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

EDITAL Nº 168-SOLDADO PMPR-2020

CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA (ESAFI)
(Em cumprimento à ordem judicial)

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, em cumprimento à ordem judicial expressa nos autos n° 5022780-74.2022.4.04.7000 5ª Vara
Federal de Curitiba, resolve:

1

Convocar a candidata condicional ao cargo de Soldado Bombeiro Militar para o Comando
Regional 2º CRBM / Londrina, JULIA DA SILVA PIMENTA, inscrição n° 072861, para a
realização de Exame de Sanidade Física – ESAFI, que será realizado na data de 09 de
outubro de 2022 (domingo), na cidade de Curitiba/PR.

2

Informar que o Comprovante de Ensalamento com a data, endereço e horário do ESAFI será
publicado no dia 05/10/2022.

3

Informar que, nos termos do subitem 13.8.18 do edital regulador do concurso público, o
candidato convocado que não comparecer no dia e local previsto ou não se submeter à
realização do exame ou avaliação será desclassificado do certame.

4

Alertar que a candidata deverá comparecer para o procedimento de exame presencial munida
de documento de identidade original, conforme subitens 8.4.1 e 8.4.2 do edital regulador, sob
pena de desclassificação no certame.

5

Alertar que a candidata deverá, para cumprimento da etapa, entregar os exames e/ou
documentos constantes no item 1 do Anexo VI do Edital n° 01-SOLDADO PMPR-2020 e se
apresentar para o exame clínico.

6

Informar à candidata, que além das orientações do presente edital, observem o descrito no
edital regulador, em especial o subitem 13.8 que trata do Exame de Sanidade Física – ESAFI.

7

Este edital entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Curitiba, PR, 25 de agosto de 2022.
(Assinado no original)
Ten.-Cel. QOPM Emidio Angelotti,
Presidente do concurso.

