
 

 

ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR  

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
 

EDITAL nº 2.178/2015-CRS 
 

(CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO 
POLICIAL MILITAR E DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR DA POLÍCIA MILITAR 

DO PARANÁ) 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS SUPLENTES PARA O INÍCIO DO 
PROCESSAMENTO DO INGRESSO 

 
O PRESIDENTE DO CONCURSO, no uso de suas atribuições, com fulcro 

nos subitens 1.5 e 4.2 do Edital nº 1.107/2012-CRS e diante da exclusão a pedido, 
ocorrida por meio do Edital nº 2.177/15, resolve: 

   
Art. 1º CONVOCAR o candidato suplente ao cargo PM/5ª RM, Rodrigo 

Bernardi, RG 10.552.844-2, classificação Geral nº 1.125, para o início do 
processamento do ingresso na PMPR, o qual deverá comparecer às 09h, do dia 
29 de junho  de 2015, no Centro de Recrutamento e Seleção da PMPR, situado na 
Rua Comendador Fontana, nº 270, Centro Cívico, Curitiba-Pr, de posse da 
documentação física e virtual necessária para o processo de ingresso e para a 
implantação da bolsa-auxílio, constantes no Edital nº 1.385/2013-CRS, 
complementado pelo Edital nº 1.407/2013-CRS. 

 
Art. 2º O candidato ausente será desclassificado do certame.  
 
Art. 3º INFORMAR que nos termos do art. 3º do Edital nº 1.385/2013-CRS, o 

candidato com algum problema físico ou mental que impeça a posse e o início 
imediato da Escola de Formação deverá  apresentar atestado médico que 
especifique o motivo da baixa médica e o período de afastamento. 

 
Art. 4º INFORMAR ao candidato que não haverá ingresso por procuração 

devendo o candidato comparecer pessoalmente a todos os atos relativos ao seu 
ingresso na PMPR. 

 
Art. 5º INFORMAR, ainda, que, após o início do processamento do ingresso, 

o candidato será convocado para tomar posse e entrar em exercício no cargo PM, 
na Unidade Policial Militar designada para a realização do curso de formação.  

 
Curitiba, PR, 23 de junho de 2015. 

 
 
 

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

 
 


