ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL

COMUNICADO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
VAGAS NOS CARGOS DE DELEGADO DE POLÍCIA,
INVESTIGADOR DE POLÍCIA E PAPILOSCOPISTA,
TODOS DO QUADRO PRÓPRIO DA POLÍCIA CIVIL –
QPPC – DO ESTADO DO PARANÁ.

O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná, na qualidade de Banca Examinadora, em
considerando alguns questionamentos acerca do comunicado lançado em data de 18.02.2021 no site do
NC-UFPR em que se reiterou os termos do subitem 10.19 do Edital 02/2020 (A ausência do candidato em
qualquer etapa, por qualquer motivo, tais como doença e atraso, acarretará a sua eliminação do Concurso
Público) e, especificamente quanto ao contido no Protocolo de Biossegurança do NC-UFPR com suas
adequações - temperatura corporal igual ou superior a 37,1°C, ou que apresentarem sinais evidentes de
síndrome gripal -, para atender as determinações da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná,
ESCLARECE:
a) Reitera-se, uma vez mais, a regra editalícia contida no subitem 10.19 do Edital 02/2020 (A
ausência do candidato em qualquer etapa, por qualquer motivo, tais como doença e atraso,
acarretará a sua eliminação do Concurso Público);
b) Em específico, quanto a eventual eliminação do candidato por temperatura corporal igual ou
superior a 37,1°C, ou com sinais evidentes de síndrome gripal, se se por ventura se mostrar
necessário e isso de fato venha a ocorrer, só será efetivada após cuidadosa análise de cada
caso concreto (se houver), análise esta que será realizada, tão somente, no local onde
ocorrerão as provas (imediatamente antes do início destas), por equipe especializada; ainda em
relação à temperatura, se se por ventura, na primeira triagem, for constatado o percentual de
37,1°C ou mais, o candidato será submetido a outras 2 aferições, com intervalo de 10 minutos
em cada uma delas; a coordenação do local e a equipe especializada deliberação sobre os
demais casos que por ventura se apresentarem no momento da triagem.
Curitiba, 20 de fevereiro de 2021.
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