
 
 

Secretaria de Estado de Polícia Militar 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ 

 
AVISO 

 
Processo Seletivo Simplificado para convocação e incorporação ao 
Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde (SMTVS) na Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro. 

 
OFICIAIS Temporários Voluntários de Saúde (OTVS - no 01/2022) e 
PRAÇAS Temporárias Voluntárias de Saúde (PTVS - no 01/2022). 

 
O Secretário de Estado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e tendo em 

vista o ANEXO B (Calendário de Eventos) dos editais do Processo Seletivo 

Simplificado para convocação e incorporação (OFICIAIS E PRAÇAS) ao 

Serviço Militar Temporário Voluntário de Saúde (SMTVS) na Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no item 16.4 (DISPOSIÇÕES FINAIS) 

dos respectivos editais, TORNA PÚBLICA para a categoria profissional de 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM o seguinte: 

 

I- a 3ª convocação para a categoria de Técnico em Enfermagem para as 

Etapas de Entrega de Documentos, Validação Documental e Avaliação 

Curricular; e 

 

II- as novas datas referentes à divulgação da Pontuação Final e à Etapa 

de Inspeção de Saúde, todas para a categoria de Técnico em 

Enfermagem. 

 

 

LUIZ HENRIQUE MARINHO PIRES – CEL PM 
Secretário de Estado de Polícia Militar 

 
 
 

ANEXO B - II 
CALENDÁRIO DE EVENTOS PTVS N° 01/2022 –  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
 

EVENTO RESPONSÁVEL 
DATA/ 

PERÍODO 

Divulgação no site da relação nominal dos voluntários 

relacionados para a 3ª Convocação para Etapa de 

Entrega de Documentos, com as respectivas datas, 

horários e locais de apresentação (somente candidatos 

relacionados na 3ª convocação da categoria 

 

DRSP 

 

13 de junho de 2022. 



profissional de Técnico em Enfermagem).  

Período da Entrega das cópias dos Documentos em 

meio físico e digital, de acordo com a Listagem de 

Verificação de Documentos (Anexo D), em 

conformidade com o item 10.2. (somente candidatos 

relacionados na 3ª convocação da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

 

VOLUNTÁRIOS/  
DRSP 

 
 

14 e 15 de junho de 2022. 

Divulgação no site da relação nominal dos voluntários 

faltosos, indeferidos e excluídos ao período de Entrega 

das cópias dos Documentos.(somente candidatos 

relacionados na 3ª convocação da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

 

DRSP 

 

 

20 de junho de 2022. 

Data de entrega do Requerimento de Recurso dos 

voluntários indeferidos que participaram da Etapa 

Validação Documental (Anexo G). (somente candidatos 

relacionados na 3ª convocação da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

 

VOLUNTÁRIOS 

 

 

21 e 22 de junho de 

2022. 

Divulgação no site do resultado dos recursos 

interpostos pelos voluntários indeferidos que 

participaram da Etapa de Validação Documental. 

(somente candidatos relacionados na 3ª convocação da 

categoria profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

 

DRSP 

 

 

23 de junho de 2022. 

Divulgação no site do resultado dos voluntários que 

participaram da Etapa de Avaliação Curricular, com as 

respectivas classificações provisórias, de acordo com 

as avaliações da COMAC. (somente candidatos 

relacionados na 3ª convocação da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

 

DRSP 

 

 

24 de junho de 2022. 

Data de entrega do Requerimento em Grau de Recurso 

da Avaliação Curricular, quanto à classificação 

provisória. (somente candidatos relacionados na 3ª 

convocação da categoria profissional de Técnico em 

Enfermagem). 

 

VOLUNTÁRIOS 

 

27 e 28 de junho de 

2022. 

Divulgação no site do resultado dos recursos 

interpostos pelos voluntários, referente à Avaliação 

Curricular Provisória. (somente candidatos relacionados 

na 3ª convocação da categoria profissional de Técnico 

em Enfermagem). 

 

DRSP 

 

29 de junho de 2022. 

Onde se lê: 

Divulgação no site do resultado dos voluntários que 

participaram da Etapa de Avaliação Curricular, com as 

respectivas classificações DEFINITIVAS, de acordo 

com a avaliação da COMAC. 

 

DRSP 

 

13 de junho de 2022. 

** A PARTIR DESTE EVENTO, INCLUSIVE, TODOS 

OS CANDIDATOS ÀS VAGAS DE TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM QUE PERMANECEM NO CERTAME 

ESTARÃO REUNIDOS PARA O CUMPRIMENTO DAS 

DEMAIS ETAPAS. 

 

Leia-se:  

Divulgação no site do resultado dos voluntários que 

participaram da Etapa de Avaliação Curricular, com as 

respectivas classificações DEFINITIVAS, de acordo 

 

DRSP 

 

30 de junho de 2022. 



com a avaliação da COMAC. (TODOS os candidatos 

da categoria profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

MACROETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (item 10.5) 
 

EVENTO RESPONSÁVEL 
DATA 

/PERÍODO 

Onde se lê: 

Divulgação no site dos candidatos que deverão 

realizar a Etapa de  Inspeção de Saúde e Avaliação 

Psicológica, com as respectivas datas, horários e 

locais de apresentação.  

 
DRSP 

 
13 de junho de 2022. 

Leia-se: 

Divulgação no site dos candidatos que deverão 

realizar a Etapa de  Inspeção de Saúde e Avaliação 

Psicológica, com as respectivas datas, horários e 

locais de apresentação. (TODOS os candidatos da 

categoria profissional de Técnico em Enfermagem). 

 
 

DRSP 

 
 

30 de junho de 2022. 

Onde se lê: 

Período de realização das Inspeções de Saúde e 

Avaliações Psicológicas e entrega dos originais de 

exames, laudos, avaliações, atestados e declarações, 

conforme previsto no item 10.5. 

 
VOLUNTÁRIOS/ 

DRSP/ 
DMP 

 
21 de junho a 01 de julho 

de 2022. 

Leia-se: 

Período de realização das Inspeções de Saúde e 

Avaliações Psicológicas e entrega dos originais de 

exames, laudos, avaliações, atestados e declarações, 

conforme previsto no item 10.5. (TODOS os 

candidatos da categoria profissional de Técnico em 

Enfermagem). 

 
 

VOLUNTÁRIOS/ 
DRSP/ 
DMP 

 
 

04 e 05 de julho de 
2022. 

Onde se lê: 

Divulgação no site da relação nominal dos voluntários 

faltosos na Etapa de  Inspeção de Saúde e Avaliação 

Psicológica, e consequentemente eliminados do 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

DRSP 

 

04 de julho de 2022. 

Leia-se: 

Divulgação no site da relação nominal dos voluntários 

faltosos na Etapa de  Inspeção de Saúde e Avaliação 

Psicológica, e consequentemente eliminados do 

Processo Seletivo Simplificado. (TODOS os 

candidatos da categoria profissional de Técnico em 

Enfermagem). 

 

 

DRSP 

 

 

06 de julho de 2022. 

Onde se lê: 

Divulgação no site da relação nominal dos voluntários 

que não realizaram a entrega dos originais de exames, 

laudos, avaliações, atestados e declarações, e 

consequentemente eliminados do Processo Seletivo 

Simplificado. 

 

DRSP 

 

04 de julho de 2022. 

Leia-se: 

Divulgação no site da relação nominal dos voluntários 

que não realizaram a entrega dos originais de exames, 

laudos, avaliações, atestados e declarações, e 

consequentemente eliminados do Processo Seletivo 

 

 

DRSP 

 

 

06 de julho de 2022. 



Simplificado. (TODOS os candidatos da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

Onde se lê: 

Divulgação no site do resultado da inspeção de saúde 

e avaliação psicológica, contendo a relação dos 

aprovados, faltosos e não aptos. 

 

DRSP 

 

04 de julho de 2022. 

Leia-se: 

Divulgação no site do resultado da inspeção de saúde 

e avaliação psicológica, contendo a relação dos 

aprovados, faltosos e não aptos. (TODOS os 

candidatos da categoria profissional de Técnico em 

Enfermagem). 

 

DRSP 

 

06 de julho de 2022. 

Onde se lê: 

Entrega aos voluntários do Documento de Informação 

de Saúde e Documento de Informação de Aptidão 

Psicológica. 

 

DRSP 

 

05 e 06 de julho de 

2022. 

Leia-se: 

Entrega aos voluntários do Documento de Informação 

de Saúde e Documento de Informação de Aptidão 

Psicológica. (TODOS os candidatos da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

 

DRSP 

 

07 e 08 de julho de 

2022. 

Onde se lê: 

Data da entrega do requerimento de solicitação de 

Inspeção de Saúde e Avaliação Psicológica em Grau 

de Recurso. 

VOLUNTÁRIOS 
05 a 07 de 

julho de 
2022. 

Leia-se: 

Data da entrega do requerimento de solicitação de 

Inspeção de Saúde e Avaliação Psicológica em Grau 

de Recurso. (TODOS os candidatos da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

VOLUNTÁRIOS 
07 e 08 de 

julho de 
2022. 

Onde se lê: 

Inspeção de Saúde e Avaliação Psicológica em Grau 

de Recurso. 

VOLUNTÁRIOS/ 
DRSP/ 
DMP 

08 e 11 de 
julho de 
2022. 

Leia-se: 

Inspeção de Saúde e Avaliação Psicológica em Grau 

de Recurso. (TODOS os candidatos da categoria 

profissional de Técnico em Enfermagem). 

 
VOLUNTÁRIOS/ 

DRSP/ 
DMP 

 
09 e 11 de 

julho de 
2022. 

 

As alterações constantes da presente ERRATA correspondem SOMENTE à 

categoria profissional de Técnico em Enfermagem.  

 

Os demais eventos e datas subsequentes permanecem SEM ALTERAÇÕES e 

convergem  com o Calendário de Eventos correspondentes ao OTVS N° 

01/2022 e às demais categorias profissionais referentes ao PTVS N° 01/2022. 

 

A partir daqui todos os candidatos que permanecem no certame estarão 

reunidos para o cumprimento das demais etapas. 

 


