidoneidade
ou falta de documentos exigíveis,  proceder-se-á a eliminação do candidato do concurso,
anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição.
10.6.  Todas as  convocações,  avisos  e  resultados serão publicados  no Diário  Oficial  do
Estado do Rio Grande do Norte.
10.7. Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação
no concurso, valendo, para esse fim, as listagens divulgadas através do Diário Oficial do
Estado.
10.8. Não serão dadas quaisquer condições especiais ou diferenciadas às candidatas que,
durante o período do curso de formação, venham a engravidar ou conceber.
10.9.  As  disposições  do  edital  poderão  sofrer  eventuais  alterações,  atualizações  ou
acréscimos,  enquanto  não  consumada  a  providência  ou  fase  que  lhes  disser  respeito,
inclusive,  em decorrência do advento de lei  posterior  ou até a data da convocação dos
candidatos para a prova correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou
aviso a ser publicado.
10.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público.
10.11. O Foro da Comarca de Natal é o competente para decidir quaisquer ações judiciais
interpostas com respeito ao edital e respectivo concurso público.
10.12. Os programas das provas de conhecimentos são os constantes do Anexo III deste
edital.
10.13.  A  Comissão  Especial  do  Concurso  poderá  expedir  normas  regulamentares  e
complementares, se necessárias, à fiel execução do contido neste edital.
10.14.  A  publicação  no  Diário  Oficial  do  Estado  é  o  único  documento  oficial,  portanto,
desconsiderar-se-á qualquer publicação e divulgação obtida por meio dos jornais, telefones
ou mesmo emissoras locais.
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10.15.  Os  candidatos  poderão  obter  informações  e  divulgação  dos  resultados  sobre  o

concurso público  na gerência  de atendimento  do Quartel  do  Comando Geral  da Polícia

Militar e através da Empresa contratada.

10.16. Será admitida a impugnação do presente edital no prazo de cinco dias úteis, a contar 
do dia imediato à data da publicação, sob pena de preclusão desse direito.
10.17. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Rio Grande do Norte.
11. DA COMISSÃO DO CONCURSO
11.1. A Comissão do Concurso será assim constituída:
a) Presidente: Cel QOPM Francisco Rocha da Silva;
b) Representante do Ministério Público: Dr. Sérgio Luiz de Sena
c) Representante da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos: Dr. Carlos 

Alberto Dantas da Silva;
d) Representante da Polícia Militar: Maj QOPM Francisco Flávio Melo dos Santos e Cap PM 

Fem Lidiane Maria Clementino da Silva;
e) Representante da empresa Talento Seleção de Pessoal Ltda.: Prof. Geraldo Batista de  
           Araújo
f) Coordenador da Subcomissão de Exame Intelectual: Ten Cel QOPM Italon Ferreira de 

Araújo;

g) Coordenador da Subcomissão dos Exames de Avaliação do Condicionamento Físico: 

Ten Cel QOPM Durval de Araújo Lima;

h) Coordenador da Subcomissão do Exame da Saúde: Ten Cel QOSPM Marcos Dias 
Leão;

11.2. Os oficiais coordenadores da subcomissão de exames indicarão seus auxiliares.

11.3. Os Coordenadores do Exame Intelectual, por Região, os Integrantes das 
Comissões do Exame de Avaliação de Condicionamento Físico e dos Exames de Saúde, 
para acompanhamento e fiscalização das provas aplicadas pela empresa contratada, 
serão designados pelo Comandante-Geral da PMRN, e seus nomes serão publicados no 
Diário Oficial do Estado e no Boletim Geral da Corporação.

11.4. Cada Comissão será constituída de três oficiais da Polícia Militar que serão 
declarados ou se declararão impedidos caso haja entre os candidatos inscritos, parentes 
consangüíneos ou afins até o 3º grau.

11.5. As decisões em última instância caberão ao Comandante-Geral da PMRN, ouvidas 
as comissões.

11.6. O Secretário do Concurso será um 1º Ten PM lotado na Diretoria de Pessoal da 
PMRN.

E, para constar e fazer chegar ao conhecimento dos interessados,  faz-se a lavratura do
presente  edital,  que  será  publicado  por  02  (duas)  vezes  no  Diário  Oficial,  em  dias
consecutivos, e afixados no quadro de aviso do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar
e da Empresa Contatada e em outros órgãos públicos. Dado e passado na Cidade de Natal,
em 27 de fevereiro de 2004.

Quartel do Comando Geral, em Natal, 27 de fevereiro de 2004.
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EDVALDO BALBINO RODRIGUES – Cel PM

COMANDANTE-GERAL
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ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

Cabe ao Policial Militar
1. ordinariamente, desempenhar as atribuições da missão constitucional de polícia ostensiva
e de preservação da ordem pública através dos seguintes tipos de policiamento em todo o
território do Rio Grande do Norte:
a) Ostensivo normal, urbano e rural;
b) de Trânsito;
c) Florestal e de mananciais;
d) Rodoviário, nas rodovias estaduais;
e) de Rádio Patrulha terrestre e aérea;
f) Segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado; e
g) Outros definidos por lei.

2.  Extraordinariamente,  desempenhar  as  funções  inerentes  a  atividades  administrativas
internas da PMRN:

a) Auxiliar de serviços gerais (limpeza das dependências dos quartéis);
b) Auxiliar de tesouraria;
c) Auxiliar de aprovisionamento;
d) Auxiliar de almoxarifado;
e) Auxiliar de serviço de manutenção;
f) Auxiliar de arquivo;
g) Auxiliar de serviço de inteligência;
h) Digitador;
i) Armeiro;
j) Auxiliar de relações públicas; e
l)  outros  serviços  inerentes  à  atividade  administrativa  que  sejam  determinados  pelos
superiores hierárquicos conforme as leis e os regulamentos.

3. Extraordinariamente exercer funções decorrentes de:
a) Missão constitucional de Força Auxiliar do Exército Brasileiro;
b) Apoio às ações de defesa civil;
c) Segurança pessoal de dignitários; e
d) outros definidos em lei.

4. Responsabilidades do ocupante do cargo:
a) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens, sendo um
profissional  leal,  eficiente  e  íntegro  no cumprimento das funções que lhe  couberem em
decorrência do seu cargo;
b) ter zelo pelo nome da instituição;
c) zelar pela hierarquia e disciplina;
d) velar pelas informações e sigilos de documentos; e
e)  cuidar  com zelo  dos armamentos,  equipamentos,  apetrechos e patrimônio  da Polícia
Militar.
5. Condições de Trabalho e Riscos da Profissão

O Policial Militar em razão de sua situação de “Militar Estadual” exerce seu trabalho
nas mais diferentes condições, situações, horários e ambientes. Deve estar preparado para
lidar educadamente com o cidadão comum, bem como, utilizar a força física necessária para
conter um infrator da lei, e em algumas situações utilizar a força letal da arma de fogo em
defesa própria ou de terceiros.  Uma hora pode estar digitando um documento em horário
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normal de expediente, e em outra trocando tiros com bandidos perigosos seja durante o dia
na cidade, ou à noite em uma favela ou morro da periferia.

Com chuva ou com sol sua missão principal, o policiamento ostensivo (ação policial,
em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajados sejam identificados de relance,
quer  pela  farda,  quer  pelo  equipamento,  armamento  ou  viatura)  deve  ser  executado,
exigindo do ocupante do cargo alto grau de equilíbrio e adaptação.

O  Policial  Militar  está  sujeito  a  diversos  riscos,  tais  como,  estresse,  invalidez
permanente, lesões corporais ou até mesmo a morte combatendo a criminalidade.

É uma profissão que deve ser almejada por aqueles que têm um espírito público e de
abnegação muito grande, ou seja, que sacrifiquem voluntariamente o que há de egoístico
nos desejos e tendências naturais do homem, em proveito de uma pessoa, causa ou idéia.

Sujeitos aos rigores da hierarquia e disciplina militares são regidos por leis especiais
que somente a eles são aplicadas.

Devido a todos esses fatores, aqueles que não têm vocação para a profissão, jamais
devem se aventurar tão somente à procura de um emprego.
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ANEXO II

CONDIÇÕES  INCAPACITANTES  PARA  INGRESSO  NA  POLÍCIA  MILITAR  DO  RIO
GRANDE DO NORTE
1. Cabeça e pescoço: deformidade congênita na área da cabeça e do pescoço; alterações
estruturais da glândula tiróide associada ou não a sinais clínicos de hipertireoidismo.
2.  Ouvidos, audição, nariz e faringe: deformidades e/ou agenesia de pavilhão auricular e
conduto auditivo externo; deformidade de membrana timpânica decorrente de traumatismo
e/ou de infecção crônica. Fissuras nasopalatinas; deformidade grave de pirâmide e de septo
nasal; defeitos na articulação da fala e tartamudez.
3. Cavidade oral.
3.1. Será considerado inapto o candidato que apresentar:
a) alterações patológicas císticas e/ou tumorais na cavidade oral;
b) atresia severa de maxila e/ou mandíbula.
3.2. Será considerado inapto o candidato que não possuir 24 (vinte e quatro) 
elementos dentários, tolerando-se dentes artificiais (coroas, pontes fixas e móveis), 
sendo um mínimo de 18 (dezoito) dentes hígidos e/ou restaurados.
4. Olhos e visão: opacificações corneanas, ceratocone e ceratopatias; glaucomas, 
doenças congênitas ou adquiridas; estrabismo (superior a 10 D prismática); doenças 
e lesões da retina, doenças neurológicas que afetam os olhos; discromatopsia 
completa; pacientes com catarata ou operados de cataratas com ou sem Lio; AV s/c 
inferior a 20/100 em cada olho ou até 20/200 em um olho, desde que o outro seja 
superior ou igual a 20/60; A AV c/c em todos os casos deve ser 20/20 em pelo menos 
um olho e superior ou igual a 20/40 no outro olho. 
5.  Pele  e  tecido  celular  subcutâneo:  Infecções  bacterianas  micóticas  crônicas  ou
recidivantes;  micoses  extensas;  parasitoses  cutâneas  extensas:  eczemas  alérgicos
cronificados ou infectados; expressões cutâneas das doenças auto-imunes; manifestações
de doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes que
comprometem a estética ou função; tatuagens; cicatrizes inestéticas decorrentes de excisão
de tatuagens e nevus vasculares.
6.  Pulmões e paredes torácicas:  deformidade relevante  congênita  ou adquirida;  tumores
malignos e benignos dos pulmões e pleura.
7.  Sistema  cardiovascular:  anormalidades  congênitas  ou  adquiridas;  infecções  e
inflamações;  arritmias;  doenças  do  pericárdio,  endocárdio  e  da  circulação  intrínseca  do
coração:  anormalidade  de  condução  e  outras  detectadas  no  eletrocardiograma  com
repercussão  clínica;  doenças  oro-valvulares;  doenças  venosas  arteriais  e  linfáticas;
hipertensão arterial de acordo com a definição da O.M.S; miocardiopatias.
7.1.  O  prolapso  mitral  sem  regurgitação  através  da  válvula  mitral,  sem  repercussão
hemodinâmica, não é incapacitante.
8.  Abdome e  trato  intestinal:  anormalidade  parede  (ex.:  hérnia,  fístulas)  à  inspeção  ou
palpação visceromegalias; micose profunda; história de cirurgia significativa ou ressecções
importantes;  doenças  hepáticas  e  pancreáticas;  distúrbios  funcionais  desde  que
significativos; tumores benignos e malignos.
9. Aparelho gênito-urinário: anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias
urinárias;  tumores,  infecções  e  outras  lesões  demonstráveis  em  exame  de  urina;
criptorquidia;  varicocele  volumosa  e/ou  dolorosa;  doença  sexualmente  transmissível  em
atividade.
10.  Aparelho  osteomioarticular:  doenças  e  anormalidades  dos  ossos  e  articulações,
congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplástiscas e traumáticas; desvio ou
curvaturas anormais e significativas da coluna vertebral; deformidades ou qualquer alteração
da estrutura normal das mãos e pés; próteses cirúrgicas e seqüelas de cirurgias; pé plano
espástico.
11. Doenças metabólicas e endócrinas: diabetes melito, tumores hipotalâmicos e 
hipofisários; disfunção hipofisária; disfunção tiroidiana sintomática; tumores da tiróide, 
exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida; tumores de supra-
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renal e sua disfunção congênita ou adquirida; hipogonadismo primário ou secundário; 
distúrbio do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina; erros inatos do 
metabolismo, crescimento e desenvolvimento anormais, em desacordo com a idade 
cronológica.

12.  Sangue  e  órgãos  hematopoéticos:  alterações  significativas  do  sangue;  órgãos
hematopoéticos; doenças hemorrágicas.
13.  Doenças  neuropsiquiátricas:  distúrbios  neuro-musculares;  afecções  neurológicas;
anormalidades  congênitas  ou  adquiridas;  ataxias;  incoordenações;  tremores;  paresias  e
paralisias; atrofias e fraquezas musculares; histórias de síndrome convulsiva; distúrbio da
consciência; distúrbios comportamentais e da personalidade.
14. Tumores e neoplasias:
14.1 Qualquer tumor maligno.
14.2  Tumores  benignos,  dependendo  da  localização,  repercussão  funcional,  potencial
evolutivo ou comprometimento estético importante.

15. Aparelho locomotor:

15.1. Será considerado inapto o candidato que apresentar:
a)  deformidades e/ou desvios  em quaisquer  planos do eixo  normal  da coluna vertebral,
repercussão funcional (escoliose, cifose, hiperlordose, inversão da lordose);
b) deformidades ou seqüelas de fraturas com comprometimento do alinhamento, simetria e
função do segmento afetado;
c) deformidades congênitas ou adquiridas dos pés, por exemplo: pé cavo, pé plano rígido,
háluxvago,  háluxvaro,  háluxrigidus,  seqüela  de pé torto congênito,  dedos em garra  com
calosidade ou não, calosidade aquiléia, dedo extra numerário;
d)  ausência  parcial  ou  total,  congênita  ou  traumática  de  qualquer  segmento  das
extremidades;
16. Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames: escoliose toraco-
lombar, cifose dorsal, inversão das curvaturas fisiológicas da coluna vertebral; má formação
cogênita isolada ou associada (tais como: spina bífida, vértebra de transição mega apófise
neo-articulada ou não ao sacro); tumoração óssea; doença inflamatória; doença infecciosa;
presença de prótese cirúrgica ou seqüelas de cirurgia.
17. Condições Ginecológicas: Neoplasias malignas, cistos ovarianos não funcionais, lesões
uterinas e todas patologias ginecológicas adquiridas, exceto se insignificantes e desprovidas
de  potencialidades  mórbidas,  anormalidades  congênitas,  mastites  específicas,  tumor
maligno da mama, endometriose comprovada.
18. Será considerado inapto o candidato que apresentar, em seus exames complementares,
qualquer alteração.
18.1. A critério da Junta de Inspeção de Saúde, o candidato deverá, às suas expensas,

providenciar de imediato, qualquer outro exame complementar não mencionado neste edital,

que se torne necessário para firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas.
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ANEXO III

ANEXO - PROGRAMA DA PROVA ESCRITA

1. PORTUGUÊS

Interpretação  de  texto.  O  processo  de  comunicação:  elementos  constitutivos.  Fonética:
grupos vocálicos, consonantais, dígrafo, separação silábica e acentuação gráfica. Ortografia
e  pontuação.  Morfologia:  estrutura,  formação  e  significação  das  palavras,  estudo  das
classes de palavras (substantivos, artigos, adjetivos, numeral, pronomes, verbos, advérbios,
interjeição  e  preposições).  Sintaxe:  sintaxe  da  frase  (período  simples  e  composto),
mecanismo de coordenação e subordinação, classificação e análise dos termos na oração,
sintaxe de concordância, de regência e de colocação, crase. Estilística: figuras de sintaxe ou
de construção nasal, figuras de palavras e figuras de pensamento. Semântica: sinonímia,
antonímia, homonímia, paronímia e polissemia.

2. MATEMÁTICA

Aritmética: Conjuntos numéricos. Números naturais, inteiros, fracionários, reais e racionais
e suas operações. Problemas de contagem. Potências e raízes. Conjuntos (operações e
problemas). Sistema de numeração decimal – operações fundamentais. Divisibilidade. MDC
e MMC – operações com números decimais – dízimas. Sistemas de unidades de medidas –
conversão de unidades (operações e problemas). Razão e proporção. Frações. 
Álgebra: Números relativos. Potência. Expressões algébricas e valor numérico. Funções do
1º  e  2º  grau.  Função  Modular  e  Exponencial.  Equação  de  1º  e  2º  graus:  resolução  e
aplicações  em problemas.  Produtos  notáveis  –  fatoração.  Inequações  do  1º  e  2º  grau.
Sistemas de equação e inequações do 1º e 2º grau. Radicais. Fatoração do trinômio do 2º
grau.  Razão  e  proporção.  Grandezas  direta  e  inversamente  proporcional.  Divisão
proporcional. Regra de três simples e composta. Média aritmética, geométrica e ponderada.
Polinômios. Porcentagem. Juros simples. Descontos e taxas.
Geometria:  Medição  de  ângulos.  Segmentos  de  retas.  Triângulos.  Polígonos  e
circunferência.  Áreas  das  principais  figuras  planas  (retângulo,  quadrado,  paralelogramo,
triângulo, losango, trapézio, polígono regular e círculo).

3. GEOGRAFIA

A Economia  Mundial  e  o  Brasil:  a  economia  global.  O Brasil  na  economia  global.  O
Mercosul, bloco sub-regional. Industrialização e desenvolvimento. A geografia da pobreza.
Desenvolvimento  x  Ambiente:  impactos  ambientais  em  ecossistemas  naturais  e  em
ecossistemas agrícolas. Impactos ambientais em sistemas urbanos (poluição em geral – a
“ilha de calor”, o efeito estufa, destruição da camada de ozônio, as chuvas ácidas). Diversas
formas de poluição. Lutas em defesa do meio ambiente (o papel das ONGs, a tomada de
consciência, perspectivas para o futuro, etc). Desenvolvimento sustentável.
A  população  brasileira:  a  formação  de  nossa  população.  Dinâmica  da  população:
população  e  sociedade,  o  crescimento  populacional  ou  demográfico,  o  crescimento
vegetativo ou natural. Os movimentos populares: A imigração para o Brasil (1530-1994). As
principais  correntes  imigratórias  para  o  Brasil.  O  crescimento  vegetativo  da  população
brasileira. A estrutura da população brasileira (a pirâmide das idades, a PEA e os setores de
atividades econômicas e a distribuição de renda). Os movimentos internos.
A Urbanização brasileira: urbanização e modernização agrícola. A rede urbana brasileira.
As metrópoles brasileiras. 
Energia: a produção mundial de energia.  As Fontes de energia. Petróleo. Carvão mineral e
gás natural. Energia elétrica. Alternativas de energia. 
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Estudo das regiões: Regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, nos seguintes
aspectos: relevo, clima, vegetação, hidrografia, transporte, população, agricultura, indústria
e extrativismo.
Geografia do Rio Grande do Norte nos seguintes aspectos: as economias motivadoras
da  ocupação,  povoamento  e  produção  do  território:  a  cana-de-açúcar,  a  pecuária  e  o
algodão.  Estrutura  geológica:  relevo,  clima,  vegetação,  hidrografia  (principais  bacias
hidrográficas e principais rios). População. Atividades econômicas: transporte, agricultura,
indústria, turismo e extrativismo (principais riquezas minerais, vegetais e pesca). Problemas
ambientais urbanos e rurais. Microrregiões e características. Principais rios e elevações do
Açu (Barragem Armando Ribeiro Gonçalves), aspectos litorâneos.

4. HISTÓRIA

Brasil: A expansão marítima e comercial européia das Américas. A conquista e ocupação
do espaço geográfico brasileiro. Administração, Economia, Sociedade e Comércio Colonial.
Evolução  do  Brasil  Colonial.  A  União  Ibérica  (1580-1640).  Os  tratados  de  limites  e  as
guerras  no  sul.  Os  conflitos  no  Brasil  Colônia.  O  Estado  português  no  Brasil.  A
Independência do Brasil.  O Primeiro Império. O Segundo Império. A fase republicana. O
Brasil Atual. 
História  do  Rio  Grande  do  Norte:  a  presença  portuguesa.  A  conquista  territorial
portuguesa  e  a  resistência  potiguar.  Marco  de  Touros.  Presença  francesa.  Invasão
holandesa. Interiorização da colonização portuguesa e a “Guerra dos Bárbaros”. Construção
da  Fortaleza  dos  Reis  Magos.  Pacificação  dos  índios.  Fundação  da  Cidade  do  Natal.
Repercussões  dos  movimentos  emancipatórios  do  século  XIX  no  RN.  Formação  das
Oligarquias.  Primeiros  Governadores.  Participação  do  RN  no  movimento  republicano.  A
Revolução  de  1930  e  o  reordenamento  da  política  oligárquica.  Demandas  sociais  e  a
Intentona  Comunista  de  1935.  Segunda  Guerra  Mundial:  presença  norte-americana  e
repercussões  sócio-culturais.  O  populismo  e  o  surgimento  das  “novas  oligarquias”.
Principais monumentos históricos.

5. ATUALIDADES

Domínio de tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como: história,  geografia,
política,  sociedade,  artes,  esportes,  educação,  tecnologia,  relações  internacionais,
desenvolvimento sustentável e segurança pública.

6. POTENCIALIDADE

Raciocínio Lógico.
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ANEXO III - Monografia

Questionário de Pesquisa Referente à Situação do RH na PMRN (recrutamento 
e seleção de soldados) 

1) Na sua opinião, quais são as formas de divulgação a serem utilizadas, com maior
eficiência, no recrutamento de soldados, pela PMRN ?

(  ) Propaganda nas escolas e universidades
(  ) Rádio/TV
(  ) Jornal
(  ) Cartazes
(  ) Outras: 
 
2) Na sua opinião, quais dos itens abaixo são necessários  para a seleção de 
soldados na PMRN? 

(  ) Teste de conhecimentos gerais
(  ) Teste de conhecimentos específicos
(  ) Teste físico
(  ) Teste de personalidade (psicotécnico)
(  ) Dinâmica de grupo
(  ) Entrevista
(  ) Investigação social sobre o candidato 
(  ) Outros: 

3) Na sua opinião, as técnicas utilizadas pela PMRN no processo de  seleção de 
soldados, na escolha do policial com o perfil adequado, vem atendendo as 
necessidades da corporação , quanto a realidade do serviço de Segurança Pública?

(  ) Sim
(  ) Não

4) Na sua opinião, a classificação dos soldados recém-formados, de acordo com 
uma seleção prévia, com base no perfil e aptidão, contribuiria para a melhoria do 
serviço na PMRN?

(  ) Sim
(  ) Não

5) Na sua opinião, a reestruturação na política de recursos humanos contribuiria 
para a melhoria, na eficácia do recrutamento e seleção?

(  ) Sim
(  ) Não

6) A Diretoria de Pessoal da PMRN possui um planejamento de recursos humanos 
com metas a serem alcançadas a curto, médio e longo prazos?

(  ) Sim
(  ) Não
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ANEXO IV- Monografia

Entrevista com o Diretor da Diretoria de Pessoal

1º) Como é feito o levantamento para saber quantos novos policiais a corporação 

necessita? 

2º) Como é organizado o processo de seleção de soldados?

3º) Quem são os responsáveis diretos pelo processo de recrutamento e seleção dos 

soldados?

4º) Como é a estrutura (organograma) da diretoria de pessoal?   

5º) Como é montada a estrutura de marketing visando o recrutamento de recursos 

humanos?

6º) O setor responsável pelo RH da PMRN possui um planejamento estratégico?

7º) Existe uma política definida de recursos humanos na Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte?

8º) Na sua opinião, uma política de recursos humanos é necessária para a eficácia 

do recrutamento e seleção de soldados na Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte?

9º) O processo de recrutamento e seleção atual, na sua opinião tem sido 

satisfatório? Justificar.

10º) O departamento de pessoal possui um planejamento com metas definidas a 

curto, médio e longo prazo?
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ANEXO V – Monografia

ORGANOGRAMA GERAL  -  PMRN

COMANDANTE-GERAL

 2º DPRE      

Gab Cmt Geral

COMISSÕES

Ajd Ger

Cia Cmdo

1.ª Seção 

2.ª Seção

4.ª Seção

5.ª Seção

SUBCMT e Ch/EMG  

DS 

HRPM JPMS

FS
HPM

DFDPDEDAL

            CPC             CCB

Gab Cmt Geral     

     Comissões      

         Ajd  Ger         

        Cia Cmdo       

1.ª Seção        

2.ª Seção

4.ª Seção        

5.ª Seção        

               DS                            DF                          DE                          DAL

         CPRE
             CPI              

1º DPRE      7º BPM      2º BPM      8º BPM       4º BPM     1º BPM      5º BPM          9º BPM       

    CPRP       

1ª CPM       

2ª CPM      

  CPFem     

1ª CPM

2ª CPM       

3ª CPM

   CPRP

1ª CPM       

2ª CPM      

     CPG         

    CPRP        

1ª CPM      

2ª CPM       

CPChoque   EPMont       

1ª CPM       

2ª CPM

3ª CPM

4ª CPM       

 2ª CPM        

1ª CPM      

2ª CPM

3ª CPM

1ª CPM       

2ª CPM       

3ª CPM

 3º DPRE        

 4º DPRE      

 5º DPRE        

      CES       

   APM       CEAT           CSM      HRPM    JPMS    
         FS

      HPM     

1ª CPM       1ª CPM         

2ª CPM         

3ª CPM        

3º BPM        6º BPM       

Cpesp          

2ª CIPM    
1ª CIPM     

              DP             

3ª CIPM   

10º BPM       

1ª CPM       

2ª CPM       

3ª CPM

3.ª Seção

ROCAM

103



104



ANEXO VI – Monografia

Entrevista com o Chefe da DP5 (Departamento de Recrutamento e Seleção)

1º) Como é feito o levantamento para saber quantos novos policiais a corporação 

necessita? 

2º) Como é organizado o processo de seleção de soldados?

3º) Quem são os responsáveis diretos pelo processo de recrutamento e seleção dos 

soldados?

4º) Quantos integrantes compõe a DP5?   

5º) Como é montada a estrutura de marketing visando o recrutamento de soldados 

na PMRN?

6º) Atualmente, quais são as atribuições da DP5?

7º) Existe uma política definida de recursos humanos na Polícia Militar do Rio 
Grande do Norte?

8º) Na sua opinião, uma política de recursos humanos é necessária para a eficácia 
do recrutamento e seleção de soldados na Polícia Militar do Rio Grande do Norte?

9º) O processo de recrutamento e seleção atual, na sua opinião tem sido 
satisfatório? Justificar.

10º) O departamento de pessoal possui um planejamento com metas definidas a 
curto, médio e longo prazos?

11º) Quem são os componentes da comissão da PMRN que estão fiscalizando o 
concurso de soldados de 2004?

12º) Na sua opinião, a classificação dos soldados recém-formados, de acordo com 
uma seleção prévia, com base no perfil e aptidão, contribuiria para a melhoria do 
serviço na PMRN?



ANEXO VII - Monografia

DP /PM/RN

DIRETORIA DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR RN

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

DIRETOR SUBDIRETOR

DP1

CADASTR

PASSEP

PAG/BENE

FÉRIAS

AJ. CUSTO

QUINQUÊN

DIÁRIAS

DP2

MOV.

PROMOÇÕES

PAG/BENEF.

DP3

JUST./DISCIPLIN

DP4

SEC/ENT/SAI

DOCUMENTOS

DP5

RECRUTAMEBNTO E
SELEÇÃO



LEI COMPLEMENTAR 090, DE 04 DE JANEIRO DE 1991

Dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, e dá outras

providências.

Art. 6º. O art. 46 da Lei Complementar nº 090, de 04 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46. Compete ao Governador do Estado, mediante Decreto, criar, transformar, extinguir, denominar,
localizar e estruturar os órgãos de direção, de apoio e de execução da Polícia Militar, de acordo com as
suas competências específicas e dentro dos limites do efetivo definido na Lei de Fixação, por proposta
do Comandante Geral, após a apreciação e aprovação do Estado Maior do Exército, e considerando o
Quadro de Lotação de Cargos Comissionados e Funções Gratificadas da Polícia Militar do Rio Grande
do Norte estabelecido em Lei.” (NR)
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