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

EDITAL Nº 209 – SOLDADO PMPR-2020
CONVOCAÇÃO CONDICIONAL PARA A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO
CLÍNICA PRESENCIALDO EXAME DE SANIDADE FÍSICA (ESAFI)
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 ParanáPMPR, regulado pelo Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020, com fulcro no disposto no subitem 1.3, em
observância ao disposto nos itens 12 e 13 do edital regulador e nos Editais nº 102, 110, 149, 178, 179,183
e 185 -SOLDADO PMPR- 2020, bem como tomando por base o cronograma apresentado pelo Núcleo de
Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR), resolve:
1

Convocar os candidatos relacionados no Anexo Único deste Edital para a realização da avaliação
clínica presencial pela Banca Examinadora do Exame de Sanidade Física (ESAFI), conforme
disposição do subitem 13.8 do Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020.

2

Orientar que, na data da realização da avaliação clínica presencial, os candidatos deverão
apresentar todos os exames originais em vias físicas, inclusive os exames de imagens
(radiografias).

2.1

Alertar que a falta da apresentação de todos os exames originais em vias físicas na avaliação clínica
presencial, inclusive os exames de imagens (radiografias), acarretará a desclassificação do
candidato no Concurso Público.

3

Informar que a avaliação clínica presencial ocorrerá no dia 09 de outubro de 2022, em horário e
local designado no Comprovante de Ensalamento, disponível para a consulta dos candidatos.

4

Informar os candidatos convocados que o Comprovante de Ensalamento com as informações de
data, hora e local para a submissão à avaliação clínica – ESAFI -, estará disponível em link específico
no site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br) no dia 05/10/2022.

4.1

O candidato convocado deverá apresentar, quando do seu comparecimento presencial para a
avaliação clínica, além dos documentos previstos no item 2 deste Edital, o documento de identidade
original, conforme o subitem 8.4.1 do Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020, sob pena de não
prosseguir na avaliação, e ser desclassificado no Concurso Público, salvo a exceção prevista no
subitem 8.8 (BO) do Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020.

4.2

O horário previsto no Comprovante de Ensalamento é definido para a recepção dos candidatos,
devendo estes, estarem cientes de que o atendimento pode acarretar um período de espera.

5

Comunicar que os candidatos devem ter ciência, com exatidão, das informações como peso, altura
e medida de circunferência abdominal, para preenchimento desses dados na ficha de anamnese
(declaração de saúde do candidato), que será entregue no dia da avaliação clínica presencial.

6

Informar que a convocação do candidato para a avaliação clínica do ESAFI, não entra no mérito,
absolutamente, sobre eventual desclassificação do candidato em fase diversa (Investigação Social),
sendo a relação nominal dos convocados publicada com base no disposto no subitem 13.5do Edital
nº 01-SOLDADO PMPR-2020.

7

Ressaltar, uma vez mais, que a aprovação em todas as fases do concurso, inclusive em relação a
presente etapa de avaliação, são condições inarredáveis para o candidato figurar na lista
classificatória final, conforme o disposto no subitem 14.1 do Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020.

8

Informar que, não foram convocados para a realização da avaliação clínica presencial do ESAFI, os
candidatos que deixaram de atender a convocação para entrega de exames e documentos para

o ESAFI e/ou deixaram de atender a convocação para saneamento de pendências, em todo ou em
parte, dos exames médicos para o ESAFI.
8.1

Após a divulgação do resultado provisório do ESAFI, os candidatos que deixaram de atender as
convocações descritas poderão interpor recurso, por meio de sistema específico, no site oficial do
NC/UFPR (www.nc.ufpr.br).

9

Recomendar aos candidatos que além das orientações constantes do presente edital, igualmente
observem as demais disposições do Edital nº 01-SOLDADO PMPR-2020 em relação a presente
etapa do Concurso Público.

10

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

Curitiba, PR, 04 de outubro de 2022.

(Assinado no original)
Ten.-Cel. QOPM Emidio Angelotti,
Presidente do Concurso.
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL Nº 209 – SOLDADO PMPR-2020
Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 1º CRPM e 6º CRPM / Curitiba
Nº DE INSCRIÇÃO - NOME DO(A) CANDIDATO(A)- Nº DO PROCESSO
098771 / KAUANY DE OLIVEIRA DOS SANTOS / 5012190-38.2022.4.04.7000
157934 / PALOMA SABRINA DA SILVA / 5000359-90.2022.4.04.7000

Cargo:

Soldado

Policial

Militar

Comando Regional: 2º CRPM / Londrina
Nº DE INSCRIÇÃO-NOME DO(A) CANDIDATO(A)
022430 / LUCAS MAIA DOS SANTOS / 0042844-33.2022.8.16.0014

Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 4º CRPM / Ponta Grossa
Nº DE INSCRIÇÃO - NOME DO(A) CANDIDATO(A)- Nº DO PROCESSO
140259 / ANDRE FELIPE DE PROENCA / 5082413-50.2021.4.04.7000
025177 / JOSIMAR GODOY / 0060333-62.2021.8.16.0000

Cargo:

Soldado

Bombeiro

Militar

Comando Regional: 2º CRBM / Londrina
Nº DE INSCRIÇÃO - NOME DO(A) CANDIDATO(A)- Nº DO PROCESSO
009575 / FELIPE GIOVANNE LUPPI NOVAIS / 5038843-77.2022.4.04.7000
072861 / JULIA DA SILVA PIMENTA / 5022780-74.2022.4.04.7000
028020 / LUIZ GABRIEL RODRIGUES GALEGO / 5000822-32.2022.4.04.7000

Cargo:

Soldado

Bombeiro

Militar

Comando Regional: 3º CRBM / Cascavel
Nº DE INSCRIÇÃO - NOME DO(A) CANDIDATO(A)- Nº DO PROCESSO
044488 / DAIANE BERTON / 5001886-77.2022.4.04.7000
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