
 ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

________________________________________________________________________________ 

 

EDITAL nº 10-CADETE PMPR-2019 
 

 
CONVOCAÇÃO PARA A SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO 

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 
 

O Presidente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no cargo 
de Cadete Policial Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná-PMPR, regulado pelo 
Edital nº 01-CADETE PMPR-2019, em observância ao previsto no subitem 9.5 do referido 
edital e tomando por base a publicação do Edital nº 09 CADETE PMPR-2019, resolve: 

1. Convocar os candidatos classificados para as PHE, conforme as turmas 
dispostas no Anexo “I” do presente edital.  

2. Orientar os candidatos para que tomem conhecimento do cronograma de 
realização das fases e das orientações gerais constantes no Anexo “II”. 

3. Determinar aos candidatos menores de 18 (dezoito) anos (tendo por 
referência a data de 10/01/2019) para nos termos do subitem 9.8 do edital regulador, 
apresentarem autorização expressa dos seus pais com firma reconhecida para submissão 
às PHE, conforme modelo disponível no link: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/autorizacao.pdf 

4. A autorização citada será recolhida no dia 10/01/2019, antes do início da 
Avaliação Psicológica. 

5. Determinar aos candidatos para apresentarem o atestado médico, nos 
termos dos subitens 13.4 e 13.5 do Edital regulador, para submissão à fase do Exame de 
Capacidade Física-ECAFI, conforme modelo disponível no link: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/modelo_atestado.pdf 

6.  O atestado médico deverá conter o nome, CRM legível do médico, 
assinatura e deverá ter sido expedido, no máximo, 10 (dez) dias antes da data da prova, 
ou seja, expedido a partir do dia 04/01/2019. Importante: Não será permitida a realização 
do ECAFI sem a apresentação do atestado médico nos termos citados e, por conseguinte, 
o candidato será desclassificado do certame com base no subitem 13.6 do Edital 
regulador. 

7. Para a Investigação Social - IS, determinar aos candidatos que tomem 
conhecimento da ficha de orientação e imprimam o Formulário de Dados Biográficos 
(FDB), disponível no link: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/is_ficha_orientacao_e_fdb.pdf 

8. 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. 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/autorizacao.pdf
http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/modelo_atestado.pdf
http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/is_ficha_orientacao_e_fdb.pdf
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9. Informar aos candidatos que a Banca de Investigação Social disponibilizou 
um informativo para obtenção das certidões e que pode ser consultado acessando o link: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/is_informativo.pdf 

10. Informar aos candidatos que foi disponibilizado um “questionário para 
obtenção das certidões” 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. O questionário 
pode ser preenchido acessando o link:  

https://lua.nc.ufpr.br/QUESTIONARIOCFO/ 

11. Informar aos candidatos que fica dispensado de constar expressamente no 
laudo do exame toxicológico a informação a respeito da negatividade para metadona. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Curitiba, PR, 14 de dezembro de 2018. 
 
 

 
Assinado no original 

Ten.-Cel. QOPM Vanderley Rothenburg, 
Presidente do concurso.  

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2019/is_informativo.pdf
https://lua.nc.ufpr.br/QUESTIONARIOCFO/
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ANEXO „‟I‟‟ DO EDITAL nº 10-CADETE PMPR-2019 
 

TURMA NOME DO(A) CANDIDATO(A) INSCRIÇÃO 

01 

BARBARA ZARNICINSKI DA SILVA 018616 

DESYRE GOMES TACONI 045331 

EDUARDA TEZZANI DE JESUS 016871 

GABRIELA FONTANA DOS SANTOS  048793 

GABRIELLY CHUCHAJA GNOATTO 018173 

JÉSSICA PEREIRA MACEDO 018590 

02 

MARIA EDUARDA CARDOSO DE BIAGI SILOS 015625 

MARIELA ANTONIACOMI DIAS 018219 

MILLENA MARCHI BARBOSA 016580 

TAYANA PRISCILA CEZAR 048256 

VALÉRIA RAMOS GUIMARÃES 016162 

03 

ABNER FILIPE DE JESUS 045212 

ALAN CRISTIAN BROSTT 016565 

ALEXANDRE DRULLA MACHADO 016817 

AMAURI APARECIDO DE CAMPOS JUNIOR 016002 

ANDREI SILVEIRA 018397 

ANDREY RAFAEL SHEVCHUK DA SILVA 045836 

04 

BRUNO BISCAIA DE OLIVEIRA 017569 

BRYAN WESLEY WENG E SILVA 017654 

CAIO MURILO PREISLER 018333 

DANIEL COUTINHO INHAN 016373 

DAVI OTÁVIO BENTZ 017792 

DIEGO WILLIAM YUSEINSKI 015016 

05 

DOUGLAS REZENDE MARQUES 016978 

EDUARDO POLETO DA SILVA CHOTGUIS 018814 

ENZO GABRIEL CHIAFITELA 015273 

FÁBIO HENRIQUE FERNANDES 046185 

FABRÍCIO PEREIRA FERREIRA 048674 

FERNANDO MOREIRA 015638 

06 

GIOVANI DA SILVA AZEVEDO 016745 

GUILHERME SERENESKI DE OLIVEIRA 014856 

JOÃO VINÍCIUS C LEITE 015746 

JOHANN ADAM 016847 

LEANDRO PIRES DE ARAUJO  017276 

LEANDRO TOSTA DELELA 049819 

07 

LENIEL CORREIA EVANGELISTA 045597 

LEONARDO BORGES BECKER 016333 

LEONARDO STRUGALA 014985 

LUCAS CARNEIRO SANTOS 016739 

LUIS GUSTAVO GUARNIERI SAMPAIO 048806 

LUIS HENRIQUE DALZOTO BUENO 015265 

08 

LUIZ BRESSAN 045800 

LUIZ THIAGO CARLI 018683 

MARCOS PEREIRA FENALI 048513 

MATEUS LUIS DE OLIVEIRA PERES 016937 

MATHEUS TAKASHI KAMINARI 016355 

MATHEUS TORQUATO 018654 

09 

PEDRO HENRIQUE GIRÃO 014891 

RAFAEL ANDRIOLI OGG 014736 

RAFAEL CARGNIN NETO 045796 

RAFAEL LAZARTE 018448 

RAFAEL PIQUINA BOTEGA 045765 

RAFAEL RODRIGUES DE ANDRADE 017101 

10 

SERGIO WALTER JUNIOR 045867 

THALES WEBER KIENEN MULLER SIMON 014834 

VICTOR FERREIRA LIMA 015024 

VINICIUS FAZOLO BIANCHINI 045255 

VINICIUS GAWRONSKI MORDHOST  016222 

VINÍCIUS GRUPO DE LIMA 048087 
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ANEXO “II”  DO EDITAL nº 10-CADETE PMPR-2019 

 

1. CRONOGRAMA: 

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 
DATA HORÁRIO TURMAS FASE LOCAL 

10/01/2019 08h30min 
TODAS AS 
TURMAS 

Avaliação Psicológica – AP 
 

- Levar caneta esferográfica (preta ou azul) e 
lápis nº 02. 

- Levar documento de identidade original, 
conforme subitem 15.2 do Edital regulador. 

- Candidatos menores de 18 (dezoito) anos 
deverão apresentar a autorização dos pais. 

Colégio Vila Militar 
Endereço:  

Rua Almirante 
Gonçalves, nº 1423, 

Bairro Rebouças, 
Curitiba-PR. 

14/01/2019 

08h30min 
01; 02; 03; 

04 e 05. 

Exame de Capacidade Física – ECAFI 
(Teste de Suficiência Física – TSF) 

 
- Shuttle Run, Tração/Isometria na Barra fixa, 

Corrida de 2.400 metros. 
-  Apresentar atestado médico com expedição 

máxima de 10 dias, conforme subitens 13.4 
e 13.5  do Edital regulador. 

-  Levar documento de identidade original, 
conforme subitem 15.2 do Edital regulador. 

Auditório da Escola 
de Formação de 

Oficiais na Academia 
Policial Militar do 
Guatupê-APMG. 

Endereço: BR 277, 
KM 72, São José 
dos Pinhais-PR. 

10h00min 
06; 07; 08; 

09 e 10. 

15/01/2019 
 

das 
08h45m às 
11h00min 

e das 
13h30min 

às 
17h00min 

08h45min 01 Exame de Sanidade Física – ESAFI 
- Entrega dos Exames relacionados  

no item 1 do Anexo “III”  
do edital regulador. 

 
- Atentar para o prazo de validade dos 

Exames, conforme subitem 12.10  do Edital 
regulador. 

- Levar documento de identidade original, 
conforme subitem 15.2 do Edital regulador. 

- Providenciem imediatamente todos os 
exames solicitados, principalmente o 
toxicológico. 

Junta Médica  
da Polícia Militar  

do Paraná. 
Endereço:  

Rua Almirante 
Gonçalves, nº 2247, 
Bairro Água Verde, 

Curitiba-PR. 

09h00min 02 

09h15min 03 

09h30min 04 

09h45min 05 

10h00min 06 

10h15min 07 

10h30min 08 

10h45min 09 

11h00min 10 

16/01/2019 

09h00min 
01; 02; 03; 

04 e 05. 

Investigação Social – IS 
- Entrega do FDB, certidões e documentos 

relacionados no item 7 do Anexo “I” do 
Edital regulador. 

-  Entrevista. 
- Atentar para o prazo de validade dos 

documentos, conforme item 7 do Anexo “I” 
do Edital regulador. 

- Levar documento de identidade original, 
conforme subitem 15.2 do Edital regulador. 

- Providenciem imediatamente todos os 
documentos solicitados. 

Colégio Vila Militar 
Endereço:  

Rua Almirante 
Gonçalves, nº 1423, 

Bairro Rebouças, 
Curitiba-PR. 

14h00min 
06; 07; 08; 

09 e 10. 

24/01/2019 

08h00min 
01; 02; 03; 

04 e 05. 

Exame de Sanidade Física – ESAFI 
- Avaliação Clínica. 

 
- Sugere-se que os candidatos compareçam 

com trajes de banho e as candidatas com 
trajes de banho de duas peças. 

- Levar documento de identidade original, 
conforme subitem 15.2 do Edital regulador. 

Junta Médica  
da Polícia Militar  

do Paraná. 
Endereço:  

Rua Almirante 
Gonçalves, nº 2247, 
Bairro Água Verde, 

Curitiba-PR. 

10h00min 
06; 07; 08; 

09 e 10. 



 

 
Edital nº 10-CADETE PMPR-2019  

5 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

a) Os candidatos deverão se fazer presentes, em cada uma das fases, munidos de 
documento de identidade original conforme consta no subitem  9.7  do edital regulador, 
sob pena de desclassificação no certame. 

b) Os candidatos menores de 18 anos (tendo por referência a data de 10/01/2019) 
deverão apresentar autorização expressa do pai ou responsável com firma reconhecida, 
para a realização das PHE, a referida autorização deverá ser entregue no dia 10/01/2019, 
antes da realização da Avaliação Psicológica, conforme consta no subitem 9.8 do edital 
regulador e modelo disponibilizado, sob pena de desclassificação no certame. 

c) Alertar os candidatos para providenciar o quanto antes os documentos, certidões e 
exames necessários, pois não será considerado protocolos entregues, bem como não 
será concedida dilação dos prazos previstos em Edital. 

d) Informar que os exames médicos e laboratoriais podem demorar alguns dias para 
ficarem prontos (especialmente o toxicológico), dessa forma o candidato deverá 
providenciar a realização dos exames com a necessária antecedência. 

e) Sugerir aos candidatos que apresentem aos seus médicos o edital com a relação 
dos exames solicitados, bem como, confiram os exames ao retirá-los do laboratório, a fim 
de não se esquecer de nenhum. 

f) Sugerir aos candidatos, civis ou militares, para não comparecerem aos locais da 
execução das fases portando arma de fogo. 

g) Sugerir aos candidatos militares, quando da execução das fases, para não se 
apresentarem fardados ou uniformizados. 

h) Advertir os candidatos para que no dia da Avaliação Psicológica apresentem-se no 
horário estabelecido, no interior do Colégio Vila Militar (CVM), situado na Rua Almirante 
Gonçalves, nº 1423, Bairro Rebouças, Curitiba-PR, portando documento de identidade 
original, sob pena de desclassificação no certame, para tanto, recomenda-se ao candidato 
chegar com antecedência nas dependências do CVM. 

i) Para a Avaliação Psicológica o candidato deverá estar de posse de caneta 
esferográfica de cor preta ou azul e lápis nº 02. 

j) Somente os candidatos considerados inaptos na Avaliação Psicológica serão 
direcionados para a entrevista devolutiva, a fim de tomar conhecimento dos motivos de 
sua inaptidão. 

k) Advertir os candidatos para que no dia do Exame de Capacidade Física (ECAFI) – 
Teste de Suficiência Física (TSF), apresentem-se no horário estabelecido no interior do 
auditório da Escola de Formação de Oficiais, no Bloco de Salas de Aulas, portando 
documento de identidade original, sob pena de desclassificação no certame, para tanto, 
recomenda-se ao candidato chegar com antecedência nas dependências da Academia 
Policial Militar do Guatupê (APMG), situada na BR 277, Km 72, São José dos Pinhais-PR, 
a fim de localizá-lo. 

l) Para o ECAFI-TSF os candidatos deverão apresentar atestado médico, constando 
o nome, CRM legível e assinatura do médico, e ainda, ser expedido no máximo 10 (dez) 
dias antes da realização da prova, ou seja, com data de expedição entre os dias 
04/01/2019 e 14/01/2019, conforme previsto nos subitens 13.4 e 13.5 do Edital regulador, 
e modelo disponibilizado, sob pena de desclassificação no certame. 

m) Para o ECAFI sugere-se que os candidatos compareçam com roupas apropriadas 
para a realização das provas. 
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n) Poderá ser remarcada a realização do ECAFI a critério do presidente da banca, se 
não for possível a sua realização devido às condições climáticas. A nova data será 
agendada por meio de edital convocatório específico a ser divulgado no site do núcleo de 
concursos da UFPR. 

o) Na data do ESAFI - entrega dos exames relacionados no item 1 do Anexo “III” do 
Edital regulador - os candidatos deverão apresentar todos os exames, os quais deverão 
constar, além da identificação do candidato, a assinatura e o registro no órgão de classe 
específico do profissional responsável. Os exames não serão restituídos aos candidatos e 
nem será fornecida cópia. 

p) Advertir os candidatos para que na data do ESAFI - entrega dos exames 
relacionados no item 1 do Anexo “III” do Edital regulador - apresentem-se na Junta 
Médica da Polícia Militar do Paraná (JM), portando documento de identidade original, sob 
pena de desclassificação no certame, para tanto, recomenda-se ao candidato chegar com 
antecedência na JM, situada na Rua Almirante Gonçalves, nº 2247, Bairro Água Verde, 
Curitiba-PR, a fim de localizá-la. 

q) A entrega dos exames relacionados no item 1 do Anexo “III” do Edital regulador 
será realizada, exclusivamente, no dia 15/01/2019 na JM, no período das 08h45min 
11h00min e das 13h30min às 17h00min, no entanto solicita-se que o candidato 
compareça no horário determinado para a sua respectiva turma para facilitar o 
atendimento. 

r) O candidato que não comparecer no dia 15/01/2019 na JM para realizar a entrega 
dos exames, será desclassificado do concurso. 

s) Advertir os candidatos para que no dia do ESAFI- Avaliação Clínica- apresentem-
se no horário estabelecido no interior da JM, portando documento de identidade original, 
sob pena de desclassificação no certame, para tanto, recomenda-se ao candidato chegar 
com antecedência. 

t) Na data do ESAFI – Avaliação Clínica - a banca poderá solicitar exames 
complementares, com o objetivo de esclarecer determinado diagnóstico duvidoso, estes 
deverão ser entregues na JM até às 17h00min do dia 07 de fevereiro de 2019. 

u) Para a realização do  ESAFI – Avaliação Clínica - sugere-se que os candidatos 
compareçam com trajes de banho e as candidatas com traje de banho de duas peças. 

v) Não serão recebidos exames relacionados no item 1 do Anexo “III” do Edital 
regulador fora dos prazos estipulados ou no dia da Avaliação Clínica do ESAFI. 

w) Advertir os candidatos para que no dia da Investigação Social – IS (Entrevista e 
Entrega do FDB, certidões e documentos), apresentem-se no horário estabelecido no 
interior do CVM, situado na Rua Almirante Gonçalves, nº 1423, Bairro Rebouças, Curitiba-
PR, 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 nas dependências do CVM.  
Durante a entrevista não será permitido ao candidato a posse de nenhum dispositivo 
eletrônico. Após o término da entrevista o candidato não poderá permanecer nas 
dependências do CVM.  

x) 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. 

http://www.nc.ufpr.br/

