POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ
CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL
EDITAL N° 17/2013
CONVOCAÇÃO SUB JUDICE
O Presidente do Conselho da Polícia Civil do Estado do Paraná e o Presidente da Comissão
do Concurso para Delegado de Polícia do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
resolvem:

TORNAR PÚBLICA

I-

As convocações sub judice dos candidatos JEFFERSON AMAURI DE SIQUEIRA (AI 1160539) e
LUCIANO BUENO DE OLIVEIRA (MS-0024555-39.2013.8.16.0185), para a realização da
terceira e quarta fases do Concurso Público de Provas destinado ao preenchimento de 26 (vinte
e seis) vagas na classe inicial para o cargo de Delegado de Polícia do Quadro Próprio da Polícia
Civil do Estado do Paraná, bem como formação de banco de reservas, conforme itens 14 e 15
do Edital Republicado nº 01/2013, de 02/04/2013.

II -

Os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 20/12/2013, de segunda a sexta-feira,
no horário das 8 às 12 horas ou das 14 às 18 horas, na Escola Superior da Polícia Civil,
localizada na Rua Tamoios, 1200 – Vila Isabel – Curitiba-PR, munido de documento de
identificação original e entregar os exames laboratoriais, de imagem e avaliações, conforme
subitem 14.7 do Edital Republicado nº 01/2013, de 02/04/2013;

III - O não comparecimento no dia e horário da convocação bem como a não apresentação do
documento de identificação original e dos exames exigidos implicarão a imediata exclusão do
candidato, conforme subitens 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 e 14.13 do Edital Republicado
nº 01/2013, de 02/04/2013;
IV - Os exames exigidos serão considerados válidos desde que tenham sido realizados nos últimos 90
dias da data de apresentação.

Curitiba, 06 de dezembro de 2013.
Riad Braga Farhat,
Presidente do Conselho da Polícia Civil.

Naylor Gustavo Robert de Lima,
Presidente da Comissão do Concurso para Delegado de Polícia do Estado do Paraná.

