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

EDITAL nº 07-CADETE PMPR-2019
RESULTADO PROVISÓRIO DA ENTREVISTA AFRODESCENDENTE

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 nos itens 8 e 14 do
referido edital e tomando por base o termo de resultado da entrevista de verificação de
afrodescendência de 12 de novembro de 2018, resolve:
1.
Divulgar o resultado provisório da entrevista com a banca de verificação de
afrodescendência realizada no dia 12 de novembro de 2018, conforme disposto no Anexo
único do presente edital.
2.
Informar aos candidatos que não compareceram ao local da entrevista de
verificação de afrodescendência, na hora e dia estipulados pelo Edital nº 06-CADETE
PMPR-2019, relacionados no item 2 do Anexo único do presente edital, que passarão a
concorrer às vagas destinadas à concorrência geral, nos termos do subitem 8.7 do edital
regulador.
3.
Informar aos candidatos que o prazo para a interposição de recursos terá
início a partir das 00h00m01s do dia 13 de novembro de 2018, encerrando-se às
23h59m59s do dia 14 de novembro de 2018, os quais deverão ser interpostos
exclusivamente por meio do sistema de recursos disponível em:
http://saturno.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2019/cfo/recursos/cand_login.php

Curitiba, PR, 12 de novembro de 2018.

Asssinado no original
Ten.-Cel. QOPM Vanderley Rothenburg,
Presidente do concurso.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL nº 07-CADETE PMPR-2019
1. Candidatos considerados afrodescendentes:
Nº DE INSCRIÇÃO-NOME DO(A) CANDIDATO(A)
18616-BARBARA ZARNICINSKI DA SILVA;
16978-DOUGLAS REZENDE MARQUES;
16745-GIOVANI DA SILVA AZEVEDO;
45597-LENIEL CORREIA EVANGELISTA;
48513-MARCOS PEREIRA FENALI.

2. Candidatos que não compareceram ao local da entrevista com a
banca de verificação de afrodescendência, na hora e dia estipulados
pelo Edital nº 06-CADETE PMPR-2019:
Nº DE INSCRIÇÃO-NOME DO CANDIDATO
18397-ANDREI SILVEIRA;
15681-MATHEUS LEE DOS SANTOS DUBAS;
15789-RENATO OLIVEIRA DE FREITAS.
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