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

EDITAL nº 2.435/2016-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 a ordem judicial expressa nos autos de Ação
Ordinária, resolve:
1. Convocar o candidato constante no anexo único ao presente edital, para
comparecer no Centro de Recrutamento e Seleção, sito a Rua Comendador Fontana, nº.
270, Bairro Centro Cívico, Curitiba/PR, em data de 07 de Abril de 2016, às 09h00min,
para fazer a entrega do Exame complementar faltante, conforme anexo único ao
presente 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;
3. INFORMAR ao candidato que conforme previsto no item 5 do anexo V do edital
nº 1.107/12, regulador do certame, deverá obrigatoriamente apresentar os exames com a
data da realização inferior a 90 (noventa) dias da sua apresentação à junta de inspeção
de saúde, sob pena de ser desclassificado do concurso.
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
contrárias.

Curitiba, PR, 23 de março de 2016.

Maj. QOPM Gilson Luiz Semmer,
Presidente do Concurso.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL nº 2.435/2016-CRS
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA – ESAFI
(em cumprimento à ordem judicial)

5ª REGIÃO MILITAR
NOME
VALÉRIO BARBOSA

RG
9.653.936-3/PR

CARGO

Nº DOS AUTOS

EXAME

BM

Ação Ordinária nº 0006946-04.2013.8.16.0004
1ª VFP de Curitiba

Sorologia para Chagas (Machado Guerreiro)
(item 5. 5 do Anexo V do edital 1.107/12).

