
ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
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EDITAL nº 2.904/2018-CRS 
 

CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE SANIDADE FÍSICA - ESAFI  
(Em cumprimento à decisão 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 1.107/2012 - regulador do certame, em 
cumprimento à decisão judicial transitada em julgado concedida nos autos de nº 

0006761-29.2014.8.16.0004 da 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, resolve: 
 
1. Convocar, para o Exame de Sanidade Física - ESAFI que se realizará no dia 

29/11/2018 (Quinta-feira), exclusivamente no Centro de Recrutamento e Seleção, a 
candidata ao cargo de Soldado Policial Militar constante no Anexo deste edital.  

 
2. Informar a candidata que no Exame de Sanidade Física: 
a) os documentos médicos apresentados deverão constar, além do nome da 

candidata, 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 a candidata 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 da candidata do 
certame, não sendo aceitos protocolos de exames ou dilação de prazo para a 
apresentação. 

 
3. Determinar a candidata 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 deste Edital, devendo aguardar junto ao Plantão do 
CRS, até que seja identificada e conduzida 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) Para a realização da inspeção de saúde a candidata deverá observar o 
constante no subitem 16.11 do Edital nº 1.107/2012-CRS, quanto ao traje de banho. 

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

disposições contrárias. 
 

Curitiba, PR, 25 de outubro de 2018. 
 
 

(Assinado no original) 
Cap. QOPM Fábio José de Souza, 

Resp. pela Chefia do CRS. 



ANEXO AO EDITAL nº 2.904/2018 – CRS 
 

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

 
 
Local de realização do Exame de Sanidade Física: 
Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) 
Endereço: Rua Comendador Fontana, 270. Bairro Centro Cívico, Curitiba/PR  
Data: 29/11/2018 – (quinta-feira) 
Horário: 15h30min (horário local). 

 
 

1ª REGIÃO MILITAR  
 

NOME RG CARGO Nº DOS AUTOS APRESENTAR OS SEGUINTES EXAMES 

Liliam dos Santos 
Araújo 

32838737-X PM 
 0006761-

29.2014.8.16.0004  
do 3ª VFP 

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

 

 


