
 

ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
EDITAL nº 3.181/2021-CRS 

 
CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E POSSE 

(Em cumprimento à decisão judicial) 
 

O Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção da PMPR, no uso de suas 
atribuições regulamentares, com fulcro no art. 1º da Portaria nº 1.301/DP-CRS, de 
29 de agosto de 2016, em observância ao item 4 do Edital nº 1.107/2012-CRS e em 
cumprimento à decisão judicial nos autos nº 0010346-89.2014.8.16.0004 da 
Secretaria Unificada das Varas da Fazenda Pública/PR – 2ª Vara, resolve: 

1. Convocar o candidato ao cargo de Soldado de 2ª Classe Policial Militar da 
5ª RM, ANDERSON HENKEL, RG 5.567.686/SC, CPF 078.409.709-74 e inscrição 
nº 9900064135, nomeado através da Portaria do Comando-Geral nº 1.843/2021, 
para comparecer no dia 27 de outubro de 2021, às 11h30min, na Academia Policial 
Militar do Guatupê (APMG), localizada na BR-277, Km 72, bairro Afonso Pena, São 
José dos Pinhais, Paraná, a fim de ser submetido à Avaliação Médica, nos termos 
do §5º do art. 21 da Lei estadual nº 1.943/1954, de posse dos exames originais, 
requisitados nos termos do item 3 do Edital nº 3.149/2021-CRS. 

2. Convocar o referido candidato para comparecer no dia 28 

 de outubro de 2021, às 14h00min, no Centro de Recrutamento e Seleção 
da PMPR, localizado na Rua Comendador Fontana, nº 270, Centro Cívico, 
Curitiba/PR, para posse e exercício no respectivo cargo, devendo ainda observar as 
seguintes disposições: 

a. Apresentar os seguintes documentos originais: 

- 1 (uma) foto 3x4; 
- Carteira de Identidade; 
- Certificado de conclusão do ensino médio ou documento equivalente; 
- Histórico escolar do ensino médio; 
- Comprovante do Cadastro de Pessoa Física; 
- Título de Eleitor; 
- Documento Militar. 

b. Caso apresente algum problema físico ou mental que impeça a posse e o 
exercício, deverá apresentar atestado médico que especifique o motivo da baixa 
médica e o período de afastamento. 

c. Caso esteja 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 “POSSE - 

mailto:pmprconcursos@pm.pr.gov.br


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. 

d. Caso não tome posse no prazo legal, o ato de nomeação será tornado sem 
efeito, nos termos do § 4º do art. 21 da Lei estadual nº 1943/1954. 

3. Por força do Decreto estadual nº 4692, de 25 de maio de 2020, o candidato 
deverá comparecer nos atos previstos nos itens 1 e 2 deste edital utilizando máscara 
de proteção facial e manter o distanciamento social de 1,5 metro. 

 
Curitiba, PR, 25 de outubro de 2021. 

 
 

Assinado no original 
Maj. QOPM Idevaldo de Paula Cunha Junior, 

Chefe do CRS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


