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

PORTARIA DO COMANDO-GERAL Nº 1.927/2022

Nomeação na PMPR

O Respondente pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Paraná, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 4º da Lei nº 16.575, de 28 de setembro de 2010, em
consonância com o art. 20, letra “c” e art. 21, § 2º da Lei Estadual nº 1.943, de 23 de junho de
1954, observando o contido no eProtocolo nº 18.078.933-2, e ainda, com base no Edital nº 28,
retificado pelo Edital nº 31, bem como no Edital n° 44-CADETE PMPR-2021 e nas
informações prestadas pelo Centro de Recrutamento e Seleção, resolve:

Art. 1º Nomear para o cargo de Cadete Policial Militar, a partir de 10 de março de
2022, o candidato suplente a seguir mencionado, em virtude de ter sido aprovado na
concorrência geral em todas as fases do concurso público regulado pelo Edital nº 01CADETE PMPR-2021, em conjunto com o processo seletivo regulado pelo Edital nº 75/2020NC/UFPR.
Class. Nota
Nº de
NOME
Final
Final Inscrição
55º 698,830 013446 JULIAN WENDEL RIBEIRO

CPF

RG/UF

108.615.596-30 17.367.006/MG

Art. 2º O nomeado deverá observar o edital de convocação para a posse e exercício
no local e horário designado, sob pena de tornar sem efeito a nomeação se a investidura no
cargo não ocorrer no prazo legal.
Art. 3º O ingresso apenas se completará com a posse e o exercício no respectivo
cargo, que se efetivará com a portaria de ingresso na PMPR.
Art. 4º A presente nomeação ocorre em virtude da desistência, durante a validade do
certame, da titular da vaga na concorrência geral Vitória Avelino Madureira, RG nº
15.587.038/MG, CPF nº 086.651.756-10, cuja nomeação tornou sem efeito por meio da
Portaria do Comando-Geral nº 1.926/2022.
Art. 5º Publique-se.
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Coronel QOPM Rui Noé Barroso Torres,
Resp. pelo Comando-Geral da PMPR.

