ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL n.º 570/11 – CRS
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
DE OFICIAIS DO QUADRO DE SAÚDE – Regulado pelo Edital nº 073/2010-CRS
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL E
CONVOCAÇÃO PARA INGRESSO CONDICIONAL
Art. 1º. O Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar do
Paraná HOMOLOGA o contido no Oficio nº 083/S/4, de 20 de junho de 2011 expedido pela 2º
Seção do Estado-Maior da PMPR, encerrando com este ato o processo seletivo com a apresentação
do RESULTADO DO EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL (5ª fase do certame
Público) realizado por ORDEM JUDICIAL exarada nos Autos de Agravo de Instrumento, sob
nº 688129-8, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que é agravante à
candidata:
o
ANA ISABEL CANTOR VIEIRA/RG 6.842.30, a qual foi INDICADA a
prosseguir no certame.

Art. 2º. Depois de cumpridas todas as fases do certame público consoante o contido
na ordem judicial em epígrafe e, em atendimento ao disposto no item 17 do Edital regulador do
concurso, RESOLVE:
CONVOCAR a OFTALMOLOGISTA Doutora ANA ISABEL CANTOR
VIEIRA/RG 6.842.309-0, candidata do Concurso Público para Preenchimento de Vagas no
Quadro de Oficiais de Saúde da PMPR, para assinatura do TERMO de POSSE, o que ocorrerá
sob o regime de contratação CONDICIONAL (por ordem judicial), enquanto aguarda o
julgamento do mérito, a comparecer no Centro de Recrutamento e Seleção da PMPR, às 09H00 do
dia 30/06/2011, situado à Avenida Getúlio Vargas nº 970, Bairro-Rebouças Curitiba/PR, devendo
ainda ser observado pela candidata a apresentação da documentação exigida para ingresso na
Corporação, conforme subitem 17.1.3 do edital 073/2010-CRS.

Curitiba, 27 de junho de 2011.

Major QOPM Maurício César de Moraes,
Chefe do CRS.
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Anexo Único
Apresentar os seguintes documentos no ato de apresentação na PMPR:
a) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente de frente;
b) Cédula de Identidade do Paraná ou protocolo de seu requerimento
junto ao Instituto de Identificação do Paraná e duas copias;
d) CPF e uma copia;
e) Comprovante de endereço com CEP e uma copia;
f) Titulo de eleitor e comprovante da ultima votação e uma copia;
g) 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 copia;
h) Certidão de Casamento e uma copia;
i) Certidão de Nascimento dos filhos e uma copia;
j) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado;
k) Declaração de desvinculação, para o candidato que exerce cargo,
emprego ou função públicos federal, estadual ou municipal, conforme
prevêem os incisos XVI e XVII, do art. 37 da Constituicao Federal;

