
       

ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

EDITAL nº 2.303/2016-CRS 
 

EDITAL DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO INÍCIO DE PROCESSAMENTO DE 
INGRESSO NA PMPR- 2ª TURMA 

 
O PRESIDENTE DO CONCURSO, no uso de suas atribuições, com fulcro 

nos subitens 1.5 e 4.2 do Edital nº 1.107/2012-CRS, resolve: 
    

  1. ORIENTAR os candidatos aprovados em todas as fases do concurso e 
dentro do número de vagas abertas em cada Região Militar que o ingresso na PMPR 
somente se efetivará após a nomeação, posse e exercício nos respectivos cargos, 
devendo, portanto, os candidatos obedecer fielmente, além das disposições do 
presente Edital, as convocações dos futuros Editais a fim de não serem 
desclassificados em nenhuma destas etapas. 

2. INFORMAR aos candidatos aprovados que, uma vez homologado o 
resultado final da 2ª Turma, os candidatos serão convocados, por meio de edital, 
para os seguintes eventos: 

 Evento Local Data provável* 

Início do Processamento do 
Ingresso 

Respectivas Regiões 
Militares 

3/ 5 Fev. 2016 

Nomeação e Apresentação ao 
Governador 

Curitiba 15 Fev. 2016 

Posse Respectivos Pólos de 
Ensino 

22 Fev. 2016 

* as datas poderão ser alteradas por necessidade e conveniência da Administração. 
3. Para o início de processamento de ingresso na PMPR os candidatos 

deverão apresentar a documentação física constante na letra “a” do Anexo I deste 
Edital - “documentação necessária para a implantação da bolsa-auxílio”, data em 
que terão a oportunidade de escolher, respeitando a ordem de classificação, a 
unidade onde farão o Curso de Formação.  

4. No início do processamento do ingresso os candidatos com algum 
problema físico ou mental que impeça a posse e o início imediato no Curso de 
Formação deverão apresentar atestado médico que especifique o motivo da baixa 
médica e o período de afastamento. 

5. Para a solenidade de nomeação e apresentação ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, em Curitiba, os candidatos deverão estar trajados com terno 
na cor escura e gravata e as candidatas trajadas com terno feminino de cor escura. 

6. Para posse nos pólos de ensino os candidatos deverão apresentar a 
documentação física constante na letra “b” do Anexo I deste Edital - “documentação 
necessária para posse”. 

7. INFORMAR aos candidatos que não haverá ingresso por procuração 
devendo o candidato comparecer pessoalmente a todos os atos relativos ao seu 
ingresso na PMPR.  

Curitiba, PR, 22 de janeiro de 2016. 
 

 
Maj. QOPM Gilson Luiz Semmer, 

Presidente do Concurso. 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO I do Edital no 2.303/2016-CRS 
 

 

FICHA DE ORIENTAÇÃO GERAL 

 

a. Documentação necessária para a implantação da bolsa-auxílio, a qual deverá 

ser entregue, na data designada, em um envelope branco, tamanho A4, identificado 

com etiqueta constando o nome e RG:  

 

1. Documento Bancário exclusivamente do Banco do Brasil que conste o nome do 

correntista, número da agência e o número da conta corrente, sugere-se ao 

candidato apresentar: cópia legível do cartão magnético ou do extrato da conta 

corrente ou ainda do contrato com o Banco (ocultando as informações 

excedentes às solicitadas, por ex. número do cartão, código segurança, etc.); 

2. Cópia da Cédula de identidade do Paraná (o sistema informatizado exige que o 

documento seja do Estado do Paraná para fins de implantação da bolsa auxílio); 

3. Cópia do CPF; 

4. Cópia do Titulo de Eleitor; 

5. Cadastro do PIS/PASEP; 

6. Cópia do Documento Militar: qualquer documento relacionado no art. 209 do 

Decreto Federal nº 57.654/66; 

7. Cópia do comprovante de endereço; 

8. Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado (conforme 

modelo no anexo III), se optar por permitir o acesso aos dados da Declaração de 

Imposto de Renda, utilizar o Anexo IV (não dispensa o preenchimento do anexo 

III); no caso de não possuir bens a declarar utilizar o modelo do Anexo V; 

9. Preencher e entregar a Ficha Cadastral prevista no Anexo VII do presente 

edital, deixando em branco os campos: “Portaria de Inclusão do CG nº”, “BG”, 

“Cargo”, “Unidade” e “Data de Inclusão”; 

10. Recibo de entrega de documentos com os dados pessoais preenchidos, conforme 

modelo constante do Anexo VIII. 

 

Observações:  

 

* Todas as cópias deverão estar acompanhadas dos documentos originais para 

conferência. 

 
b. Documentação necessária para a posse, a qual deverá ser entregue, na data 

designada, em um envelope branco, tamanho A4, identificado com etiqueta 

constando o nome e RG: 

 

Documentação Física: 

1. 01 (uma) foto 3x4 colorida, recente de frente. Deverão constar no verso o nome e 

o RG do candidato. Observação: masculino sem barba, bigode e cavanhaque e 

feminino com cabelo preso; 

2. Cédula de identidade e 01 (uma) fotocópia autenticada; 

3. Certidão de quitação eleitoral pode ser extraída através do site do TSE      

(www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral); 

4. Declaração de não-acúmulo de cargo público, conforme modelo constante no 

Anexo II, ou comprovante do “pedido” de exoneração do cargo, emprego, 
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função, militar ou civil, ou, ainda, pedido de vacância do referido cargo, acaso o 

regime jurídico de origem permita; 

5. Histórico Escolar original e 01 (uma) cópia autenticada (não serão aceitos 

Diploma ou Certificado de conclusão do nível Superior); 

Observações: 

* o histórico escolar emitido no exterior somente será aceito se validado pela 

respectiva Secretaria de Educação; e 

* o histórico escolar apresentado deverá apresentar o desempenho de todos os 

anos do ensino médio, principalmente para aqueles que freqüentaram mais de uma 

escola neste período escolar. 

6. Certificado de conclusão do ensino médio original e 01 (uma) cópia 

autenticada; 

7. Documento Militar: qualquer documento relacionado no art. 209 do Decreto 

Federal nº 57.654/66 e 01 (uma) fotocópia; 

8. Declaração de seguro desemprego, conforme modelo constante do Anexo VI do 

presente Edital. 

9. Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado (conforme 

modelo no anexo III), se optar por permitir o acesso aos dados da Declaração de 

Imposto de Renda, utilizar o Anexo IV (não dispensa o preenchimento do anexo 

III); no caso de não possuir bens a declarar utilizar o modelo do Anexo V; e 

10. Recibo de entrega de documentos com os dados pessoais preenchidos, conforme 

modelo constante do Anexo IX. 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO II do Edital no 2.303/2016-CRS 

DECLARAÇÃO DE NÃO-ACUMÚLO DE CARGO PÚBLICO 

 
Eu,________________________________________________________ 

R.G. _________________, CPF nº. _________________regularmente classificado 

para as vagas de Soldado (PM/BM) ______do Concurso para ingresso na Polícia 

Militar do Paraná, referente ao Edital nº 1.107/2012-CRS. DECLARO que não 

estou em exercício de outro cargo, emprego ou função pública federal, estadual ou 

municipal, bem como não percebo outro benefício proveniente de regime próprio 

de previdência social ou do regime geral de previdência social relativo a emprego 

público. 

 

 

Local,_____________,  ______ de ___________ de ______. 

 
 

 
 

(Assinatura) 
Nome do candidato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações: o candidato ocupante de cargo, emprego ou função pública, militar 
ou civil, deverá apresentar cópia do pedido de exoneração ou do pedido de vacância 
de cargo se o regime de origem permitir. 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO III do Edital no 2.303/2016-CRS 
 

FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES –  Referência ano: 

 
NOME: 

RG CPF: 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO DEPENDENTE 

R.G: 
U.F.: 

C.P.F.: 

NOME: CÓD. DEPENDÊNCIA:  

 

RELAÇÃO DE BENS E VALORES 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL  

Número de Dependentes com informação de Declaração de Bens e 
Valores: 

 

 

 

DECLARAÇÃO DO SERVIDOR 

Declaro, sob as penas da lei, que  as  informações aqui  prestadas  são  
verdadeiras,  autorizando  a Administração a proceder,  por meio eletrônico, à 
guarda das informações constantes neste formulário, bem como das 
informações anuais posteriores que atualizarão a presente, resguardado o sigilo 
destas. 

 
 
Local e data __________________EM  _ /_   /  _ _ 
 
 

assinatura 
 
TABELAS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE BENS E 

VALORES 
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CÓDIGOS DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA 
11 Companheiro(a) ou cônjuge 31 Pais, avós e bisavós 
21 Filho(a) ou enteado(a) 99 Outros 
24 Irmão(a), neto(a) ou bisneto(a)   

 
 

CÓDIGOS DE  BENS 
Imóveis Créditos e Poupança Vinculados 

Código Descrição Código Descrição 
01 Prédio residencial 51 Crédito decorrente de empréstimo 
02 Prédio commercial 52 Crédito decorrente de alienação 
03 Galpão 53 Plano PAIT  e caderneta de pecúlio 
11 Apartamento 54 Poupança para construção ou aquisição de 

bem imóvel 
12 Casa 59 Outros 
13 Terreno Depósitos à Vista e Numerário 
14 Terra nua 61 Depósito bancário em conta corrente no  País 
15 Sala ou conjunto 62 Depósito bancário em conta corrente no  exterior 
16 Construção 63 Dinheiro em espécie - moeda nacional 
17 Benfeitorias 64 Dinheiro em espécie - moeda estrangeira 
18 Loja 69 Outros 
19 Outros Fundos 

Bens Móveis 71 Fundo de Investimento Financeiro – FIF 
21 Veículo automotor terrestre: caminhão, 

automóvel, motocicleta, etc. 
72 Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de 

Investimento 
22 Aeronave 73 Fundo de Capitalização 
23 Embarcação 74 Fundo de Ações, inclusive Carteira Livre e 

Fundo de Investimento no  exterior 
24 Bem relacionado com o exercício da atividade 

autônoma 
79 Outros 

25 Jóia, quadro, objeto de arte, de 
coleção, antigüidade, etc. 

Outros Bens e Direitos 

26 Linha telefônica 91 Licença e concessão especiais 
29 Outros 92 Título de clube e assemelhado 

Participações Societárias 93 Direito de autor, de inventor e de patente 
31 Ações (inclusive as provenientes de linha 

telefônica) 
94 Direito de lavra e assemelhado 

32 Quotas ou quinhões de capital 95 Consórcio não contemplado 
39 Outros 99 Outros 

Aplicações e Investimentos   
41 Caderneta de poupança   
45 Aplicação de Renda Fixa (CDB, RDB  e outros)   
46 Ouro, Ativo Financeiro   
47 Mercados Futuros, de Opções e a Termo   
49 Outros   
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO IV do Edital no 2.303/2016-CRS 
 

AUTORIZAÇÃO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº 
2.141/2008 

 
 
 

Pelo presente instrumento, autorizo os representantes 
legais do Estado do Paraná a requisitarem e acessarem as 
informações por mim prestadas à Receita Federal relativas aos bens, 
direitos, valores e obrigações constantes das minhas declarações 
anuais de bens. 

 

Esta autorização é válida para fins do artigo 3º do 
Decreto Estadual nº 2.141/2008 e conforme previsto no artigo 198, 
§1º, inciso II do CTN em caráter de atualização para todos exercícios  
conforme vínculo mantido com o Estado. 

 
 
Nome: R.G. CPF 
 
Local e data: 

 
 
 
Assinatura conforme documento de identidade: 

 

Cônjuge e dependentes incluídos na declaração de 
rendimentos:  
 
Nome: 
R.G.  CPF 

 

Nome: 

R.G.  CPF 

 

Nome: 

R.G.  CPF 

 

Nome: 
R.G.  CPF 

 

Nome: 
R.G.  CPF 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO V do Edital no 2.303/2016-CRS 
 

 
DECLARAÇÃO PARA  FINS DE  CUMPRIMENTO DO DECRETO 

ESTADUAL Nº 2.141/2008 
 
 
 
 

Pelo presente instrumento declaro aos representantes do 
Estado legalmente constituídos que não possuo bens ou direitos a 
informar que constem em meu nome ou de meu cônjuge e 
dependentes, conforme dispõe o artigo 2º do Decreto Estadual nº 
2.141/2008. 

 
 
 
Nome:  

R.G.   CPF 

Local e data: 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura conforme documento de identidade 

 

Cônjuge e dependentes incluídos na declaração: 

 

 
Nome: 
R.G.  CPF 

 

Nome: 
R.G.  CPF 

 

Nome: 

R.G.  CPF 

 

Nome: 

R.G.  CPF 

 

Nome: 

R.G.  CPF 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO VI do Edital no 2.303/2016-CRS 
 
 

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

MILITAR DO PARANÁ 

 

 

DECLARAÇÃO SEGURO-DESEMPREGO  
 
 

Senhor Presidente do Concurso: 

 

 

 Eu,_________________________________________________________________, 

portador (a) do RG nº ________________, CPF nº_______________________, 

candidato(a) no Concurso Público para preenchimento de vaga de Soldado PM (  )  BM (  ) 

na  _______ª Região Militar, declaro conforme previsto no Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11 de 

janeiro de 19901, não ser beneficiário de Seguro-Desemprego até a presente data ou que 

estou providenciando os meios necessários para o descredenciamento, junto ao Ministério 

do Trabalho e Emprego, do benefício que estou percebendo. 

 Declaro, ainda, que as informações aqui prestadas são exatas e verdadeiras e de 

minha inteira responsabilidade, sob pena de caracterização do crime tipificado no Art. 299 

do Código Penal2. 

 

             _______________,_____de______________de _________. 

 

_________________________________ 
                                                                        Candidato 

 
 

                         
1
 Art. 24. Os trabalhadores e empregadores prestarão as informações necessárias, bem como atenderão às exigências para a 

concessão do seguro-desemprego e o pagamento do abono salarial, nos termos e prazos fixados pelo Ministério do Trabalho. 
2
 Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre 
fato juridicamente relevante. 



 
 

Edital nº 2.303/2016-CRS  

10 

 

 
 
PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO VII do Edital no 2.303/2016-CRS – FICHA CADASTRAL 
 

 

ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 

                                      PROCESSO DE CADASTRAMENTO PESSOAL 

Preenchimento pela Diretoria de Pessoal – PMPR 

Portaria de Inclusão do CG nº  

 
BG:  Cargo:  

Unidade:                                                        ║Data de Inclusão:  

                                                                        ║ 

 

 

Nome: 

 

É dependente de Policial Militar?          sim              não 

RG:(estado do PR) 

 

CPF: 

 

Raça: 

 

Telefone: 

 

Grupo e Fator do Sangue: 

Endereço:                              Nº 

 

Cep:  

 

Bairro: Município: 

Título Eleitoral nº 

 

Zona: Seção: 

Docto Militar nº__________________________ 

 RA      CDI       CAM       CI       CRM        outros 

Categoria: 

 

Pis/Pasep nº  

 

Data: 

Escolaridade:  ensino médio completo 

                       superior incompleto 

                       superior completo 

Estado Civil: 

 

Banco do Brasil: agência nº  

 

Conta Corrente nº 

 
 
RESPONSABILIZO-ME PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES EM        _____/_____/_____ 
 
                                                                

__________________________ 

ASSINATURA DO SERVIDOR 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO VIII do Edital no 2.303/2016-CRS 
 

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  
PARA IMPLANTAÇÃO DA BOLSA AUXÍLIO - DP 

 

Região Militar: 
 

Unidade: 

Candidato(a): 
 

 DOCUMENTOS PARA DP: SIM NÃO 

1 Documento Bancário (cartão, extrato ou contrato)   

2 Cópia da cédula de identidade do Paraná   

3 Cópia do CPF   

4 Cópia do título de eleitor   

5 Cadastro do PIS/PASEP   

6 Cópia do Documento Militar 
não apresentou o documento militar por ser: (     )menor  de idade  e/ou  (     )mulher 

  

7 Cópia do comprovante de endereço   

8 Declaração de bens e valores   

9 Ficha Cadastral   

 
Data:____/____/________. 

_________________________________ 
                                                                                Nome do Responsável pelo recebimento 

 
Via da OPM 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via do candidato 

RECIBO DE ENTREGA 
 

Região Militar: 
 

Unidade: 

Candidato(a): 
 

 DOCUMENTOS PARA DP: SIM NÃO 

1 Documento Bancário (cartão, extrato ou contrato)   

2 Cópia da cédula de identidade do Paraná   

3 Cópia do CPF   

4 Cópia do título de eleitor   

5 Cadastro do PIS/PASEP   

6 Cópia do Documento Militar    
não apresentou o documento militar por ser: (     )menor  de idade  e/ou  (     )mulher 

  

7 Cópia do comprovante de endereço   

8 Declaração de bens e valores    

9 Ficha Cadastral   

 
 
Data:____/____/________.                                     _________________________________ 

                                                                               Responsável pelo recebimento 
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PMPR/CRS/CONCURSO SOLDADO PM/BM (Ref: Edital nº 1.107/2012-CRS) 

ANEXO IX do Edital no 2.303/2016-CRS 
 

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  
PARA A POSSE - CRS 

 

Região Militar: 
 

Unidade: 

Candidato(a): 
 

 DOCUMENTOS PARA A POSSE: SIM NÃO 

1 01 (uma) foto 3 x4 colorida   

2 Cópia autenticada do RG   

3 Certidão de quitação eleitoral   

4 Declaração de não-acúmulo de cargo público ou pedido de exoneração   

5 Cópia autenticada do Histórico Escolar   

6 Cópia autenticada da Certidão de Conclusão do Ensino Médio   

7 Original Documento Militar e cópia 
não apresentou o documento militar por ser: (     )menor  de idade  e/ou  (     )mulher 

  

8 Declaração de seguro desemprego   

9 Declaração de bens e valores   

 
 
Data:____/____/________. 

__________________________________ 
                                                                                Nome do Responsável pelo recebimento 

 
Via do CRS 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Via do candidato 

RECIBO DE ENTREGA 
 

Região Militar: 
 

Unidade: 

Candidato(a): 
 

 DOCUMENTOS PARA A POSSE: SIM NÃO 

1 01 (uma) foto 3 x4 colorida   

2 Cópia autenticada do RG   

3 Certidão de quitação eleitoral   

4 Declaração de não-acúmulo de cargo público ou pedido de exoneração   

5 Cópia autenticada do Histórico Escolar   

6 Cópia autenticada da Certidão de Conclusão do Ensino Médio   

7 Original Documento Militar e cópia   
não apresentou o documento militar por ser: (     )menor  de idade  e/ou  (     )mulher 

  

8 Declaração de seguro desemprego   

9 Declaração de bens e valores   

 
Data:____/____/________.                                    __________________________________ 

                                                                              Nome do Responsável pelo recebimento 
 


