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

EDITAL nº 2.776/2018-CRS
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA – ESAFI
(em cumprimento à ordem judicial transitada em julgado)
O RESPONDENTE PELA CHEFIA DO CRS, no uso de suas atribuições
regulamentares, com fulcro no art. 1º da Portaria nº 1.301/DP-CRS, de 29 de agosto
de 2016, item 16 e Anexo V do Edital nº 1.107/12 em cumprimento à ordem judicial
transitada em julgado nos autos de ação ordinária nº 0006507-90.2013.8.16.0004 da
3ª VFP de Curitiba, resolve:
1. Convocar, para o Exame de Sanidade Física – ESAFI - (condicional), que
realizar-se-á no dia 07/02/2018 (Quarta-feira), exclusivamente no município de
Curitiba, o candidato ao cargo de Soldado Policial Militar, conforme relacionado no
Anexo Único deste Edital.
2. Informar o 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.
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 nº 1.107/2012-CRS;
d) nos termos do subitem 16.11 do Edital nº 1.107/2012-CRS, o candidato do
deverá comparecer trajando calção de banho.
4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as
disposições contrárias.
Curitiba, PR, 08 de janeiro de 2018.
Assinado no original
Cap. QOPM José Luiz Beggiora Júnior,
Resp. pela Chefia do CRS.

ANEXO ÚNICO DO EDITAL nº 2.776/2018 – CRS
Local de realização do Esafi:
Centro de Recrutamento e Seleção–CRS
Endereço: Rua Comendador Fontana nº 270, Curitiba-PR.
Data: 07/02/2018 – Quarta-feira
Horário: 14h00 (Horário Local)
1ª REGIÃO MILITAR
Nome
Jean Junio Lopes

R.g

Cargo

Nº dos Autos

Apresentar os seguintes Exames

47142393/SP

PM

0006507-90.2013.8.16.0004
3ª VFP de Curitiba

Todos os exames previstos no item 5 do anexo
V do Edital nº 1.107/12
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