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

COMUNICADO

CRONOGRAMA PARCIAL

A Fundação de Apoio à FAFIPA comunica o cronograma dos próximos eventos, 

referente a todos os cargos do certame.

EVENTOS DATAS

Divulgação do resultado provisório ECAFI 14/05/13

Período para recurso contra o resultado provisório do ECAFI 15 e 16/05/2013

Divulgação do parecer do recurso contra o resultado provisório do ECAFI 21/05/13

Divulgação do resultado definitivo do ECAFI 21/05/13

Convocação para o Exame de Sanidade Física (ESAFI), Avaliação Psicológica e Pesquisa 
Social e Documental

21/05/13

Aplicação da Avaliação Psicológica 26/05/13

Divulgação do resultado provisório da Avaliação Psicológica 11/06/13

Período para solicitação da entrevista devolutiva 12 e 13/06/13

Entrevista devolutiva 15 e/ou 16/06/2013

Prazo para recurso contra o resultado provisório da avaliação psicológica 17 e 18/06/13

ESAFI 24 a 28/06/13

COMUNICAR  que  a  Pesquisa  Social  e  Documental se  dará  com  o 
preenchimento  online do Formulário de Dados Biográficos (FDB), no período de  21 de 
maio de 2013 até  30 de maio de 2013.   É de exclusiva responsabilidade do candidato 
providenciar as certidões e documentos listados no item 4 do Anexo VIII  do Edital  nº  
1.107/2012-CRS, os quais serão anexados no FDB. Ressalta-se que no preenchimento 
do FDB não serão toleradas omissões ou falta de certidões ou documentos.  

No Exame de Sanidade Física – ESAFI é de exclusiva responsabilidade do 
candidato providenciar os exames para a entrega na data designada, não sendo admitida 
a  entrega  de  protocolos.  A  relação  encontra-se  no  item  5  do  Anexo  V  do  Edital  
1.107/2012-CRS. Ressalta-se que o exame toxicológico exige um prazo considerável para 
a emissão do laudo pelos laboratórios.

As  datas  apresentadas  no  cronograma  poderão  ser  modificadas  em 
decorrência de imprevistos que causem sua alteração. Entretanto, em caso de alterações,  
haverá divulgação prévia no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso . 

Paranavaí, 14 de maio de 2013.

Prof. Me. Onivaldo Izidoro Pereira
Diretor Presidente

http://www.fafipa.org/concurso

