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

EDITAL nº 12-CADETE PMPR-2022
CRONOGRAMA PARA ENTREGA DO FORMULÁRIO DE DADOS BIOGRÁFICOS,
CERTIDÕES E DOCUMENTOS E ENTREVISTA PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL (IS)
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-2022, em observância ao
previsto item 11 do referido edital e tomando por base a publicação do Edital nº 11CADETE PMPR-2022, resolve:
1
Informar os candidatos convocados para as Provas de Habilidades
Específicas (PHE) que a etapa de entrega do Formulário de Dados Biográficos (FDB),
Certidões e Documentos e a etapa de Entrevista para a fase da Investigação Social (IS)
ocorrerá nos dias 25 e 26 de Abril de 2022 no Centro Cultural da Igreja Universal (ao
lado da empresa Leão Júnior), situado na Rua Piquiri, 44 - Rebouças, Curitiba-PR.
1.1 O FDB deve ser preenchido e entregue juntamente com os documentos e
certidões solicitados na fase de Investigação Social, momento em que será realizada
entrevista com o candidato.
2
Informar os candidatos convocados que o Comprovante de Ensalamento
com as informações de data, hora e local para a entrega do Formulário de Dados
Biográficos (FDB), Certidões e Documentos e a Entrevista, está disponível em link
específico no site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).
3
Orientar aos candidatos para que tomem conhecimento das orientações
gerais para a Investigação Social (IS), constante no Anexo Único deste edital.
4
Determinar aos candidatos para que tomem conhecimento Ficha de
Orientação ao Candidato – CADETE PMPR – 2022, disponível no site oficial do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br).
5
Recomendar aos candidatos a leitura do informativo para obtenção das
certidões para a Investigação Social disponível no site oficial do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br).
6
Informar que o candidato também poderá acessar o Questionário para
Obtenção das Certidões, disponível no site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), a fim de
facilitar a interpretação do item 7 do Anexo “I” do Edital regulador que relaciona o rol de
documentos e certidões que devem ser entregues pelo candidato na fase da Investigação
Social. O uso do aplicativo é facultativo e não dispensa a leitura e a confirmação do rol de
documentos previsto no referido anexo.
Curitiba, PR, 13 de Abril de 2022.
(Assinado no original)
Ten.-Cel. QOPM Robson Alves,
Presidente do concurso.

ANEXO UNICO DO EDITAL nº 12-CADETE PMPR-2022
ORIENTAÇÕES PARA A INVESTIGAÇÃO SOCIAL - IS
Para a fase de Investigação Social - IS, os candidatos devem estar atentos às seguintes
orientações:
1) Advertir os candidatos para que no dia da Entrevista e Entrega do FDB, Certidões e
Documentos, apresentem-se no dia e horário estabelecido no comprovante de ensalamento, portando
documento de identidade original, o Formulário de Dados Biográficos - FDB original, 01 (uma) cópia simples
e legível do FDB e os documentos citados no item 7 do Anexo “I” do Edital regulador, sob pena de
desclassificação no certame. Para tanto, recomenda-se ao candidato chegar com antecedência para a
etapa.
2) Nos dias que ocorrerão as entrevistas e a entrega do FDB, certidões e documentos, o portão
do local de prova será fechado no horário, conforme comprovante de ensalamento. Não será permitida a
entrada de candidatos atrasados ou fora do dia e horário previsto no comprovante de ensalamento.
3) Informar os candidatos que na etapa de entrega do FDB, certidões e documentos, será
realizada entrevista com o candidato.
4) Durante a entrevista não será permitido ao candidato a posse de nenhum dispositivo
eletrônico.
5) Atentar para o prazo de validade dos documentos, conforme item 7 do Anexo “I” do Edital
regulador.
6) Após o término da entrevista, o candidato não poderá permanecer nas dependências do
local de prova.
7) Constatada a falta de alguma certidão ou documento, exceto o FDB, será destinado prazo
para saná-la. Para tanto, o candidato receberá um protocolo de solicitação dos documentos faltantes,
constando o local, forma e o prazo de 7 (sete) dias corridos para a entrega. Não será deferido prazo para
sanar a falta do FDB.
8) Os candidatos deverão se fazer presentes, em cada uma das fases, munidos de documento
de identidade original, conforme consta no subitem 18.4 do edital regulador, sob pena de desclassificação
no certame.
9) Alertar os candidatos para providenciar o quanto antes os documentos, certidões e exames
necessários, pois não serão considerados protocolos entregues, bem como não será concedida dilação dos
prazos previstos em edital.
10) Sugerir aos candidatos, civis ou militares, para não comparecerem aos locais da execução
das fases portando arma de fogo.
11) Sugerir aos candidatos militares, quando da execução das fases, para não se
apresentarem fardados ou uniformizados.
12) Os resultados provisórios das etapas serão publicados no sítio eletrônico do Núcleo de
Concursos da UFPR (www.nc.ufpr.br), informando o prazo para a interposição dos recursos, os quais
deverão ser propostos exclusivamente via sistema no referido site.
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