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

EDITAL nº 35-CADETE PMPR-2021
CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE SIMULAÇÃO DE
RESGATE DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA - ECAFI
(Em cumprimento à ordem judicial)
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, em
cumprimento a decisão judicial nos autos nº 0077518-16.2021.8.16.0000 da 4ª
Câmara Cível do TJPR, resolve:
1. Convocar a candidata ao cargo de Cadete Bombeiro Militar SABRINA
VIEIRA PONTES, inscrição nº 015061, para a realização da prova de Simulação de
Resgate que compõe o Teste de Habilidade Específica – THE – do Exame de
Capacidade Física – ECAFI, na data de 11/02/2022 às 10h00min, no Batalhão de
Operações Especiais (BOPE), localizado na Rod. João Leopoldo Jacomel, KM 7,5,
Guarituba, Piraquara-PR.
2. Para esta fase, a candidata deverá levar documento de identidade, nos
termos do subitem 18.4 do edital regulador, sob pena de desclassificação.
3. A candidata deverá seguir as orientações para o ECAFI presentes no
Anexo “VI” do Edital nº 18-CADETE PMPR-2021.
4. Determinar a candidata para apresentar o atestado médico, nos termos
dos subitens 15.6 e 15.7 do edital regulador, para submissão à fase do Exame de
Capacidade Física-ECAFI, conforme modelo disponível no site oficial do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br).
4.1 O atestado médico deverá conter o nome, CRM legível do médico,
assinatura e deverá ter sido expedido e datado, no máximo, 10 (dez) dias antes da
data da prova. Importante: Não será permitida a realização do ECAFI sem a
apresentação do atestado médico nos termos citados e, por conseguinte, a
candidata será desclassificada do certame com base no subitem 15.8 do edital
regulador.
5. Orientar a candidata a observar o disposto na Cartilha do Protocolo de
Biossegurança do Núcleo de Concursos da UFPR, conforme descrito no subitem
18.21.1 do edital regulador. A candidata deverá se apresentar em todas fases e
etapas utilizando máscara de proteção facial e manter o distanciamento social de 1,5
metro.
Curitiba, PR, 27 de janeiro de 2022.
Assinado no original
Ten.-Cel. QOPM Cezar Kister,
Presidente do concurso.

