
 ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

___________________________________________________________________________ 

 

EDITAL nº 15-CADETE-PM/BM-2018 
 (Retificado Pelo Edital nº 16-CADETE-PM/BM-2018) 

 

CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 
 
 

O Presidente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas nos 
cargos de Cadete PM/BM da Polícia Militar do Estado do Paraná-PMPR, regulado 
pelo Edital nº 01, retificado integralmente pelo Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018, 
em observância ao previsto no subitem 8.5 do referido edital e tomando por base o 
Edital nº 14-CADETE-PM/BM-2018, 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 07/01/2018), para nos termos do subitem 8.8 do Edital 
regulador, apresentarem autorização expressa dos seus pais com firma reconhecida  
para submissão às PHE, conforme modelo constante no Anexo “III” e disponível no 
link abaixo: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/autorizacao_pais.pdf 

4. A autorização citada será recolhida no dia 07/01/2018, antes do início 
da Avaliação Psicológica. 

5. Determinar aos candidatos para apresentarem o atestado médico, nos 
termos dos subitens 12.5 e 12.6 do Edital regulador, para submissão à fase do 
Exame de Capacidade Física-ECAFI, conforme Anexo “IV” deste edital e disponível 
no link: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/modelo_atestado.pdf 

6. No atestado médico deverá constar: nome e CRM legíveis do médico, 
assinatura e com expedição máxima de 10 (dez) dias da data prova, ou seja, 
expedido a partir do dia 29/12/2017. 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 12.7 
do Edital regulador. 

7. Para a Investigação Social, determinar aos candidatos que tomem 
conhecimento da ficha de orientação, constante do Anexo “V” e imprimam o 
Formulário de Dados Biográficos (FDB), disponível no link: 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/fdb.pdf 

8. O FDB deve ser preenchido e entregue, juntamente com os 
documentos e certidões solicitados na fase de Investigação Social – IS, momento 
em que será realizada entrevista com o candidato. 

http://portal.nc.ufpr.br/documentos/editais/Edital_16-CADETE-PM_BM-2018.pdf
http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/autorizacao_pais.pdf
http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/modelo_atestado.pdf
http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/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/CFO2018/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/ 

 
 
 
 
 

Curitiba, PR, 15 de dezembro de 2017. 
 
 

 
Assinado no original 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal.nc.ufpr.br/documentos/CFO2018/is_informativo.pdf
https://lua.nc.ufpr.br/QUESTIONARIOCFO/
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ANEXO “I”  DO EDITAL nº 15-CADETE-PM/BM-2018 
(Retificado Pelo Edital nº 16-CADETE-PM/BM-2018) 

1. Cadete Policial Militar: 
TURMA NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

01 

ADRYAN LUCAS RODRIGUES DE JESUS 017079 

AMAURI APARECIDO DE CAMPOS JUNIOR 018461 

DIEGO MATHEUS ALVES 051641 

DIOGO TOYOKUNI KOSAKA 016734 

DIOGO YUKIO DE SÁ FLÓRIDO 016576 

EDUARDO CORREA PERES 051538 

02 

EDUARDO CORTEZ URGNIANI 050057 

ELIAS CHEHADE DECONTO GEHA 016956 

EMILIO GAUDEDA JUNIOR 017304 

ENZO GABRIEL CHIAFITELA 017911 

GABRIEL SAKAI MARQUES 050958 

GABRIEL VINICIUS SUREK 017605 

03 

GUILHERME ESPIGIORIN 017663 

GUILHERME GANEM DE ALMEIDA CEZAR 017413 

GUILHERME VIEIRA MESQUITA 018931 

HENRIQUE ALVES PIEROBOM 019581 

ITALUS SILVA 018312 

IVO PEREIRA GARCIA JÚNIOR 019985 

04 

JEAN CARLOS TEIXEIRA DE LIMA 017062 

JOÃO MARCELO DE OLIVEIRA 051877 

JOSUÉ MENDES DO CARMO 019444 

LENIEL CORREIA EVANGELISTA 049759 

LEONALDO MARCOS BERNARDO GIMENES 018316 

LEONARDO RAMON 017055 

05 

LORENZO FOLDA DETZEL 018783 

LUCAS ANDRADE COSTA 017515 

LUIS FELIPE BORTOLAN LAMBRANHO 020292 

LUIS GUSTAVO GUARNIERI SAMPAIO 020531 

LUIS SHIZUTO ARIMORI RIBEIRO 049807 

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS TAVARES 051835 

06 

LUIZ THIAGO CARLI 017602 

MARCELO LOPES MOREIRA 018872 

MARCO ANTONIO MIOSSO 050093 

MARCOS ANTONIO ANTUNES DA SILVA 020003 

MARCOS PEREIRA FENALI 052316 

MATHEUS STILLNER EUFRANIO 052315 

07 

PAULO RICARDO DA ROSA 018555 

RAFAEL AMARAL ALVES 018136 

RENAN RUSSI DOS SANTOS 019882 

RODRIGO FERREIRA FARION 019200 

ROGÉRIO SCORTEGAGNA CUBAS CORDEIRO 018455 

RÔMULO CORREA DA SILVA COSTA 016626 

08 

TIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA 017903 

VICTOR FREITAS DA VEIGA 017764 

VINICIUS L ABBATE LARUCCIA 017832 

VINICIUS SZLANDA 020386 

WESLLEY IGNACHESKI 019778 

09 AMANDA MARQUES ALVES 019887 

10 

ANA CRISTINA MARTINS NUNES 017365 

CAROLINE MENEGASSI DA SILVA 016977 

ELAIZA CECILIA SERBAI ALVES 019863 

GIOVANNA DOS SANTOS LEME 017269 

GISELY BLANC 016662 

ISABELA CAMARGO MORAES 052049 

11 

LISIANE KROEKER BITENCOURT 017856 

MARIANA ROZENTALSKI MACHADO 020480 

RAISA REQUI JAKUBIAK 017621 

TAYANA PRISCILA CEZAR 051736 

THALITA ARRUDA DA LUZ 019729 

THAYS GOMES BARROCA PINTO 017835 

http://portal.nc.ufpr.br/documentos/editais/Edital_16-CADETE-PM_BM-2018.pdf
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2. Cadete Bombeiro Militar: 
 

TURMA NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO 

12 

AGHATA ACHILLES DE OLIVEIRA 015589 

ANA JULIA MATUMOTO POOTER 015876 

ANDRESSA WILLE 016170 

BARBARA ZARNICINSKI DA SILVA 016129 

MARIA FERNANDA BARRETO BATISTA DOS SANTOS 016101 

MARINEZ PETTERS IMOTO 015569 

13 
PATRICIA DE OLIVEIRA 015879 

RENATA CAMARGO 015923 

RENATA ZANETTI DO NASCIMENTO 016007 

14 
ADRIANO AMARAL 015577 

ALEXANDRE DONAISKI RODRIGUES DE MORAES 016103 

CHARLES FONSECA DA SILVA 015625 

15 

CRISTIAN DALMASO FERREIRA 016489 

DANTON LUIS ALEXANDRE 016220 

EDUARDO KRAEMER ANDREOLI 015709 

GILSON ALEX FERRI 015700 

GUILHERME SERENESKI DE OLIVEIRA 016288 

IGOR RUAN DE ARAUJO CAETANO 051003 

16 

JEAN CARLOS DA SILVA 015781 

LUCAS DA SILVA DELAI 052453 

LUCAS MALANOWSKI 015840 

LUIS AUGUSTO NEGOSEKI DA SILVA 015970 

NILSON CARLOS SARAF 016294 

PEDRO ARTHUR PIERDONA 016023 

17 

RAFAEL VIEIRA 015730 

RAMIRO SCHWEITZER DALMOLIN 016198 

RAMON TEIXEIRA MARQUES ALVES 051139 

TIAGO CHELNI 015837 

VICTOR BENJAMIN VIEIRA MOURA 015789 

WARISON CAUE PADOVANI PINTO 016464 
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ANEXO “II”  DO EDITAL nº 15-CADETE-PM/BM-2018 
 

 

1. CRONOGRAMA: 

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 
DATA HORÁRIO TURMAS FASE LOCAL 

07/01/2018 08h30min 
TODAS AS 
TURMAS 

Avaliação Psicológica – AP 
- Levar caneta esferográfica (preta ou azul) 

e lápis nº 02. 
- Levar documento de identidade original, 

conforme subitem 14.2 do Edital regulador. 
- Candidatos menores de 18 (dezoito) anos 
deverão apresentar a autorização dos pais 

com firma reconhecida. 

Colégio da Polícia 
Militar. 

Endereço: Rua José 
Ferreira 

Pinheiro, nº 349, 
Portão, 

Curitiba-PR. 

08/01/2018 

08h00min 
01; 02; 03; 
04; 05; 06; 
07 e  08. 

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 12.5 e 12.6  do Edital regulador. 
- Levar documento de identidade original, 

conforme subitem 14.2 do Edital regulador. 

Auditório da Escola de 
Oficiais na Academia 

Policial Militar do 
Guatupê-APMG. 

Endereço: BR 277, KM 
72, São José dos 

Pinhais-PR. 
09h45min 

09; 10; 11; 
12; 13; 14; 
15; 16 e 17. 

09/01/2018 

08h00min 
12; 13; 14; 
15; 16 e 17. 

Exame de Capacidade Física – ECAFI 
(Teste de Habilidades Específicas-THE) 

- Somente para candidatos BM; 
- Mergulho e Deslocamento em meio 

líquido. 
- Não esquecer a sunga/maiô, touca e 

óculos. 
- Levar documento de identidade original, 

conforme subitem 14.2 do Edital regulador. 

Colégio Estadual do 
Paraná 

(Ao lado da piscina). 
Endereço: Av. João 

Gualberto, nº 250 - Alto 
da Glória, Curitiba-PR. 

14h00min 
12; 13; 14; 
15; 16 e 17. 

Exame de Capacidade Física – ECAFI 
(Teste de Habilidades Específicas - THE) 

- Somente para candidatos BM; 
- Transposição em trave suspensa e 

simulação de resgate. 
- Levar documento de identidade original, 

conforme subitem 14.2 do Edital regulador. 

Centro de Ensino e 
Instrução do Corpo de 

Bombeiros - CEI. 
Endereço: Rod. João 
Leopoldo Jacomel, KM 

7,5, Guarituba, 
Piraquara-PR. 

18/01/2018 
 

das 
13h30min 

às 
17h30min 

13h30min 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 11.10  do Edital 

regulador. 
- Levar documento de identidade original, 

conforme subitem 14.2 do Edital regulador. 
 

Junta Médica do 
Hospital da Polícia 

Militar. 
Endereço: Avenida 

Pref. Omar Sabbag, nº 
894, Jardim Botânico, 

Curitiba-PR. 

13h45min 02 

14h00min 03 

14h15min 04 

14h30min 05 

14h45min 06 

15h00min 07 

15h15min 08 e 09 

15h30min 10 

15h45min 11 

16h00min 12 

16h15min 13 e 14 

16h30min 15 

16h45min 16 

17h00min 17 



 

 
Edital nº 15–CADETE-PM/BM-2018  

6 

 

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 
DATA HORÁRIO TURMAS FASE LOCAL 

23/01/2018 

08h30min 
01; 02; 03; 04; 

05; 06; 07 e  
08. 

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 14.2 do 

Edital regulador. 
 

Colégio da Polícia Militar. 
Endereço: Rua José 

Ferreira 
Pinheiro, nº 349, Portão, 

Curitiba-PR. 

13h30min 
09; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16 

e 17. 

26/01/2018 13h00min 
TODAS AS 
TURMAS 

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 14.2 do 

Edital regulador. 
 

Auditório da Escola de 
Oficiais na Academia 

Policial Militar do 
Guatupê-APMG. 

Endereço: BR 277, KM 
72, São José dos 

Pinhais-PR. 

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  8.7  do 
Edital regulador, sob pena de desclassificação no certame. 

b) Os candidatos menores de 18 anos (tendo por referência a data de 
07/01/2018) deverão apresentar autorização expressa do pai ou responsável com 
firma reconhecida, para a realização das PHE, a referida autorização deverá ser 
entregue no dia 07/01/2018, antes da realização da Avaliação Psicológica, conforme 
consta no subitem 8.8 do Edital regulador, e modelo do Anexo “III” deste edital, sob 
pena de desclassificação no certame. 

c) Alertar os candidatos para providenciar o quanto antes os documentos, 
certidões e exames necessários, pois não serão considerados 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 da Polícia Militar 
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(CPM), situado na Rua José Ferreira Pinheiro, nº 349, Portão, 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 
CPM. 

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 Oficiais (ESO), 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 29/12/2017 e 07/01/2018, conforme previsto nos subitens 12.5 e 12.6 
do Edital regulador, e modelo do Anexo “IV” deste edital, sob pena de 
desclassificação no certame. 

m) Para o ECAFI sugere-se que os candidatos compareçam com roupas 
apropriadas para a realização das provas. 

n) Advertir os candidatos para que no dia do Exame de Capacidade Física 
(ECAFI) – Teste de Habilidade Específica (THE), apresentem-se no horário 
estabelecido ao lado da piscina do Colégio Estadual do Paraná, situado na Av. João 
Gualberto, nº 250 - Alto da Glória, Curitiba-PR e no Centro de Ensino  e Instrução do 
Bombeiros  - CEI, situado na Rod. João Leopoldo Jacomel, Km 7,5, Guarituba, 
Piraquara-PR, sob pena de desclassificação no certame, para tanto, recomenda-se 
ao candidato chegar com antecedência nos referidos locais. 

o) Para as provas de mergulho e deslocamento em meio líquido, os 
candidatos deverão comparecer trajando sunga/maiô, e ainda, trazer consigo touca 
e óculos de natação. 

p) 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 então agendada por meio de edital convocatório específico a ser 
divulgado no site do núcleo de concursos da UFPR. 

q) 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. 

r) 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 do Hospital da Polícia Militar (JM/HPM), portando documento de 
identidade original, sob pena de desclassificação no certame, para tanto, 
recomenda-se ao candidato chegar com antecedência nas dependências do HPM, 
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situado na Avenida Pref. Omar Sabbag, nº 894, Jardim Botânico, Curitiba-PR, a fim 
de localizá-la. 

s) A entrega dos exames relacionados no item 1 do Anexo “III” do Edital 
regulador será realizada, exclusivamente, no dia 18/01/2018 na JM/HPM, no período 
das 13h30min às 17h30min, no entanto solicita-se que o candidato compareça no 
horário determinado para a sua respectiva turma para facilitar o atendimento. 

t) O candidato que não comparecer no dia 18/01/2018 na JM/HPM para 
realizar a entrega dos exames, será desclassificado do concurso. 

u) Advertir os candidatos para que no dia do ESAFI- Avaliação Clínica- 
apresentem-se no horário estabelecido no interior do auditório da ESO, 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 APMG, situada na BR 277, KM 72, São José 
dos Pinhais-PR, a fim de localizá-lo. 

v) 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/HPM, até às 17h30min do dia 09 de 
fevereiro de 2018. 

w) 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. 

x) 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. 

y) 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 CPM, situado na Rua José Ferreira Pinheiro, nº 349, 
Portão, 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 CPM.  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 CPM.  

z) 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/
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ANEXO “III”  DO EDITAL nº 15-CADETE-PM/BM-2018 

 

AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

(PARA MENORES DE 18 ANOS) 

 

Em conformidade com o subitem 8.8 do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018, 
eu, ________________________________________________________________, 
RG nº ______________________, responsável legal, na qualidade de 
___________________ (pai, mãe ou tutor), do(a) menor 
___________________________________________________________________, 
RG nº _________________________, nascido (a) em _____ de ______________do 

ano de _________, AUTORIZO-O a participar das Provas de Habilidades 

Específicas-PHE, descritas no subitem 8.3 do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018. 
 

____________________, ____ de ___________de 20___. 

  

________________________________________________ 
Assinatura do Responsável legal. 
(COM FIRMA RECONHECIDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 
DIRETORIA DE PESSOAL 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

  
PROTOCOLO DE ENTREGA 

 
 A Comissão Organizadora do Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas nos 
cargos de Cadete Policial e de Cadete Bombeiro Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná-
PMPR, regulado pelo Edital nº 01, retificado integralmente pelo Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018, 
declara ter recebido a autorização do responsável legal para o candidato abaixo participar das Provas 
de Habilidades Específicas - PHE, em conformidade com o subitem 8.8 do Edital regulador do 
certame. 
 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________ 

RG: _______________________________ 
Curitiba/PR, 07 de Janeiro de 2018. 

 

 
________________________________________         _____________________________________ 
  Responsável pelo recebimento da autorização Assinatura 
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ANEXO “IV”  DO EDITAL nº 15-CADETE-PM/BM-2018 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA O ECAFI  
 

 

 
ATESTADO MÉDICO PARA O EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA – PMPR - CADETE-PM/BM-2018 

 
       ATESTO, para os devidos fins, que 
o(a) candidato (a) _____________________________________________________ 
________________________________________, RG _______________________, 
goza de boas condições de saúde, estando APTO(A) para realizar as provas de 
corrida de 2.400 metros, tração/isometria na barra fixa e “shuttle run” do Teste de 
Suficiência Física - TSF, no concurso público da Polícia Militar do Paraná, regulado 
pelo Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018. 
 
       ATESTO, ainda, que, sendo o(a)  
candidato(a) examinado(a)  optante do cargo de Cadete BM, goza de boas 
condições de saúde, estando igualmente APTO(A) para realizar as provas de 
Mergulho, Deslocamento em Meio Líquido, Transposição em Trave Suspensa e 
Simulação de resgate do Teste de Habilidades Específicas - THE, do mesmo 
concurso. 
 
            
  
       ATESTO, por fim, que a candidata 
acima não está em processo gestacional. (somente para sexo FEMININO) 
 
 

___________________, Pr, ____/____/_____. 
 
 
 
 
 

                  Assinatura:__________________________________ 
                             Carimbo: Nome e CRM do Médico: 

                                  (Legível) 
 
 

 
Observações Importantes:  
1- As formas de execução e tempos necessários exigidos para os testes acima 
descritos estão definidos nos anexos “V” e “VI” do edital nº 03-CADETE-PM/BM-
2018 disponível em http://netuno.nc.ufpr.br:8081/Documentos/PS2018/Edital_03_CADETE-
PM_BM-2018.pdf. 
2- Atentar para o prazo de validade do atestado médico (10 dias da data do primeiro 
teste). 

 

 

http://netuno.nc.ufpr.br:8081/Documentos/PS2018/Edital_03_CADETE-PM_BM-2018.pdf
http://netuno.nc.ufpr.br:8081/Documentos/PS2018/Edital_03_CADETE-PM_BM-2018.pdf
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ANEXO “V”  DO EDITAL nº 15-CADETE-PM/BM-2018 
 

BANCA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL 
 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AO CANDIDATO 
 

 Conforme prescrito no Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018, o item 9 – 
Investigação Social (IS), tem caráter eliminatório, sendo o presente Formulário de 
Dados Biográficos (FDB) parte integrante da IS. O candidato deve preencher e 
responder corretamente todos os campos do FDB de acordo com as especificações 
abaixo, atendendo ao prazo estipulado: 

a) O candidato deverá preencher o FDB, com letra de forma e legível, de próprio 
punho com caneta esferográfica azul ou preta, sem borrões ou rasuras; 

b) É obrigatório anexar ao FDB, uma foto recente no tamanho equivalente a 5X7 
(colorida e datada); 

c) O preenchimento do FDB deverá ser realizado pelo próprio candidato; 

d) Todos os campos devem ser preenchidos, sendo que, em não havendo 
resposta para algum quesito, o candidato deverá preencher o campo da resposta 
com um traço (---) horizontal. Salienta-se ainda que a omissão de informações 
também ensejará na contraindicação do candidato; 

e) As informações prestadas devem ser verídicas, sob pena de contraindicação do 
candidato, sendo que a leitura integral do formulário, interpretação e preenchimento 
das questões, é de total responsabilidade do candidato; 

f) Após o preenchimento do FDB, os candidatos deverão assinar todas as páginas 
no local especificado no rodapé de cada folha; 

g) Ao final, os maiores de 18 anos deverão reconhecer firma em cartório da 
assinatura e os candidatos menores de 18 anos (considerar a idade na data da 
convocação para a fase da IS) deverão trazer a “folha adicional para 
preenchimento somente no caso de candidatos adolescentes”, preenchida pelo pai, 
mãe ou responsável legal pelo candidato, com assinatura reconhecida em cartório; 

h) O Candidato deverá produzir 01 (uma) cópia (xerox) simples e legível de todas 
as páginas do FDB, não havendo necessidade de autenticar. O candidato deverá 
imprimir o FDB original e a cópia em papel A4 e NÃO deverá encaderná-lo. 

i) É de responsabilidade do candidato a correta obtenção junto aos órgãos 
responsáveis pela expedição de certidões e demais documentos, bem como a 
anexação no FDB; 

j) Os candidatos deverão ler atentamente o item 7 e seus subitens, constantes no 
Anexo I do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018, podendo imprimir e levar consigo 
no momento em que for obter as certidões; 

k) Os candidatos menores de 18 anos deverão observar o prescrito no subitem 7.4 
e no item 8, ambos do Anexo I do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018; 

l) Os documentos com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias a que 
se refere o item 7 do Anexo I do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018, tem como 
referência a data da entrega do documento para a Banca de Investigação Social; 

m) O candidato deverá se apresentar pessoalmente no dia e hora marcados para a 
sua entrevista, momento este, em que realizará a entrega do FDB e da 
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documentação anexada, desta forma, recomenda-se que compareça com 
antecedência necessária; 

n) O não comparecimento ou atraso do candidato no dia e horário para a 
entrevista, conforme convocação prevista em edital próprio, bem como a não 
entrega do Formulário de Dados Biográficos, nesta mesma data e horário, implicará 
na desclassificação do candidato, conforme previsto nos subitens 9.8 e 14.1 letra 
"c", ambos do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018; 

o) Os candidatos que no ato da entrega do FDB deixarem de apresentar qualquer 
documento ou certidão, terão o prazo de 7 (sete) dias corridos para sanarem a 
pendência, conforme prevê o subitem 9.7 do Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018. 
Neste caso, os candidatos deverão entregar a documentação faltante 
pessoalmente ou por meio de um procurador, de maneira exclusiva junto ao Setor 
de Investigação Social na 2ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná e 
rigorosamente dentro do prazo de 7 (sete) dias corridos, não sendo aceitos 
documentos/certidões fora do prazo ou entregues através de outros locais ou 
meios. A não apresentação dos documentos/certidões faltantes dentro do prazo 
estipulado implicará na desclassificação do candidato, conforme o subitem 9.8 do 
Edital nº 03-CADETE-PM/BM-2018; 

p) No período de saneamento de pendências, a Banca de Investigação Social 
funcionará junto à 2ª Seção do Estado-Maior da Polícia Militar do Paraná, sito à 
Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1.401, bairro Rebouças, Curitiba/PR, com 
atendimento de segunda-feira à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h30min às 
17h30min.; 

q) Para fins de auxílio a eventuais dúvidas exclusivamente da fase de Investigação 
Social, fica disponibilizado o telefone (41) 3221-5413, o qual estará disponível de 
segunda à sexta-feira, nos horários das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h30, 
exceto feriados, e na quarta–feira que estará disponível no horário das 8h às 12h; 

r) Recomenda-se aos candidatos a leitura do Informativo para Obtenção das 
Certidões, disponibilizado pela Banca de Investigação Social; 

s) Recomenda-se aos candidatos responder o questionário para obtenção das 
certidões, disponibilizado pela Banca de Investigação Social, 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; 

t) Os casos omissos referentes à Investigação Social, deverão ser formulados à 
Banca de Investigação Social (IS) do concurso, a qual cabe analisar, julgar e sanar 
tais casos. 

 


