
COMUNICADO

TORNA  NULA  A  PROVA  DE  CONHECIMENTOS  APLICADA  AOS 
CANDIDATOS INSCRITOS AO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR NA 2º 
REGIÃO  MILITAR  (LONDRINA  E  REGIÃO),  3º  REGIÃO  MILITAR 
(MARINGÁ E REGIÃO) E 5º REGIÃO MILITAR (CASCAVEL E REGIÃO) E 
CONVOCA ESTES CANDIDATOS PARA REAPLICAÇÃO DA PROVA DE 
CONHECIMENTOS

A Fundação de Apoio à FAFIPA comunica que será divulgado Edital tornando 
nula a  prova  de  conhecimentos  aplicada  ao  cargo  de  BOMBEIRO 
MILITAR para  os  candidatos  inscritos  às  vagas  da  2º  Região  Militar 
(Londrina  e  região),  3º  Região Militar  (Maringá e  região)  e  5º  Região 
Militar (Cascavel e região).

Tal fato se dará para a preservação do princípio da isonomia, tendo em vista  
que alguns candidatos fizeram a prova de conhecimentos nas cidades de 
Francisco Beltrão, Ivaiporã e Foz do Iguaçu não correspondente ao cargo  de 
Bombeiro Militar.

Diante  da regionalização do concurso,  a  nulidade  restringe-se apenas ao 
cargo  de  Bombeiro  Militar  nas  Regiões  Militares  em  que  se  detectou  o 
equívoco (2º, 3º e 5º Regiões Militares), permanecendo válida a prova para 
a  1º  e  4º  Regiões  Militares, sendo  que  para  estas  a  etapa  do  certame 
atinente  à  prova  de  conhecimentos  será  processada  regularmente  até  a 
divulgação  final  dos  aprovados,  portanto,  os  candidatos  destas  Regiões 
devem permanecer atentos aos futuros Editais;

Aos referidos candidatos, a orientação da organizadora é para que fiquem 
atentos às atualizações no site www.fafipa.org/concurso, pois, em breve, será 
divulgada a data de reaplicação, a qual será realizada na cidade escolhida 
pelo candidato no ato da inscrição. 

Para  o  cargo  Policial  Militar  a  prova  de  conhecimentos  aplicada 
permanece válida para todas as Regiões Militares, portanto, a etapa do 
certame será processada regularmente até a divulgação final dos aprovados, 
devendo os candidatos permanecerem atentos aos futuros Editais; 

http://www.fafipa.org/concurso


Quanto  as  reclamações  dos  candidatos  em  relação  ao  nível  da  prova, 
questões fora do conteúdo programático e erro nas questões, esclarecemos 
que o nível  da prova foi  plenamente compatível  ao cargo que pretendem 
ocupar (POLICIAL MILITAR e BOMBEIRO MILITAR), as questões elaboradas 
e  aplicadas  estavam devidamente  dentro  do  conteúdo  programático  e  os 
erros  nas  questões,  caso  existentes,  serão  retificados  no  momento  da 
divulgação  do  gabarito  definitivo,  após  a  análise  de  todos  os  recursos 
interpostos pelos candidatos.


