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

EDITAL Nº 61 – SOLDADO PMPR-2020
PROCEDIMENTOS PARA AS CANDIDATAS GESTANTES EM RELAÇÃO AO EXAME DE
SANIDADE FÍSICA (ESAFI) E OS EXAMES MEDICOS SOLICITADOS

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 do edital regulador, considerando a recomendação do Responsável Técnico pela etapa
referendada pela Junta Médica da Polícia Militar do Paraná, resolve:
1

Comunicar às candidatas gestantes, relacionadas no item 1 do Anexo Único do Edital nº 52
– SOLDADO PMPR-2020, publicado em 29/10/2021, e convocadas para a entrega dos
exames e documentos referentes à etapa do Exame de Sanidade Física (ESAFI), conforme
Edital nº 58 – SOLDADO PMPR-2020, que estão isentas de entregar neste momento os
exames de imagem prejudiciais a sua situação.

2

Informar as candidatas nessa condição que a Avaliação Clínica presencial que compõe
essa etapa também será adiada, ocorrendo apenas após o fim do período gestacional.

2.1

A apresentação dos exames pendentes ocorrerá em período anterior a avaliação clínica
presencial, sendo a convocação realizada por meio de edital específico.

3

Orientar as candidatas em período gestacional que respeitem os prazos já divulgados para
a entrega dos demais exames e documentos.

4

Informar que este adiamento não abrange as candidatas em estágio de recuperação do
estado gravídico.

5

Orientar para que as candidatas acompanhem periodicamente as publicações na página do
Núcleo de Concursos, assim como se atentem para as demais normas constantes do Edital
nº 01 – SOLDADO PMPR-2020.

Curitiba, PR, 29 de novembro de 2021.

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

