
ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

___________________________________________________________________ 

EDITAL nº 3.130/2021-CRS 

CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA - ESAFI 
(Em cumprimento à decisão judicial) 

 
O Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção, 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 1.107/2012 - regulador do certame, em 
cumprimento à decisão judicial, resolve: 

1. Convocar para o Exame de Sanidade Física - ESAFI que se realizará no 
dia 24/05/2021 (segunda-feira), às 15h40min, exclusivamente na Junta Médica da 
PMPR, os candidatos condicionais ao cargo de Soldado Policial Militar, conforme 
descrito no anexo deste edital.  

2. Informar aos candidatos que no Exame de Sanidade Física: 

a) os documentos médicos apresentados deverão constar, além do nome do 
candidato, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico 
do profissional responsável pela emissão, sendo motivo de inautenticidade destes a 
inobservância ou omissão das 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 
de emissão superior a 90 dias na 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 aos candidatos que observem 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 deste edital, devendo aguardar junto a 
recepção da Junta Médica da PMPR, até que seja identificado e conduzido à sala 
destinada para a realização do exame. 

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) Observar o constante no subitem 16.11 do Edital nº 1.107/2012-CRS, 
quanto ao traje de banho. 

 e) Por força do Decreto estadual nº 4692, de 25 de maio de 2020, os 
candidatos deverão se apresentar utilizando máscara de proteção facial e manter o 
distanciamento social de 1,5 metro. 

f) Caso estejam em isolamento em decorrência de infecção pela covid-19, 
informar de imediato o Centro de Recrutamento e Seleção, enviando e-mail no 



seguinte endereço: pmprconcursos@pm.pr.gov.br, com o assunto “ESAFI - 
SOLDADO PMPR - (nome do candidato)”, devendo ainda entrar em contato pelos 
telefones (41) 3233-8022 ou (41) 3323-7765 para confirmar o envio do e-mail. 

4. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as 
disposições contrárias. 

 

Curitiba, PR, 23 de abril de 2021. 
 
 

(Assinado no original) 
Maj. QOPM José Luiz Beggiora Júnior, 

Chefe do CRS. 

mailto:pmprconcursos@pm.pr.gov.br


ANEXO AO EDITAL nº 3.130/2021 – CRS 

CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA - ESAFI 
(Em cumprimento à decisão judicial) 

 
Local de realização do Exame de Sanidade Física: 
Junta Médica da PMPR (JM) 
Endereço: Rua Almirante Gonçalves, 2247. Bairro Rebouças, Curitiba/PR. 
Data: 24/05/2021 – (segunda-feira) 
Horário: 15h40min (horário local). 

 
1ª REGIÃO MILITAR  

 

Nome RG Cargo Autos 

Edair Jose Carvalho Junior 4.658.249/SC PM 
0000269-25.2021.8.16.0182 

15º JEFPC 

Geane Marcia de Miranda 4.906.046/SSP/Ce PM 
0001121-49.2021.8.16.0182 

4º JEFPC 

Luiz Fernando David 8.241.585-8 PM 
0000271-92.2021.8.16.0182 

15º JEFPC 
Jonas Everton Gonçalves 

Meloni 
10.056.563-3 PM 

0001128-41.2021.8.16.0182 
15º JEFPC 

 
 


