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

EDITAL nº 05-CADETE PMPR-2021
COMUNICADO

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-2021, no uso de suas
atribuições, em conformidade com os subitens 6.2, 18.16, 18.18, 18.19 e 18.20 do referido
edital e observando o Edital nº 32/2021-NC/PROGRAD, o qual divulga o adiamento da
Prova da 1ª Fase do Processo Seletivo, que ocorreria em 28/03/2021, conforme previsto
anteriormente pelo Edital nº 19/2021-NC/PROGRAD que retificou o Edital nº 75/2020NC/PROGRAD, regulador do Processo Seletivo da UFPR, resolve:
1.
Informar que tão logo se tenham parâmetros adequados para garantir a
biossegurança dos envolvidos na prova de seleção, nova data será definida pelo
NC/UFPR e será divulgada na página do concurso.
2.
Orientar os candidatos para que mantenham atualizados seus dados
pessoais, e-mail, telefone e endereço residencial perante ao NC/UFPR, através do menu
“Cadastro” do Portal do Candidato (http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Login) ou por meio do
sistema interativo (http://netuno.nc.ufpr.br/falenc/form_solicitacao), conforme descrito nos
subitens 18.16, 18.18 e 18.19 do edital regulador:
18.16

O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais, e-mail
e seu endereço residencial perante o núcleo de concursos da UFPR
enquanto estiver participando do concurso público, por meio do
sistema interativo (http://netuno.nc.ufpr.br/falenc/form_solicitacao).

(...)
18.18

São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos
advindos da não atualização de seus dados pessoais, e-mail e de
seu endereço residencial.

18.19

As convocações para a realização das fases, bem como qualquer
outro ato decorrente do concurso, serão realizadas e tornadas
públicas por meio site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), sendo
de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento.

Curitiba, PR, 26 de março de 2021.

Assinado no original
Ten.-Cel. QOPM Cezar Kister,
Presidente do concurso.

