ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
________________________________________________________________________________

EDITAL nº 12-CADETE PMPR-2020
ENVIO DO FDB, CERTIDÕES E DOCUMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL
O Presidente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas nos
cargos de Cadete Policial Militar e de Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado
do Paraná-PMPR, regulado pelo Edital nº 01-CADETE PMPR-2020, em observância ao
previsto no item 11 e Anexo “I” do referido edital, resolve:
1.
Solicitar aos candidatos o envio (upload) digitalizado do Formulário de
Dados Biográficos (FDB), Certidões e Documentos para a Investigação Social, no período
de 12/01/2020 à 14/01/2020, através do link abaixo:
http://app.nc.ufpr.br/concursos_externos/cadete/2020/upload_entrada.php
2.
Informar que no endereço acima o candidato encontrará espaços para envio
de todas as certidões e documentos previstos no item 7 do Anexo”I” do edital de abertura,
cabendo aos candidatos verificarem as certidões e documentos que lhes são pertinentes
e os demais espaços deverão serem mantidos em branco.
3.
O candidato deverá se atentar com o formato e tamanho do arquivo enviado,
pois o sistema só aceita documentos no formato PDF com no máximo 10Mb para o FDB e
6 Mb para as demais certidões e documentos.
4.
O sistema permite efetuar upload e remover os documentos postados dentro
de um período determinado. Após, o sistema apenas mostra os documentos que foram
carregados.
5.
Informar que a falta do envio dos documentos digitalizados pelo sistema não
acarretará na desclassificação do candidato, no entanto, solicita-se que todos o façam
para otimizar as atividades da banca de Investigação Social.
6.
Independentemente do envio dos documentos digitalizados pelo sistema, os
candidatos deverão entregar os documentos físicos no dia e horário da respectiva
convocação, nos termos do edital regulador, sob pena de desclassificação do concurso.

Curitiba, PR, 10 de janeiro de 2020.

Assinado no original
Ten.-Cel. QOPM Waldick Alan de Almeida Garrett,
Presidente do concurso.

