ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
___________________________________________________________________

EDITAL nº 3.124/2021-CRS
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME PSICOPATOLÓGICO
(Em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado)
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, subitem 9.2 do Edital nº 004/2005 - regulador do certame, em cumprimento
à decisão judicial concedida nos autos nº 00039746-45.2010.8.16.0019 da 2ª Vara
da Fazenda Pública de Curitiba, resolve:
1. Convocar para o Exame Psicopatológico que se realizará no dia 07 de abril
de 2021 (quarta-feira), às 08h30min, exclusivamente no Município de Curitiba, o
candidato ao cargo de Soldado Policial Militar constante no anexo deste edital.
2. Orientar o candidato para que observe os seguintes procedimentos para o
Exame Psicopatológico:
a) comparecer com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado, conforme estabelecido no anexo deste edital, devendo aguardar junto à
recepção, até que seja identificado e conduzido à sala destinada para a realização
do exame.
b) estar de posse de caneta esferográfica azul ou preta;
c) apresentar documento oficial de identificação com foto, nos termos do
subitem 15.1 letra ‘’c’’ do Edital nº 004/2005;
d) por força do Decreto estadual nº 4692, de 25 de maio de 2020, se
apresentar utilizando máscara de proteção facial e manter o distanciamento social
de 1,5 metro;
3. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, sendo revogadas as
disposições contrárias.

Curitiba, PR, 26 de março de 2021.

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

ANEXO AO EDITAL nº 3.124/2021 – CRS
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME PSICOPATOLÓGICO
(Em cumprimento à decisão judicial transitada em julgado)
Local de realização do Exame Psicopatológico:
Serviço de Assistência Social da PMPR (SAS)
Endereço: Rua Santo Antônio, 231 - Bairro Rebouças, Curitiba/PR.
Data: 07 de abril de 2021 – (quarta-feira)
Horário: 08h30min (horário local).
CANDIDATO:
NOME

RG

CARGO

Nº DOS AUTOS

Lourival Bueno de Camargo

7.903.988-8 /PR

PM

00039746-45.2010.8.16.0019
2ª VFPC

