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

EDITAL Nº 213-SOLDADO PMPR-2020
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA (ECAFI)
(Em cumprimento à decisão 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, observando o contido nas decisões judiciais citadas no Anexo I deste Edital, resolve:
1

Convocar condicionalmente a candidata relacionada no Anexos I deste Edital, para a
realização parcial da etapa do Exame de Capacidade Física (ECAFI), estabelecida no
subitem 13.7 do edital regulador, em conformidade com a determinação judicial.

2

Informar que a realização/reaplicação do ECAFI ocorrerá no dia 20/11/2022 (TSF),
EXCLUSIVAMENTE na cidade de Curitiba.

3

Informar que o Comprovante de Ensalamento com as informações de data, hora e local de
realização dos testes, estará disponível no link específico no site oficial do NC/UFPR
(www.nc.ufpr.br), no dia 07/11/2022.

4

Alertar que, considerando o transcurso do tempo, o candidato deverá apresentar novo
atestado médico para a execução dos testes, conforme modelo constante no Anexo V do
Edital regulador, que o considere apto para a execução dessas atividades. As candidatas
deverão, ainda, apresentar no atestado médico a negatividade para gravidez.

4.1

No que diz respeito ao atestado, o candidato deve observar o constante nos subitens 13.7.6
ao 13.7.12 do EDITAL Nº 01-SOLDADO PMPR-2020, sob pena de estar impedido de
realizar os testes e consequentemente desclassificado do ECAFI.

5

Alertar que o candidato deverá apresentar documento de identidade original, conforme
os subitens 8.4.1 e 8.4.2 do Edital regulador, sob pena de não prosseguir na etapa do
ECAFI.

6

Informar que, a partir do dia 30/11/2022 será publicado o resultado provisório do ECAFI no
site oficial do NC/UFPR (www.nc.ufpr.br), de acordo com o subitem 13.7.30 do Edital
regulador.

6.1

Informar que o prazo para a interposição de recursos terá início a partir das 00h00m01s do
dia imediatamente seguinte ao dia da publicação, e permanecerá disponível para protocolo
por um período máximo de 48 horas.

7

Informar aos candidatos, que além das orientações do presente edital, observem o descrito
no edital regulador.

8

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.

ANEXO I DO EDITAL Nº 213-SOLDADO PMPR-2020
TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA (TSF)
Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 4° CRPM / Ponta Grossa
N.º DE INSCRIÇÃO / NOME DO(A) CANDIDATO(A) / N° DO PROCESSO
043263

/ RAQUEL CONRADO DA SILVA / 5050154-65.2022.4.04.7000

Cargo: Soldado Policial Militar
Comando Regional: 5° CRPM / Cascavel
N.º DE INSCRIÇÃO / NOME DO(A) CANDIDATO(A) / N° DO PROCESSO
000878

/ EDUARDA LETICIA WENCESLAU / 5050973-02.2022.4.04.7000
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