
ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR

DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITAL n.º 1.222/2013-CRS

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

DO PARANÁ) 

RETIFICAÇÃO DO RESULTADO PROVISÓRIO DA ETAPA SUBJETIVA 
(REDAÇÃO)

DA PROVA DE CONHECIMENTOS

O PRESIDENTE DO CONCURSO, no uso de suas atribuições, com fulcro no 
subitem 20.3 do Edital nº 1.107/2012 - regulador do certame, resolve:

Art.  1º RETIFICAR  o resultado provisório  da etapa subjetiva da prova de 
conhecimentos, divulgado pelo Edital nº 1.200/2013-CRS, divulgado em 12 de abril  
de 2013, em relação aos candidatos VILMAR STEFFEN (inscrição nº 9950103156) 
e VAGNER TAVARES VALÉRIO (inscrição nº 9880091422), deixando de constar 
as notas  13.40 e  14.00, respectivamente, passando a constar a nota  “zero” para 
ambos  os  candidatos,  uma  vez  constatado,  em  revisão  de  correção  da  etapa 
subjetiva,  que  os  candidatos  incidiram  no  subitem  9.6.3,  letra  “f”,  do  Edital  nº 
1.107/2012- abertura do certame:

9.6.3 O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero), e estará, 
automaticamente, eliminado do Concurso Público se:
...
f) redigir seu texto com menos de 200 (duzentas) palavras;

Art.  2º Os  candidatos  poderão  visualizar  individualmente  sua  Folha  de 
Respostas  da  etapa  subjetiva  (redação) por  meio  do  endereço  eletrônico 
www.fafipa.org/concurso,  Portal  do  Candidato,  no  link:  Visualizar  Folha  de 
Respostas Subjetiva (Redação).

Art.  3º Quanto  ao  resultado  provisório  retificado  da  etapa  subjetiva 
(redação)  caberá  interposição  de  recurso  por  meio  do  endereço  eletrônico 
www.fafipa.org  /concurso   a partir das  8h do dia 08/05/2013 até às 23h59 do dia 
09/05/2013, observado o horário oficial de Brasília – DF. 

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

Curitiba, PR, 07 de maio de 2013.

Ten.-Cel. QOPM Marcio Oscar Rocha,
Presidente do Concurso.
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