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

EDITAL Nº 46 – SOLDADO PMPR-2020
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PARA O PREEENCHIMENTO DO FDB E ENVIO DE
CERTIDÕES E DOCUMENTOS PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL
O Presidente do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas nos cargos de Soldado de
2ª Classe Policial Militar e Soldado de 2ª Classe Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do
Paraná-PMPR, regulado pelo Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020, com fulcro no disposto no
subitem 1.3, em observância ao disposto no item 13 do edital regulador e tomando por base no
contido no eProtocolo nº 18.202.422-8, referente à solicitação de readequação do cronograma
apresentado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), resolve:
1

Retificar o Edital n° 26-SOLDADO PMPR-2020 e o Edital nº 41 – SOLDADO PMPR-2020,
publicado nos dias 06/09/2021 e 06/10/2021 respectivamente, nos seguintes termos:
Onde se lê:
4.1 Até o dia 13/10/2021 será disponibilizado no endereço eletrônico do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br) o link específico para preenchimento do FDB e envio de
certidões e documentos para a IS.
4.2 No período de 13/10/2021 e 25/10/2021, o candidato deverá preencher o FDB
e fazer o envio (upload) de certidões e documentos, nos termos da alínea “a”
do subitem 13.10.2 do edital regulador.

Leia-se:
4.1 Até o dia 18/10/2021 será disponibilizado no endereço eletrônico do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br) o link específico para preenchimento do FDB e envio de
certidões e documentos para a IS.
4.2 No período de 18/10/2021 e 01/11/2021, o candidato deverá preencher o FDB
e fazer o envio (upload) de certidões e documentos, nos termos da alínea “a”
do subitem 13.10.2 do edital regulador.

2

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

3

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital n° 26-SOLDADO PMPR-2020.

Curitiba, PR, 14 de outubro de 2021.

(Assinado no original)
Ten.-Cel. QOPM Renato Luiz Rodrigues Junior,
Presidente do concurso.

