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

ESCOLHA DOS NÚCLEOS DE ENSINO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM

Solicitamos aos candidatos 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,
que acessem o link abaixo e preencham, até o dia 17 de julho de 2022, as opções de Núcleos
de Ensino para realizarem o Curso de Formação de Praças PM.
2. As opções disponíveis se referem tão somente ao local de realização do curso, ou seja,
NÃO É A OPÇÃO PARA LOTAÇÃO INICIAL prevista no item 17 do edital regulador do certame, a
qual ocorrerá em outro momento. Assim, tal consulta possui caráter sugestivo, tendo em vista que
a realização do Curso de Formação de Praças PM/BM ocorrerá de acordo com a capacidade
operacional da Administração Policial Militar Estadual, conforme subitem 18.3 do referido edital.
3. O candidato deverá preencher 05 (cinco) opções, em ordem de preferência, e o
preenchimento das vagas se dará por ordem de classificação do candidato no concurso por
CRPM. Caso a classificação não permita que ele realize a escola em nenhum dos locais
escolhidos (falta de vagas) a Administração Policial Militar indicará o local onde o candidato
realizará o Curso de Formação de Praças, medida que também será aplicada aos candidatos que
não preencherem o formulário no prazo estabelecido.
4. Somente os candidatos que se inscreveram para o cargo de Soldado de 2ª Classe
POLICIAL Militar deverão preencher o formulário, de acordo com o CRPM para o qual se
inscreveram no concurso.
5. Aos candidatos que se inscreveram para o cargo de Soldado de 2ª Classe BOMBEIRO
Militar, será oportunizada a escolha do local de formação no dia da posse, conforme a
classificação no concurso por CRBM.

Acesse o link abaixo e UTILIZE LETRAS MAIÚSCULAS PARA PREENCHER O FORMULÁRIO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepBWaGxsuax2Ke_lw5Hu0PcR0kh6PhwL14rxMnLNzndBrvg/viewform?usp=sf_link

Curitiba, PR, 08 de julho de 2022.

