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

EDITAL Nº 58 – SOLDADO PMPR-2020
CONVOCAÇÃO DAS CANDIDATAS QUE TIVERAM O DEFERIMENTO DO ADIAMENTO DO
EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA (ECAFI) PARA ENTREGA DE EXAMES E DOCUMENTOS
PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA (ESAFI)
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 nos itens 12 e 13 do edital regulador e considerando o
disposto no subitem 13.7.35.8 do edital regulador (O ECAFI será remarcado, através de novo edital
de convocação, para ser realizado após o período mínimo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
data do parto ou do fim do período gestacional, sem prejuízo da participação nas demais etapas
do concurso), bem como tomando por base no Edital nº 52-SOLDADO PMPR-2020 e no
cronograma apresentado pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná
(NC/UFPR), resolve:
1

Convocar as candidatas que tiveram o deferimento do adiamento do Exame de Capacidade
Física (ECAFI) em decorrência de gravidez ou de recuperação do estado gravídico,
relacionadas no Anexo Único do Edital nº 52 – SOLDADO PMPR – 2020 para que, a partir
das 00h01min do dia 25/11/2021 até as 23h59min do dia 01/12/2021, nos termos dos
itens 12 e 13 do edital regulador, realizem a entrega dos exames e documentos referentes a
etapa do Exame de Sanidade Física (ESAFI).

1.1

As candidatas deverão seguir todas as orientações constantes no Edital nº 55 - SOLDADO
PMPR-2020, relativas à forma e aos prazos para entrega (upload) dos exames e
documentos para o ESAFI, inclusive para o saneamento de eventual falta (pendência) de
exames e documentos.

2

Informar que as candidatas deverão observar todos os demais procedimentos estabelecidos
para o ESAFI no subitem 13.8 do edital regulador.

Curitiba, PR, 11 de novembro de 2021.

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

