ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
Edital nº. 1.208/13-CRS
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DE OFICIAL DO
QUADRO DE SAÚDE (QS) DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA SUPLENTE PARA O INÍCIO DO
PROCESSAMENTO DO INGRESSO
Art. 1º O Presidente do Concurso Público, no uso de suas atribuições e
considerando o contido no subitem 1.9 do Edital nº 073/2010 – CRS e a
desclassificação da candidata classificada como 1ª suplente DANIELA ESPINDULA
DE QUADROS, RG 6.365.660-7, divulgado pelo edital nº 1.180/13, resolve:
Art. 2º CONVOCAR, a candidata Vanessa Ghiggi, RG 8.023.939-4/PR,
classificada como 2ª suplente, APTA em todas as fases do concurso, a comparecer
em data de 23 de Abril de 2013, às 09h00min no Centro de Recrutamento e Seleção CRS, localizado a Rua Comendador Fontana nº 270, bairro Centro Cívico, Curitiba/PR,
a fim de dar início no processamento de ingresso na Polícia Militar do Paraná.
Art. 3º A candidata deverá apresentar os documentos exigidos no subitem
17.1.3 do edital 073/2010, especificados abaixo:











01 (uma) foto 3x4 colorida recente de frente;
Cédula de Identidade do Paraná ou protocolo de seu requerimento junto ao
Instituto de Identificação do Paraná e duas copias;
CPF e uma cópia;
Comprovante de endereço com CEP e uma cópia;
Titulo de eleitor e comprovante da última votação e uma cópia;
Certificado de conclusão e histórico do ensino superior ou equivalente,
fornecido por instituição de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou
autorizada pelo órgão governamental competente e uma cópia;
Certidão de Casamento e uma cópia;
Certidão de Nascimento dos filhos e uma cópia;
Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado;
Declaração de desvinculação, para o candidato que exerce cargo, emprego ou
função pública federal, estadual ou municipal, conforme prevêem os incisos
XVI e XVII, do art. 37 da Constituição Federal;

Curitiba, PR, 19 de abril de 2013.

Maj. QOPM Gilson Luiz Semmer,
Presidente do Concurso.

