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EDITAL nº 3.146/2021-CRS 
 

CONVOCAÇÃO PARA O INÍCIO DE PROCESSAMENTO DE INGRESSO NA PMPR 
(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, bem como no item 4 do Edital nº 1.107/2012, em cumprimento à decisão 
judicial, resolve: 

1. Convocar para o início do processamento de ingresso (IPI) condicional na 
PMPR, devendo realizar o preenchimento do formulário e o envio (upload) de 
documentos e providenciar exames para avaliação médica para a posse, os 
candidatos condicionais ao cargo de Soldado Policial Militar, conforme descrito no 
anexo deste edital.  

2. Os candidatos deverão realizar até as 17h30min do dia 25 de junho de 
2021, o preenchimento do formulário e o envio (upload) de documentos para o IPI, 
através do site abaixo: 

http://www.pmpr.pr.gov.br/recrutamento 

3. O roteiro de preenchimento do formulário e de envio de documentos poderá 
ser acessado através do link abaixo: 

Roteiro de preenchimento do formulário e de envio de documentos 

4. Para acompanhamento do processo de ingresso, os candidatos deverão 
realizar o cadastro na Central de Segurança para acesso ao sistema eProtocolo do 
Estado do Paraná, através do site 

 abaixo: 

https://www.eprotocolo.pr.gov.br/ 

5. Informar os candidatos que no site abaixo poderão acessar as orientações 
para cadastro de usuário na Central de Segurança: 

http://www.administracao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-
01/como_se_cadastrar_no_eprotocolo.pdf 

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

 
Curitiba, PR, 15 de junho de 2021. 

 
 

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

Chefe do CRS. 
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ANEXO DO EDITAL nº 3.146/2021 - CRS 
 

CONVOCAÇÃO PARA O INÍCIO DE PROCESSAMENTO DE INGRESSO NA PMPR 
(Em cumprimento à decisão judicial) 

 
Preenchimento do formulário e o envio (upload) de documentos para o IPI: 
DATA: até 25 de junho de 2021 
HORÁRIO: até às 17h30min 
 
 

Nome RG Cargo Autos Resultado 
Definitivo 

Edair Jose 
Carvalho 

Junior 
4.658.249/SC PM 

0000269-
25.2021.8.16.0182 15º 

JEFPC 
Indicado  

Geane 
Marcia de 
Miranda 

4.906.046/SSP/Ce PM 
0001121-

49.2021.8.16.0182 4º 
JEFPC 

Indicado 

Luiz 
Fernando 

David 
8.241.585-8 PM 

0000271-
92.2021.8.16.0182 15º 

JEFPC 
Indicado1 

Jonas 
Everton 

Gonçalves 
Meloni 

10.056.563-3 PM 
0001128-

41.2021.8.16.0182 15º 
JEFPC 

Indicado 

 
 

                                                 
1
 Tornado sem efeito pelo do Edital 3.147/2021, publicado em 17/06/2021.  


