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

EDITAL nº 2.285/2015-CRS
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA – ESAFI
(em cumprimento à ordem judicial)
O presidente do concurso, regulado pelo Edital nº 1.107/2012, no uso de suas
atribuições, e em cumprimento às decisões judiciais concedidas, resolve:
1. Convocar, para o Exame de Sanidade Física – ESAFI - (condicional), que
realizar-se-á no dia 12/03/2016 (sábado), exclusivamente no município de Curitiba, o
candidato ao cargo de Policial Militar, conforme relacionado no Anexo Único deste Edital.
2. Informar ao candidato que no Exame de Sanidade Física:
a) os documentos médicos apresentados deverão constar, além do nome do
candidato, a assinatura, a especialidade, o registro no órgão de classe específico do
profissional responsável pela emissão, sendo motivo de inautenticidade destes se não
apresentados sem as referidas informações;
b) os documentos médicos apresentados serão retidos pela banca avaliadora,
devendo o candidato providenciar a sua cópia pessoal caso deseje;
c) a não apresentação de qualquer exame ou a entrega de exames com data
superior a 90 dias da data da apresentação, ensejará a eliminação do candidato do
certame, não sendo aceitos protocolos de exames ou dilação de prazo para a
apresentação.
3. Determinar ao candidato que observe os seguintes procedimentos para a
realização do Exame de Sanidade Física:
a) comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado,
conforme estabelecido no Anexo Único deste Edital e aguardar no Corpo da Guarda da
APMG, até que o responsável pela aplicação do exame a conduza ao local do teste;
b) comparecer de posse dos documentos médicos originais elencados no Anexo do
presente Edital;
c) apresentar documento oficial de identificação com foto, nos termos do item 8 do
Edital nº1.107/2012-CRS;
d) nos termos do subitem 16.11 do Edital nº 1.107/2012-CRS, o candidato do
deverá comparecer trajando calção de banho e a candidata trajando biquíni discreto.
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as
disposições contrárias.
Curitiba, PR, 22 de dezembro de 2015.

Maj. QOPM Gilson Luiz Semmer,
Presidente do Concurso.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL nº 2.285/2015 – CRS

LOCAL DE REALIZAÇÃO DO ESAFI:
Academia Policial Militar do Guatupê – APMG
Endereço: BR 277, KM 72, São José dos Pinhais-PR.
DATA: 12/03/2016 – Sábado
Horário: 08h30min (Horário Local)
Nome
Vilmar Dias de Camargo

Rg

Cargo

82080970

PM

5ª REGIÃO MILITAR
Nº Dos Autos
0011633-10.2015.8.16.0083-1ª VFP

Apresentar Os Seguintes Exames
Todos os exames previstos no item 5 do anexo V do
Edital n.º 1.107/12

