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RESUMO 

Este trabalho monografico, realizado no ano de 2005, enfoca os aspectos de 
viabilidade e relevancia da obrigatoriedade de urn Curso Superior, como urn dos 
requisitos para o ingresso como Prac;a, na Policia Militar do Parana. Discorre 
sobre o sistema policial brasileiro, dando enfase aos aspectos hist6ricos, a 
evoluc;ao, a organizac;ao e a dicotomia policial brasileira. Falamos tambem sobre 
o processo de recrutamento e se~o na PMPR, enfatizando desde o 
recrutamento ate o periodo basico de formac;ao que deve ter o Policiai-Militar. 0 
estudo esta focado sob os desafios da atividade policial-militar, neste sentido, 
discorremos sobe a profissao, o nivel de escolaridade exigido nas lnstituic;oes 
Poficiais do Brasil e finalmente, a educac;ao de nivel superior para a atividade 
policial, em seus aspectos relevantes. Para atingir os objetivos didaticos, 
delimitamos o presente trabalho no tempo e no espayo. A metodologia ap6ia-se 
nos dados obtidos atraves da aplicac;ao de dois questionarios, sendo urn 
direcionado aos Universitarios da FIES- Faculdades lntegradas Espirita e outro 
aplicado aos Policiais-Militares, integrantes das Companhias lndependentes e dos 
Batalhoes da Capital e Interior, tendo sido confirmado que a Policia Militar do 
Parana pode atrair pessoas de nivel superior, para o ingresso como Soldado. 

Palavras-chave: Curso Superior, Carreira Policial e Nivel de Escolaridade. 
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1 INTRODUCAO 

A Policia Militar do Parana, lnstitui~ao centenaria e permanente, baseada 

na hierarquia e disciplina, tern por encargo constitucional a preserva~o da ordem 

publica 
1

, devendo manter sua capacidade de respostas as necessidades da 

popula~ao, principalmente, propiciando a sensa~o de seguran~. mantendo a 

paz social e a ordem publica. 

Esteirando nas suas responsabilidades constitucionais, inserta no 

contexto estatal, participe da Administra~o Publica, deve obediencia aos 

principios constitucionais e entre eles, o capitulado no artigo 37 de nossa Carta 

'Magna, ressalte-se o Principia da Eficiencia. 

Sabe-se que a investidura em cargo ou emprego publico depende de 

aprova~o previa em concurso publico de provas e titulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeayaes para cargo em comissao declarado em lei de livre 

nomea~o e exonera~o. consoante Art. 37, II, da CF/88. 

Nesse diapasao, a lnstitui~o deve recrutar, selecionar, formar seus 

recursos humanos, devendo ainda instrui-los permanentemente, objetivando 

aprimorar sua presta~o de servi~os a sociedade. 

Em rela~o a politica de aumento de efetivo, os administradores publicos 

estatais, principalmente em nivel politico mandamental, inferem a 

responsabilidade da falta de uma adequa~o do efetivo PM em rela~ao a atual 

1 DA SEGURANCA PUBLICA 

Art. 144- A Seguranca Publica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida 
para a preservacao da ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimOnio, atraves dos 
seguintes 6rgaos: 

V - Policias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. 

§ 5° - As Policias Militares cabem a policia ostensiva e a preservacao da ordem publica; aos 
Corpos de Bombeiros Militares, alem das atribui¢es definidas em lei, incumbe a execucao de 
atividades de defesa civil. 
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vigencia da Lei de Responsabilidade Fiscal, que disciplina os limites das 

despesas com pessoal, na forma do art. 169 da CF/88. 

Resta salientar que nao e apenas a referencia da Lei acima um fator 

impeditivo de recrutamento de efetivo na PMPR, mas o contingente de 

funcionarios publicos, neste caso, os militares, que sobrecarregam a fatia do 

On;amento do Estado, e a politica de recolhimento de impastos, para que se 

mantenha a maquina administrativa. Nao obstante, a midia sempre traz a noticia 

da necessidade de se arrecadar mais, e as dificuldades no aumento da 

arrecada~o tributaria. 

Os recursos existentes, tanto materiais como humanos, devem ser 

sistematicamente utilizados, com criterios tecnicos que potencializem a 

aplicabilidade, objetivando o aproveitamento maximo, com o intuito de bern 

garantir a execu~o da atividade constitucional da Policia Militar. 

Neste mister, necessaria se arcaboucar com dados estatisticos, que 

originem indicatives sabre a relevancia da exigencia de nivel superior na 

Corporac;ao, extraidos a partir de opinic5es dos lntegrantes da Corporac;ao e de 

Universitarios, como base e/ou suporte tecnico-cientifico para direcionamento do 

sistema de recrutamento e sele~o na Policia Militar do Parana. 

A tonica que justifica o presente estudo reveste-se no fato de demonstrar 

a viabilidade e relevancia da exigencia de nivel superior, como um dos requisites 

para ingresso como Prac;a, na Policia Militar do Parana. 

Para a realizayao deste Trabalho Monografico, foi utilizado o metoda 

hipotetico-dedutivo, com tratamento estatistico, com pesquisas de campo e 

constantes das referencias. Tal trabalho esta estruturado em 06 (seis) partes. Na 

Primeira Parte esta a lntroduyao do presente Trabalho Tecnico Monografico. Na 

Segunda Parte, foi abordado o Sistema Policial Brasileiro, subdividindo-se em: 

lntroduc;ao Hist6rica, A Evoluc;ao Hist6rica da Policia Brasileira, A Organizac;ao da 

Policia Brasileira e A Dicotomia Policial no Brasil. Na Terceira Parte, falamos 

sabre o Processo de Recrutamento e Selec;ao na PMPR, subdividindo-se em: 0 

Sistema de Recrutamento, As Formas de lngresso, As Fases do Concurso para o 

lngresso e 0 Periodo Basico de Forma~o do Soldado PM. Na Quarta Parte, 
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escrevemos urn pouco sabre Os Desafios da Atividade Policial Militar, enfatizando 

o seguinte: A Profissao, A Escolaridade Exigida nas lnstitui~oes Policiais, 

subdividindo-se em: Nivel de Escolaridade na Policia Federal, Policia Civil do 

Parana, Policia Rodoviaria Federal e Policia Militar do Parana, Dados do Ultimo 

Concurso para Soldado da PMPR, A Educa~ao de Nivel Superior para a Atividade 

Policial. Na Quinta Parte, escrevemos sabre Analise dos Resultados da Pesquisa, 

Metoda Utilizado, Popula~ao-Aivo e Amostra, Procedimento para a Coleta de 

Dados e Procedimentos de Analise e lnterpreta~ao dos Questionarios. Par fim, na 

Sexta Parte, apresentamos nossas Considera¢es Finais, com a devida 

conclusao e sugestaes pertinentes ao trabalho monografico. 

2 0 SISTEMA POLICIAL BRASILEIRO 

2.1 INTRODU<;AO HISTORICA 

A patavra "policia" tern sua origem no termo politeia, de polis- cidade -

e significava o ordenamento politico do Estado, e ate mesmo a arte de governar. 

Em Roma, o termo evotuiu para ter o sentido de agao do governo para manter a 

ordem publica, a tranqiiilidade e a paz intema. Mais tarde, passou a significar o 

organismo que exercia essa a~ao, ou seja, o significado stricto sensu que hoje. 

Na epoca medieval, a no~ao de policia era relacionada com o bern da 

ordem da sociedade civil, presidido peta autoridade estatal e a ordem moral e 

religiosa, presidida pela autoridade eclesiastica. No Seculo XIV, aparece a palavra 

policia na ciencia juridica francesa para designar a atividade do Estado, em 

sentido restrito, para denominar a boa ordem dos neg6cios publicos. 

No renascimento, o termo policia - Polizei - e recebido pelos juristas 

germanos como significa~ao da boa ordem da coisa comum. Depois disso, no 

final do Seculo XV, existiu uma outra fase denominada Estado de Policia 

(juspolitae) em que se revelava o poder absoluto do principe que podia interferir 

na vida privada do cidadao, inclusive na vida religiosa e espirituat. 
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A partir do Seculo XVII, ocorre a cisao entre a policia e a justi~. o Estado 

de Policia se transformou com a desagregagao de suas fungoes. Esta se situou 

no ambito do Direito e aquela, no poder discricionario do monarca. A partir do 

lluminismo, e especialmente depois da Declaragao dos Direitos do Homem, em 

1789, a nogao de policia, com poder estatal passou a se circunscrever a protegao 

da ordem e manutenyao da seguranga. 

Na Franga, a partir de 1791, a forga policial de entao, foi transformada em 

uma Gendarmerie Nacionale, sendo paulatinamente copiada por outros Estados 

europeus, que foram criando suas pr6prias Gendarmerias, corpos especiais, com 

estatuto militar e fungoes policiais. 

Na Belgica, sua Gendarmeria e herdeira das instituigoes levantadas em 

1795, quando as forgas revolucionarias francesas ocuparam o pais. A partir de 

1991, mudou seu estatuto, passando a ser considerada urn corpo civil de policia, 

e comegou a ter resultados considerados insatisfat6rios. 

Em Luxemburgo, a Gendarmeria tern raizes muito antigas, podendo ser 

igualmente apontada como herdeira da Gendarmeria instituida em 1795 palos 

ocupantes franceses. 

Em Portugal, a Guarda Real da Policia e criada em 1801; a Guarda 

Municipal em 1834, a Guarda Republicans em 1910 e a Guarda Nacional 

Republicans em 1911 nao passaram de mudanga de nome em face das 

vicissitudes politicas. 

Na ltalia, os Carabinieri, sendo herdeiros da Gendarmeria criada em 1804 

em Mitao, pelo lmperador Napoleao, foram instituidos como tal em 1814, no 

Piemonte; e em 1861, com a unificagao itatiana, passaram a serprimeira arma do 

exercito nacionat 

Na Hotanda, a Koninklijke Marechaussee apareceu nos Paises Baixos no 

Seculo XIX, inicialmente com a designagao de Gendarmerie; foi, depois, instituida 

definitivamente em 1814. 

A Guarda Civil na Espanha tomou a sua forma atual em 1844. 

Na Austria, a Gendarmerie nasceu imperial, em 1849, mas foi substituida 

por urn corpo civil de policia em 1918, porem, retornou a condigao de militar em 

1945. 
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Conclui-se com isso que o Estado de Policia evoluiu para o Estado de 

Direito e a no<;ao de policia sofreu restri<;oes em razao das garantias de liberdade 

individual e propriedade privada conferidas ao cidadao. 0 exercicio da policia 

deve se circunscrever a lei. E limitado pela lei e s6 acionado em casas 

excepcionais, para limitar o exercicio dos direitos individuais em favor de urn 

interesse publico. 

Denota-se que o conceito de policia traz em seu bojo a sua finalidade, 

qual seja, a de assegurar a Ordem Publica e outros bens indispensaveis a 
saudavel convivencia entre as pessoas. A missao da policia e das mais nobres e 

representa uma necessidade para a sociedade ja que seu mister e coibir ou 

reprimir os abusos de direito que o cidadao eventualmente comete em desfavor 

da sociedade. 

Somente em uma sociedade perfeita, com homens perfeitos, e que o 

Estado podera prescindir da policia. Alias, em uma sociedade perfeita, composta 

por homens perfeitos, ate mesmo o Estado e dispensavel. Contudo, por mais 

otimista, tal ideia e uma quimera que esta fora do alcance da atual sociedade. 

2.2 EVOLUCAO HJST6RICA DA POLiCIA BRASILEIRA 

No Brasil, as origens da Policia remontam ao periodo Colonial; logo ap6s 

o descobrlmento, Portugal nao demonstrou qualquer interesse imediato pela nova 

terra acrescentada a seus dominios, exceto pelo aspeeto economieo, e s6 nao a 

abandonou completamente em razao das constantes invasoes estrangeiras, 

especialmente francesas. 

As primeiras expedi<;oes tiveram can:iter meramente explorat6rio, e coube 

a Martim Afonso a tarefa de fundar a primeira vila, a de Sao Vicente em 1532. 

Os colonos tinham entao dupla fun<;ao: eram lavradores e tambem 

responsaveis pelo dominio portugues nestas terras. A principal figura do inicio da 

coloniza<;ao era o "semestreiro" que, embora fazendeiro por voca<;ao, estava 

pronto para pegar em armas, mais ou menos como urn miliciano, o que ele se 

tornava eventualmente. 
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No periodo das Ordenayoes, surgem os almotaces, primeira manifesta9ao 

de autoridade policial constituida, encarregados de zelar pela Ordem Publica nas 

vilas recem-criadas. 

Segundo ALMEIDA (1986), os a/motaces e seus auxiliares (os alcaides

pequenos e meirinhos) realizavam a fiscalizac;ao dos pesos e medidas, faziam a 

taxac;ao dos prec;os, vigiavam a limpeza publica e tambem exerciam a func;ao de 

policia da cidade (fiscalizavam o cumprimento das leis, velavam contra o uso de 

armas proibidas, zelavam pela execuc;ao das leis, etc.). Neste periodo, o poder 

judicante eo poder policial constituiam urn s6 organismo, confundindo-se. 

Com a criac;ao do Governo-Geral, ap6s 1548, as for9as de terra passam a 

se organizar em tres escaloes: Primeira Linha ou Exercito pago; Segunda Linha 

ou a continuac;ao dos "semestreiros"; e a Terceira Linha, que seria uma reserva, e 

incluia todos que por idade, condic;oes fisicas ou economicas nao podiam 

participar das outras linhas. 

Nota-se que desde nossa mais remota hist6ria, a Seguranc;a Publica 

esteve confiada a organizac;oes militares ou paramilitares. 

Com a chegada da Familia Real, em 1808, veio com ela a "Guarda Real 

de Policia". Esse corpo teve que ser reorganizado para adaptar -se as 

peculiaridades da terra. Em 13 de maio de 1809, estava transformado em "Divisao 

Militar da Guarda Real de Policia", mantendo-se a tradic;ao de Policia Militar. 

Em 1 0 de outubro de 1831, a Regencia sancionou lei que permitia a 

criac;ao de Corpos Municipais Permanentes na Corte (Rio de Janeiro) e nas 

provincias, os quais, com o tempo, transformaram-se no que hoje sao as Policias 

Militares. 

As ordenanc;as (militares organizados) mantinham a Ordem Publica nas 

cidades, vilas e par6quias e constituiam fatores fundamentais da ordem interna e 

defesa da patria. 

Das ordenanc;as, derivaram as Forc;as Publicas (os Regimentos), 

estruturadas como organizac;oes militares preparadas e adestradas para a missao 

de "manutenc;ao da Ordem Publica", que tinham dupla func;ao: uma civil, cuja 

func;ao policial rotineira era prevenir e reprimir o crime, outra militar, com a func;ao 

esporadica de enfrentamento das insurreic;oes e defesa da patria. 
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Essas "tropas pagas" foram as raizes das atuais Policias Militares, ja que 

estas (as PPMM) resultam, diretamente, da evoluc;ao daquelas. 

Com a promulgac;ao da primeira Constituic;ao Brasileira (a do Imperio, em 

25 de marc;o de 1824) e da edic;ao de alguns decretos regulamentadores, houve a 

criac;ao dos Juizes de Paz, com atribuic;oes policiais e criminais. 

No periodo do Imperio, as Forc;as Publicas, em face de necessidade de 

sustentac;ao da lndependencia, deram origem ao Exercito e, os seus 

remanescentes deram origem aos Corpos de Guardas Municipais Permanentes 

(Oecreto Imperial de 10 de outubro de 1831). 

Em 1842 (Decreto n.0 120, de 31 de janeiro), foi regulamentada a Lei n.0 

261, tendo entao se estabelecida a consagrada divisao Policia Administrativa e 

Policia Judiciaria. Porem, na pratica, continuava a tradic;ao do entrelac;amento 

entre as func;oes policial e judicante, ja que Delegado Chefe de Policia detinha 

tanto o poder de Policia Judiciaria como era o manipulador da Policia de 

Manutenc;ao da Ordem Publica e, ainda, porque era normal que militares das 

Forc;as Publicas exercessem tal encargo (de Oelegado de Policia). Alem disso, 

enraizou-se e corporificou-se o lnquerito Policial. 

Em 1871, ocorreu uma profunda reforma na legislac;ao processual penal, 

introduzindo diversas modificac;oes fundamentais. A primeira delas era a proibic;ao 

dos magistrados de exercerem a func;ao de Chefe de Policia ou qualquer encargo 

policial. Por conseguinte, os Chefes de Policia perdiam o poder de "jurisdic;ao". 

Por fim, instituiu-se a fianc;a provis6ria e alargou-se o instituto do habeas corpus. 

No periodo imperial, havia ainda a Guarda Nacional que, nas lacunas das 

Forc;as Publicas, desenvolvia ac;oes de manutenc;ao da Ordem Publica. 

Durante o inicio da Primeira Republica, as organizac;oes policiais 

assumiram feic;oes nitidamente regionais fazendo com que as Forc;as Publicas 

crescessem e se expandissem, assumindo tambem (a maioria delas) o onus da 

policia judiciaria. 

Em Sao Paulo, 1906, surge a primeira manifestac;ao de uma Policia Civil 

de carreira com func;oes de Policia Judiciaria (o cargo de Delegado de Policia 

passa a ser privativo de bachareis em Direito), ao mesmo tempo em que se inicia 

o processo de militarizac;ao da Forc;a Publica. 
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No Rio de Janeiro, 1907, de urn lado, ernergiu uma Poticia Judiciaria com 

Delegados e Comissarios bachareis em Direito e com lnvestigadores e Peritos 

especializados e, de outro, a For9a Publica modernizou-se e aprimorou seus 

quadros, especializando-se em policiarnento ostensive. 

Em Minas Gerais e no Rio Grande do Sui, tambem se completa o 

fenomeno da militariza9ao das For98s Publicas. 

Surgem, nesta epoca, as chamadas "Guardas Civis" com o intuito de 

compfernentar o policiarnento ostensive nas Capitais e nas maiores cidades. 

Ate 1930 (antes da Revolu9ao), nao havia a "ideia" de urna Corpora98o 

que pudesse ser charnada de "Policia Civil". Neste periodo ( o da Prirneira 

Republica ate 1930), as For98s Pubicas respondiam pela manuten9ao da Ordem 

Publica e tambem desenvolviam a grande parte das tarefas de Poficia Judiciaria, 

ja que na maioria dos Estados, eram Oficiais das For98s Publicas que exerciam 

fun96es nas Delegacias de Policia. 

A Revolu98o de 1930 teve influencia na organiza9ao policial brasileira, 

principalrnente quando da Constitui9ao outorgada de 1934 que continha as 

Policias Mifitares figurando no texto constitucional. 

Como resultado, a Uniao passou a ter mais controle sabre as Policias 

Militares e estas passaram a ser "Reservas" e "For9as Auxiliares" do Exercito, 

efetivando o processo de militariza980 das Policias MiWares. 

A Constitui9ao Federal de 1946 vincufou a existencia das Poticias 

Militares a Seguran98 lnterna e a Manuten98o da Ordem Publica. 

0 exercicio da fun98o policial centrava-se no Delegado de Policia 

(bachareis em Direito - o Delegado de Policia de Carreira surgiu em 1956) que, 

na verdade era o Chefe de Policia da Comarca ou do Municipio e detinha tanto o 

poder de PoUcia Judiciaria quanta os poderes de Policia Administrativa e de 

Policia de Manuten98o da Ordem Publica. 

Os Destacamentos Policiais Militares, para efeito de emprego policial, 

subordinavam-se funcionalmente ao Oelegado de Policia - a requisi9ao de 

ernprego configurava a "legalidade do emprego" . 

Assim, o sistema COffie90U a se romper com a tomada de corpo da ideia 

de urna lnstitui98o "Policial Civil" de carreira, em contraposiyao a uma lnsfi+o~o 
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"Policial Militar", fato este que, somado ao caso das Guardas Civis terem 

radicalizado sua posi~ao e ate terem criado situayaes de conflito com as Policias 

Militares, em detrimento da Ordem Publica, tornou a situa~ao, em termos de 

Seguran~a Publica, urn caos. 

Durante a Revolu~ao de 31 de mar~o de 1964, o governo do Marechat 

Castelo Branco criou, no Ministerio do Exercito, a lnspetoria-Geral das Policias 

Mititares (IGPM), e atraves do Decreta-lei n.0 667, de 02 de julho de 1969, 

normatizou urn modelo de Estrutura Organizacional adequado as Corpora~aes 

Policiais Militares, tendo em vista seu rendimento operacional. 

Em 08 de julho de 1970, o Decreta-lei n.0 66.862, estabeleceu principios e 

normas para aplica~o do Decreta-lei n.0 667, explicitando os diferentes tipos de 

policiamento e as diversas atividades policiais-militares. 

Com essa nova disposi~o legal, emergiu uma outra realidade em termos 

de organiza~o policial no Brasil, alterando-se, de forma substancial, o tradicional 

conceito de autoridade policial. 

Estabelecerarn-se pressupostos basicos da organiza~ao policial 

contemporanea, que foram (e ainda o sao): 

- A exclusividade do policiamento ostensivo pelas Policias Militares; 

-A responsabilidade da investiga~ao criminal (lnquerito Policial) atribuida 

ao Delegado de Policia de carreira, Bacharel em Direito; 

- Esmaecimento da tradicional figura dos Delegados Especiais de Poticia 

e Delegados de Capturas (Oficiais e Sargentos das Policias Militares). 

Com o advento da Carta PoJitica de 1988, constitucionalizou-se a 

dicotomia policial em nivel estadual, alem de al~r ao nivel constitucional 

corporayaes que existiam no ambito do Ministerio dos Transportes (Policia 

Rodoviaria Federal e Policia Ferroviana Federal). Tambem autorizou a cri~ao 

das chamadas Guardas Municipais com atribui~oes bern definidas, nao podendo 

ser consideradas policias. 
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2.3 ORGANIZACAO DA POLiCIA BRAS1LEIRA 

0 artigo 144 da Constitui~ao Federal de 1988, estabelece a Seguran~a 

Publica como urn dos elementos da Ordem Publica, sendo exercida para a 

preserva~o da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimonio pelos 

seguintes 6rgaos, de acordo com suas respectivas fun~oes: 

Policia Federal, cujas atribui~oes constitucionais sao(§ 1°): 

I - apurar infra~oes penais contra a ordem politica e social ou em 

detrirnento de bens, servi~os e interesses da Uniao ou de suas entidades 

autarquicas e empresas publicas, assim como outras infra~oes cuja pratica tenha 

repercussao interestadual ou internacional e exija repressao uniforrne, segundo 

se dispuser em lei; 

II - prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o 

contrabando e o descaminho, sem prejuizo da a~ao fazendaria e de outros 6rgaos 

publicos nas respectivas areas de competencia; 

111 - exercer as fun~oes de policia maritima, aeroportuaria e de fronteiras; 

IV- exercer, com exclusividade, as fun~aes de policia judiciaria da Uniao. 

PoHcia Rodoviaria Federal, com a missao de patrulharnento ostensivo das 

rodovias federais (§ 2°); 

Policia Ferroviaria Federal, exercendo o patrulhamento ostensivo das 

ferrovias federais (§ 3°); 

PoHcias Civis, com fun¢es de policia judiciaria e apura~ao de infra~oes 

penais (exceto as de competencia da Uniao e as militares- § 4°); 

Policias Militares, com as fun¢es de policia ostensiva e preserva~ao da 

Ordem Publica (a~aes preventivas e repressivas), sendo tambem, juntamente 

com os Corpos de Bombeiros militares, for~as auxiliares e reservas do Exercito 

(§§so e 6°); 

Corpos de Bombeiros Militares, com o dever de preven~ao e combate a 

incendios, busca e salvamentos e defesa civil (§§ so e 6°) ; e, 

Guardas Municipais, em carater excepcional e facultativo, somente para a 

prote~o de bens, servi~s e pr6prios municipais (§ 8°), nao podendo ser 

consideradas como parte plenamente integrada ao sistema. 
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Tais 6rgaos poticiais pertencem a entidades estatais distintas e a previsao 

constitucional e taxativa, nao podendo ser criados outros 6rgaos policiais, em 

qualquer nivel estatal, para serem incumbidos da missao de Seguran9a Publica. 

Nao ha urn escalonamento hierarquico entre os sete 6rgaos de 

Seguran9a Publica, nem uma coordenayao de urn sabre os outros e nem 

supremacia. Com a institui9ao da Secretaria Nacional de Seguran9a Publica, 

vinculada ao Ministerio da Justi9a, tenta-se, mesmo que timidamente, a 

coordena9ao das atividades policiais em todos os niveis, mas seus resultados ate 

aqui sao minimos. 

Cada 6rgao policial mencionado teve sua competencia ou missao 

constitucional definida nos seus estritos limites constitucionais. Seus agentes, 

investidos de autoridade policial, devem agir dentro de sua estrita competencia 

legal, sob pena de estarem atuando com excesso (ou abuso) ou desvio de poder 

(abuso de autoridade). 

2.4 A DICOTOMIA POLICIAL NO BRASIL 

Na esfera estadual, a Policia Civil e a Policia Militar possuem 

competencias definidas no texto constitucional, cabendo a primeira a realiza9ao 

da funyao de policia judiciaria, destinada a apurayao das infrayOeS penais, 

excetuadas as militares, e aquelas que forem de competencia da Policia Federal 

(art. 144, § 4°, da CF/88). A Policia Militar fica reservada a funyao de policiamento 

ostensivo e preventivo, o que se denomina de policia administrativa (art.144, § 5.0
, 

da CF/88), alem de se constituir na reserva do Exercito em casas especiais, 

sobretudo em situayaes de guerra externa . 

Observa-se que cada corporayao policial possui uma competencia 

definida no texto constitucional, que sao diversas, e exigem forma9ao diferenciada 

de seus integrantes, que se encontram subordinados ao Governador do Estado 

(art. 144, § 6.0
, da CF/88), constituindo-se a denominada dicotomia policial na 

esfera estadual. 
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Apesar do arcabou9o juridico no que concerne a competencia de ambas, 

somado ao fato da carga hist6rica que informam tais institui96es, e ate mesmo 

pe1os varios campos de conflitos ocorridos no decorrer dos tempos, 

constantemente fala-se em modifica96es nas estruturas das policias estaduais, 

ora querendo unifica-1as, ora tendendo a desconstitucionalizar o capitulo referente 

a ambas, tornando assunto de competencia estadual, ora querendo criar uma 

terceira via. 

Pode-se dizer que a policia e atividade essencial para a existencia do 

Estado de Direito e o desenvolvimento da sociedade. As mudan9as pretendidas 

devem ser realizadas com reservas, para se evitar o caos e a anomia. A 

desorganiza9ao da Seguran9a Publica interessa apenas as organiza¢es 

criminosas. 0 imperio da lei se constr6i com institui96es fortes, que estejam 

vo1tadas para a realiza9ao de suas fun9oes, como tern sido exemp1o no decorrer 

dos a nos a Policia Militar e a Policia Civil. 

Denota-se que quanto a Policia Mi1itar, e necessaria urn aprimoramento 

de sua estrutura, tornando-a mais moderna e apta a enfrentar os desafios 

hodiernos, sobretudo dotando-a de poderes de realiza9ao do ciclo complete de 

poHcia, ensejando a realiza98o inclusive de investiga9oes policiais. Muito se fala 

em desmilitariza-la, mas poucos conhecem o que verdadeiramente significa o 

termo militar. Militar e a policia em sua essencia, no seu sentido organizacional, 

em que pese exercer uma fun9ao eminentemente policial. Mi1itar, pois, cultua dois 

valores fundamentais para o seu controle, quais sejam: disciplina e hierarquia. 

Sem esses dois pilares e impossivel fazer qualquer organiza98o funcionar. 

Mesmo que se retire o termo militar de sua denomina98o, 

necessariamente havera que subsistir aqueles dois elementos basicos, vez que 

sao fundamentos de quaisquer institui96es, sobretudo aquelas que envergam 

uniformes e ostentam armas. Olvidar desse aspecto e querer o caos, como 

recentemente ocorreu em diversos Estados, conforme noticiado pela midia. 

As culturas sao heterogeneas, pois o modo de pensar, sentir e agir nao 

sao compartilhados pelos grupos e, consequentemente, nao ha urn ambiente 

favoravel a coopera9ao e integra9ao, onde deveria haver complementa9ao de 

esfor9os, para proporcionar seguran98 ao cidadao, ha uma rela98o entre 
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"estranhos", que acaba gerando conflitos de rua e nas delegacias. 

Uma policia depende da outra, em razao de que as fun~oes sao 

complementares; interdependentes, no entanto, os atores nao se conhecem e, 

normalrnente, urn se apresenta para o outro na delegacia, e esse momenta da 

"passagem da fun~ao" acaba ocorrendo num clima de desconfian9a, que leva o 

delegado, as vezes, a questionar a legitimidade de uma prisao, mesmo realizada 

com as exigemcias da lei, e o PM tenta for~ar a legalidade de uma prisao ilega1. 

As estruturas organizacionais sao diferentes nas duas policias, adotando 

a Policia Militar uma estrutura militar, e a Policia Civil, urn molde civil, que se 

confunde com a estrutura da Secretaria de Seguran~ Publica. 

Quanta as normas de matricula aos diversos cursos das duas 

organiza~aes, verifica-se que os requisites sao muito semelhantes e que os 

instrumentos legais de ambas propugnam por valorizar o candidate que tenha 

conduta moral compativel com o servi~o publico desta natureza. 

As duas organiza¢es, aproveitando-se de uma faixa que permeia ambas 

as atividades, intrornetem-se indevidamente no campo de trabalho de outra, por 

desconhecimento da lei ou intencionalmente, quando deveriam se complernentar 

harmoniosamente. E as poucas iniciativas de integra~ao sao expurgadas pelos 

integrantes por nao quererem que uma realize a missao da outra e vice-versa. 

A Policia Civil reclama que a Policia Militar vern executando investiga~oes 

criminais, restitui~ao ao proprietario de veiculos e outros objetos furtados e 

localizados, sonega~o de armas apreendidas, solu~o de ocorrencias no local, 

encaminhamento de relat6rios de ocorrencia com perda de oportunidade para 

apura~o. dentre outras. 

A Policia Militar acusa a Policia Civil de estar invadindo sua area de 

atua9ao, atraves da execu~ao de batidas policiais, rondas, inclusive utilizando-se 

de caracteristicas pr6prias da policia ostensiva: pessoal portando coletes 

(uniforrne), armas de grosso calibre e veiculos ostensivamente identificados, 

indesejaveis ao trabalho investigat6rio. 

Ambas tern razao. A PM, sob o disfarce do rastrearnento, tecnica 

necessaria e obrigat6ria na persegui~o de criminoso em estado de flagrancia, 

vern extrapolando em suas fun~oes, penetrando no campo das investiga~s 
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criminals, proprio da Policia Civil. Esta em contrapartida, exibe carros 

"patrulheiros", preto e branco, com sirene e demais equipamentos impr6prios para 

o trabalho investigat6rio, coletes e armamentos pesados, realiza batidas policiais 

preventivas, sobrepondo-se a policia ostensiva. 

"Devem ser coibidas incursoes de 6rgaos policiais em atividades pr6prias 

de outros 6rgaos, ou seja, que extrapolem as missoes que o constituinte de 1988 

lhes reserva, com o que se evitarao desnecessarios confrontos, quando nao 

superposi9ao de esfor9os e desperdicio de meios" (LAZZARINI, 1994, p. 56}. 

Quando eclode o delito, o PM penetra no campo da Policia Juridica (isola 

e preserva local de crime, inquire testemunhas de local, rastreia e captura 

delinqOentes, prende em flagrante}. Reprimindo e investigando o delito, os 

delegados e agentes de policia judiciaria avanyam no campo da manutenyao da 

ordem publica, previnem o crime (ALMEIDA, 1985, p. 78}. 

Assim, os dois campos de atuayao das policias nao s6 tangenciam, mas 

possuem uma faixa cinzenta comum, onde as duas corporayaes obrigatoriamente 

atuam no exercicio de suas atribui96es. Deve haver, pois, coesao e harmonia 

entre as organiza96es que se complementam em prot do bern comum. 

As delegacias funcionam mal, com poucos profissionais, pouco recurso 

material e, em alguns locais, o delegado tambem e o escrivao. Nao ha veiculos 

suficientes, e os existentes estao, na sua maioria, parados por falta de peyas e, 

as vezes, de combustive!. 

Conclui-se que ha entrechoque de acaes, de interesses antagonicos e 

colidentes, divergencias, dissensoes, discordancias, de origem hist6rico-cultural, 

com reflexos operacionais que dificultam a integra9ao policial. 

3 0 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELECAO NA PMPR 

3.1 0 SISTEMA DE RECRUTAMENTO 

0 sistema de recrutamento na Policia Militar do Parana tern fulcro na Lei 

Federal n.0 4.375, de 17 de Agosto 1964 (Lei do Servi90 Militar}, regulamentada 
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pelo Decreta Federal sob o n.0 57.654, de 20 de Janeiro de 1966, que 

consideram como de interesse militar o servic;o prestado nas Policias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares, ao mesmo tempo em que autoriza as Poticias 

Militares a receberem como voluntaries os reservistas de primeira e segunda 

categorias, e os portadores de Certificado de lsenc;ao de lncorporac;ao. 

Na Policia Militar do Parana, o Centro de Recrutamento e Selec;So- CRS, 

eo 6rgao de apoio da Diretoria de Pessoal, criado pelo Decreta sob n.0 16.316 de 

27 de Outubro de 1964, que tern sob sua responsabilidade a execuc;ao da politica 

de aumento e recomptetamento do efetivo, estabetecida pelo Comando-Gerat, 

com base nas necessidades de recursos humanos na Corporac;ao. 

0 aumento do efetivo ocorre somente atraves da autorizac;ao do Chefe do 

Poder Executive, mediante proposta do Comandante-Geral da Corporac;ao, 

consoante Lei Estaduat n.0 14.696, de 11 de maio de 2005, que fixa o efetivo. 

0 Recompletamento do Efetivo e a atividade que se destina a preencher OS 

ctaros decorrentes da evasao de pessoal por motivos de exctusoes a pedido e 

disciplinares, passagem para a reserva remunerada e nao remunerada, reforma, 

fatecimentos e transfen3ncias, em razao de concursos pubticos estaduais e 

aumento do efetivo previsto. 

Ao se definir o numero de vagas resultantes da ocorrencia de uma ou mais 

das situac;oes assinaladas, o Comandante-Geral autoriza o seu preenchimento, 

ocasiao em que mediante o Plano de Recrutamento, elaborado pelo Centro de 

Recrutamento e Selec;ao, disciplina a distribuic;ao e prioridades de alocac;ao 

dessas vagas nas Organizac;oes Policiais Militares e Organizac;oes Bombeiros 

Militares, dos Comandos Intermediaries. 

Uma vez elaborado o Plano, ativa-se o processo de recrutamento, com sua 

ampla divulgac;So, atraves de edital, informando ao publico interessado os 

requisites solicitados, numero de vagas, datas e tocais de inscric;ao. 

Geralmente tal divulgac;ao e realizada pela 58 Se<;ao do Estado-Maior, ou 

Relac;aes Publicas, que faz urn trabalho de divulgac;ao ao interior do Estado, 

atraves das Organizac;Qes Policiais Militares e Organizac;oes Bombeiros Militares, 

utilizando-se da imprensa falada, escrita e televisionada, alem da pagina da 

Policia Militar na internet e da pagina de instituic;So contratada. 
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No uttimo concurso, as inscrivoes foram reatizadas pela internet, atraves da 

pagina do Nucleo de Concursos da Universidade Federal do Parana, contratada 

para operacionalizar o inicio do Concurso (inscrivoes e prova escrita de 

conhecimentos). 

3.2 AS FORMAS DE INGRESSO 

Segundo o artigo 11 do Decreta-Lei n.0 667, de 2 de julho de 1969, "o 

recrutamento de pravas para as Policias Militares obedecera ao voluntariado, de 

acordo com legislavao propria de cada Unidade da Federavao, respeitadas as 

prescrivoes da Lei do Servivo Militar e seu Regulamento". 

A Lei n.0 1943, de 23 de junho de 1954 - C6digo da Policia Militar do 

Parana, estabelece em seus artigos 19 e 20, que os diferentes postos da 

hierarquia da Corporavao sao acessiveis a todos os seus componentes, 

observadas as condivoes previstas na legislavao em vigor. 

0 ingresso na Corporavao dar-se-a: 

a) como oficial nao combatente; 

b) como soldado; e 

c) como aluno do Curso de Formavao de Oficiais Combatentes. 

Sao condivoes para o ingresso: 

I- ... 

II - como soldado: 

a) ser brasileiro nato; 

b) ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da 

Aeronautica Nacional, ou ser portador de autorizavao do Comando da Regiao; 

c) ser alfabetizado; 

d) ter comprovada moratidade; 

e) ter capacidade fisica comprovada pelo Servivo de Saude 

da Corporavao; 

f) ter no maximo 30 anos de idade. 



3.3 AS FASES DO CONCURSO PARA 0 INGRESSO 

0 ciclo completo para o ingresso como Praoa (Soldado) na Policia Militar, 

coordenado peto Centro de Recrutamento e Sete~ao, ocorre da seguinte forma: 

a) Autoriza~ao Governamental (Decreta): 
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- A PM/1 realiza urn estudo com rela~ao ao numero de vagas em aberto 

e encaminha ao Comando-Geral. 

- Comando-Geral, encaminha Oficio ao Governo do Estado solicitando 

abertura de Concurso Publico para preenchimento das vagas. 

b) Elabora~o do Edital: 

- CRS, CJ e PM/1 em conjunto, elaboram minuta de Edital para 

aprova~ao pelo Comando-Geral. 

- Publica~o em DOE do Edital pelo CRS. 

- Composi~ao das Bancas Examinadoras, as quais sao publicadas em 

BCG atraves de Portarias elaboradas pelo CRS. 

c) Divulga~ao de abertura do Concurso: 

- Nota da sa Se~ao para os principais rneios de comunica~o existentes 

no Estado divulgando o concurso. 

- lnclusao no Site da PMPR de link contendo informa~oes sabre o 

Concurso pelo CRS atraves da DTI. 

d) lnscri~aes: 

- De conformidade como Edital (CRS ou Terceirizado). 

- Publica~ao em DOE contendo a rela~o dos inscritos. 

e) Ensalamento: 

- De acordo com Edital (CRS ou Terceirizado). 

f) Prova Escrita de Conhecimentos. 
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- Publicayao em DOE do Edital pelo CRS. 

- Elaborayao da Prova, aplicayao e correyao de acordo com Edital (CRS 

ou Terceirizados). 

g) Divulgayao do resultado da Prova Escrita: 

- Edital de divulgayao, publicayao em DOE e no site da PMPR. 

h) Exame de Saude: 

- Avaliayao Psicol6gica realizado pelo CRS ou Terceirizado. 

- Se realizado pelo CRS, compra do material antecipadamente. 

- Avaliayao Medica realizada pela JOS. 

i) Divulgayao do Exame de Saude: 

- Edital de divulgayao, publicayao em DOE e no site da PMPR. 

j) Exame de Capacidade Fisica; 

- Realizado por Banca Examinadora. 

k) Divulgayao do Resultado do Exame de Capacidade Fisica; 

- Edital de divulgayao, publicayao em DOE e no site da PMPR. 

I) Pesquisa Social e Documental; 

- Realizada pela PM/2. 

m) Resultado da Pesquisa Social; 

- Edital de divulgayao, publicayao em DOE e no site da PMPR. 

n) Resultado Final com a convoca9ao para lnclusao; 

- Edital de divulgayao, publica9ao em DOE e no site da PMPR. 

o) lnclusao; 

- Recebimento de documentos exigidos para inclusao. 
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- Analise dos documentos recebidos. 

- Elaborayao da Ficha de tnctusao Individual e assinatura do candidato. 

- Etabora9ao da Portaria para publicayao em BCG da inctusao de civis. 

- Publica9a0 em DOE. 

p) Presta9ao de Contas ao Tribunal de Contas do Estado. 

3.4 0 PERiODO BASICO DE FORMACAO DO SOLDADO 

0 Curso de Forma9ao de Sotdados destina-se a propiciar ao militar 

estadual, os conhecimentos necessarios a execu9ao de atividades de policia 

ostensiva e da preservayao da ordem publica, atraves dos tipos, modalidades e 

processos de policiamento ostensivo e velado, previstos nas Constitui96es 

Federal e Estaduat, Legista9oes, Atos Normativos vigentes. Devera ter a dura9ao 

de 1.300 (mil e trezentas) horas/aula, em regime de dedicayao exctusiva, 

incluindo a apticayao em atividades noturnas, feriados e finais de semana. 

Como Aluno Soldado ou Soldado de 2.a Classe, o militar tara jus, desde o 

seu ingresso na PMPR, a remunerayao, de R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e 

sete reais), fardamento, assistencia rnedico-hospitalar, psicol6gica e odontol6gica, 

conforme Jegisla9ao em vigor (Edital n.0 004/2005, p.2). 

0 Curso de Forma9ao de Soldados - CFSd, devera ser realizado no 

CFAP - Centro de Forma9ao e Aperfei9oamento de Pra9as (Orgao de Apoio de 

Ensino subordinado a Diretoria de Ensino da PMPR), localizado na Academia 

Policial Militar do Guatupe, no municipio de Sao Jose dos Pinhais, PR. 

A criterio da Diretoria de Ensino da PMPR, o Curso de Forma9ao podera 

ser descentralizado para qualquer Unidade da Policia Militar no Estado, atendidas 

a conveniencia e oportunidade, conforme as necessidades da Corporayao e suas 

disponibilidades de togistica e docente. 

Caso sejam abertos Cursos de Formayao nas Organiza9oes Policiais 

Militares, diversas do CFAP, terao preferencia para freqOenta-los os candidatos 

aprovados que residam na circunscriyao territorial da Unidade, respeitada a 
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ordem de classifica9ao e numero de vagas. 

Ap6s a conclusao do CFSd, independentemente do local ou OPM que o 

militar realizou o Curso de Forma9ao, sera ele classificado em qualquer uma das 

Unidades da PMPR. 

4 OS DESAFIOS DA ATIVIDADE POLICIAL MILITAR 

4.1 A PROFISSAO 

"A profissao e uma atividade especifica dentro da divisao social do 

trabalho, relativamente estavel, posta ao servi90 das necessidades da 

comunidade e de seus membros e recompensada pela conveniente parcela 

(participa9fio) da renda nacional" (KLINGER apud VALLA, 2003, p. 21). 

Na atualidade, a profissao apresenta urn sentido mais abrangente e inclui 

todas as ocupa96es remuneradas que exigem treinamento e regulamenta9ao. No 

seu exercicio, o homem busca o ganho para a sua subsistencia e de seus 

familiares e, sobretudo, concorre para a edifica9fio do grande edificio social da 

humanidade. 

No exercicio de uma profissao, o homem especializa-se numa atividade 

especifica, abre caminhos para a sua propria promo9ao humana. Nesse contexto, 

o jovem e encaminhado para uma determinada profissao, em primeiro Iugar 

motivado pela tradicao. Os pais ou OS avos foram medicos, ou militares, ou 

ferroviarios, ou metalurgicos, ou advogados; os filhos ou os netos sao 

encaminhados ou persuadidos a seguir estes modelos profissionais, transmitidos 

de gera9ao em gera9fio. A vocacao aparece em segundo Iugar. E a inclina9fio ou 

tendencia natural por determinada atividade que se rnanifesta em cada pessoa. 0 

born profissional, bern vocacionado, exerce o seu mister com perfei9fio e 

acrescenta a isso outras boas qualidades pessoais. E, por ultimo, pela 

necessidade de sustento. Para tanto, o homem necessita de emprego. E, em 

determinada circunstancia, e o unico meio que encontra para ingressar no 

mercado de trabalho. Todavia, isto nao significa que ninguem possa tornar-se urn 
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profissional competente, tendo esco1hido o que nao the era movido pe1o que 

entendia estar vocacionado (VALLA, 2003, p. 21 ). 

A pessoa que nao dispoe de urn minimo de vocagao profissional, 

dificilmente podera internalizar e suportar as onerosas exigencias da missao 

atribuida a Corporayao. Aqui se esta diante de grande paradoxa, pois a maioria 

que procura o ingresso nas Policias Militares o faz motivado por espirito de 

aventura e nao por espirito de serviyo. 

Quando se eleva a profissao ao nivel de missao, tem-se a dimensao 

deontol6gica. 0 profissional nao e s6 conceituado como tecnico - capacitado 

para atuar na sua especialidade - mas tambem como alguem que atribui a sua 

ayao valores eticos, esteticos e metafisicos. 0 tecnico cuttiva os valores uteis e os 

valores 16gicos, podendo atingir nessa hierarquia axiol6gica (relativo aos valores 

morais) uma forma de muito eficiencia. 0 deont61ogo, alem desses valores, cultiva 

os valores hierarquicamente superiores, e atinge, alem da eficiencia, uma 

ressonancia afetiva e espiritual, que se aproxima do heroismo [ ... } Quem nao a rna 

sua profissao, (inteligencia + coragao) nao e capaz de algum sacrificio (MACEDO 

apud VALLA, 2003, p. 24). 

Os Policiais-Militares e os Bombeiros-Militares devem estar muito bern 

preparados para atuarem nas questoes relacionadas com a ordem publica, em 

seus diversos aspectos, seguranya publica, tranquilidade e salubridade, que sao 

essenciais no Estado Democratico de Direito que tern na lei a sua principal fonte a 

ser observada e respeitada por todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no 

territ6rio nacional. 

E preciso ter em mente que a atividade de policia e caracteristicamente 

discricionaria e, no caso da preservagao e restabelecimento da ordem publica, ela 

deve ser empreendida de imediato, onde e quando houver ameaya ou violayao, 

muitas vezes por urn agente isotado (MOREIRA NETO, 1994, p. 51). 

lsso exige, dos agentes de seguranya publica, notadamente o policial

mititar, urn excepcional JUtzo de adequabilidade, compatibilidade e 

proporcionalidade de sua atuagao, em rela9ao a ameaya ou violagao enfrentada, 

quando no emprego da for9a, de modo a conciliar a mais rigorosa observancia da 

lei como maximo de eficiencia funcional. 



22 

4.2 A ESCOLARIDADE EXIGIDA NAS INSTITUICOES POLICIAIS 

4.2.1 Nivel de Escolaridade na Policia Federal 

A Lei n.0 11.095, de 13 de janeiro de 2005, que altera dispositivos da Lei 

n.0 9.266, de 15 de mar9o de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial 

Federal e fixa a remuneragao dos cargos que integram, estabelece o seguinte: 

Art. 3Q A Lei nQ 9.266, de 15 de mar~o de 1996, passa a vigorar com as seguintes 
altera~Oes: 

Art. 2°- 0 ingresso nos cargos da Carreira Policial Federal far-se-a mediante concurso 
publico, exigido o curso superior completo, em nivel de graduacao, sempre na 3~ 
(terceira) classe, observados os requisites fixados na legisla~ao pertinente. (Grifamos). 

4.2.2 Nivel de Escolaridade na Policia Civil do Parana 

Segundo inforrnayoes da Subdivisao de Planejarnento da Escola Superior 

da Policia Civil do Parana, a Lei Complementar Estadual n.0 89, de 25 de julho de 

2001, exige que o ingresso nas carreiras de Escrivio, lnvestigador de Policia, 

Datiloscopista e ldentificador Datilosc6pico, somente dar-se-a com a 

comprova~io de escolaridade de terceiro grau (Grifamos). Contudo, na 

vigemcia da referida lei nao houve concurso publico. 

Tal exigencia partiu atraves de algumas justificativas elaboradas pelo 

Sindicato das Classes Policiais Civis do Estado do Parana, em que constava que 

o exercicio da atividade policial, detentora de prerrogativa de Policia Judiciaria, 

que tern por missao a apurayao da autoria e materialidade delitivas, o que exige 

conhecimento nas diversas areas do Direito, como conhecimentos de Direito 

Penal, Direito Processual Penal, Direito Administrative, Direito Constitucional e 

dernais disciplinas do Direito. Tambem argumentaram a necessidade de se elevar 

o grau de escolaridade e, por conseqOencia, o aprimoramento do lnquerito Policial 

e a dignidade da funyao policial civil, com reflexos no born servigo na area da 

seguranya publica (ROSE MARY. Pesquisa. Mensagem recebida por: 
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espcsplan@pc.pr.gov.br em 13 de outubro de 2005). 

4.2.3 Nivel de Escolaridade na Policia Rodoviaria Federal 

A Lei n.0 9.654, de 2 de junho de 1998, que cria a carreira de Poticiat 

Rodoviario Federal, estabelece o seguinte: 

Art. 19. Fica criada, no ambito do Poder Executive, a carreira de Policial Rodoviario 
Federal, com as atribuiyOes previstas na Constituiyao Federal, no C6digo de Transite 
Brasileiro e na legistacao especifica. 

Paragrafo unico. A implantacao da carreira far-se-a mediante transformacao dos atuais 
dez mile noventa e oito cargos efetivos de Patrulheiro Rodoviario Federal, do quadro 
geral do Ministerio da Justica. em cargos de Policial Rodoviario Federal. 

Art. 29. A carreira de que trata esta Lei tera a mesma estrutura de classes e padrOes e 
tabela de vencimentos previstos na Lei nQ. 8.460, de 17 de setembro de 1992, 
enquadrando-se os servidores na mesma posicao em que se encontrem na data da 
publicayao desta Lei. 

Art. 39. 0 ingresso nos cargos da carreira de que trata esta Lei dar-se-a mediante 
aprovacao em concurso publico, constituido de duas fases, ambas eliminat6rias e 
classificat6rias, sendo a primeira de exame psicotecnico e de provas e titulos e a 
segunda constituida de curso de formacao. 

§ 1Q. Sao requisites de escolaridade para o ingresso na carreira o diploma de curso de 
segundo grau oficialmente reconhecido, assim como os demais criterios que vierem a 
ser definidos no edital do concurso. (Grifamos). 

4.2.4 Nivel de Escolaridade na Policia Militar do Parana 

Na Policia Militar do Parana, de acordo como Decreta n.0 1.029, de 23 de 

dezembro de 1991, estabelece o seguinte: 

Art. 1° - 0 ingresso nas carreiras policiais civis e militares, com excecao daqueles que 
exigem nivel superior, somente dar-se-a com a comprovacao da escolaridade de r grau 
completo ou equivalente. (Grifamos). 

Verifica-se que tal exigencia e tida como requisite para o ingresso como 

Aluno Soldado ou Soldado de 28 Classe e como Aluno do Curso de Formagao de 
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Oficiais Combatentes, exceto para o ingresso como Oficial nao combatente ou 

especialista. 

4.3 DADOS DO OL TIMO CONCURSO PARA SOLDADO DA PMPR 

Conforme noticias da Intranet da PMPR, acessada em 26 de outubro de 

2005, cerca de 20.000 (vinte mil) candidates se inscrevera no ultimo Concurso 

Publico para o ingresso na PMPR. 

Destes, segundo o Capitao Dicesar Moreira Luiz, Subchefe do CRS, 

devem participar do concurso 20.835 (vinte mil oitocentos e trinta e cinco) 

candidates, dos quais 15.409 (quinze mil quatrocentos e nove) sao homens e 

5.426 (cinco mil quatrocentos e vinte e seis) sao mulheres. Os candidates que 

concorrerao nas vagas de afro-descendentes somam 2. 719 ( dois mil setecentos e 

dezenove) inscritos. Depois do Parana, o maior numero de inscritos e de Sao 

Paulo (220), seguido por Santa Catarina (194), Rio de Janeiro (54), Rio Grande 

do Sui (54) e Mato Grosso do Sui (44). 

lnfelizmente, tanto o CRS quanta o Nucleo de Concursos da UFPR, nao 

dispaem do numero de candidates inscritos que possuem o nivel superior, ficando 

prejudicado externar qualquer comentario ou analise. 

4.4 A EDUCACAO DE NiVEL SUPERIOR PARA A ATIVIDADE POUCIAL 

Urn dos principios basicos dos reformadores policiais e que elevar a 

qualidade do pessoal e a chave para melhorar o funcionamento da policia. Como 

resultado, muitos dos esforgos para modernizar as agencias de policia 

concentram-se em problemas de pessoal: recrutamento, padroes de selegao, 

procedimentos de promogao, treinamentos e, mais recentemente, educagao 

(GOLDSTEIN, 1931, p. 317). 

A educagao e urn poderoso agente transformador da sociedade. Ela 
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impulsions empresas e alavanca paises. Os ultimos indicadores de desempenho 

da Policia Militar de Minas Gerais mostram que o poder oriundo da sala de aula 

interfere ate mesmo na seguranga publica. Os estudiosos do assunto informam 

que o segredo de Minas esta ligado a duas iniciativas no universe da educayao. A 

primeira foi obrigar os oficiais a fazer curse de p6s-graduayao. A Segunda 

consistiu em incentivar soldados a tirar urn diploma de curse superior (Revista 

Veja, 2000, p. 90). 

Segundo GOLDSTEIN (1931, p. 353), os argumentos favoraveis em torno 

do nivel superior para a policia, podem ser divididos em duas categorias: 

1) A Policia deveria buscar seu pessoal em individuos que freqUentem 

faculdades, mesmo que nao possa ser claramente demonstrado que a educayao 

superior seja de valia para o policiamento. 

2) A experiencia da faculdade produzira urn policial methor. 

Os argumentos expostos ap6iam a educayao superior para a policia sem 

se preocupar com o que e aprendido. Refletem a posigao de que a policia nao 

apenas tern a chance de lucrar ao recrutar entre aqueles que chegam ate a 

faculdade, mas, mais especificamente, que e substancia do que e aprendido na 

faculdade e na experiencia da faculdade que produzira urn melhor policial. 

Dado o grande numero de faculdades e o numero de pessoas que as 

freqOentam, o diploma em si reflete muito pouco do valor ou da relevancia da 

experiencia educacional. Entende-se que a gama de experiencias para quem se 

forma no segundo grau e tamanha, que uma pessoa pode ser a favor ou contra a 

educayao superior, para o ingresso como Soldado na Policia Militar do Parana, 

sem se comprometer com o que isso possa significar para a forma e a qualidade 

dos servigos da Corporayao. 

A exigencia de curse superior, como urn dos requisites para o ingresso 

como Praga na PMPR, sob o aspecto geral, sem duvida mefhoraria a qualidade 

dos policiais, no entanto, nao e absoluta. 

Nao deve ser entendida como a soluyao para todos os problemas da 

Corporayao, pois se entende que alem de investir em recursos humanos e precise 
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tambem investir em recursos materiais e tecnot6gicos. 

Sabre a exigencia de nivel superior para a atividade policial, o Delegado 

da Policia Federal Jose Alberto de Freitas legas, Chefe da DPF/Guarapuava, 

conforme cantata pessoal pronunciou-se da seguinte forma: 

A exigemcia do nfvel superior, como medida isolada, nao e suficiente para a melhora des 
services. Existe a necessidade de aperfeicoamento constante des policiais e uma 
melhora na estrutura e nas condicoes, principalmente salariais. lsto porque, case nao 
existam incentives para o policial prosseguir na carreira, a lnstituicao passara a ser 
utilizada como meio para outra carreira mais promissora e melhor remunerada. 

Nao se pede afirmar que pessoas com nivel superior serao mais 

tolerantes e mais sensiveis em seus cantatas com os cidadaos. Uma pesquisa 

futura podera apoia-la, mas no momenta, temos uma no~o de que tal exigencia 

podera garantir resultados mais aceitaveis e toteraveis para uma sociedade que 

clama par uma melhor seguranya publica. 

5 ANALISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

5.1 METODO UTIUZADO 

Para o desenvotvimento do trabatho, utilizou-se o metoda hipotetico

dedutivo, com tratamento estatistico, pesquisas de campo e as constantes das 

referencias. 

5.2 POPULACAO-ALVO E AMOSTRA 

A populagao alva foi constituida de 230 (duzentos e trinta) poticiais

militares, integrantes das Companhias lndependentes de Policia Militar (Lapa e 

Uniao da Vit6ria) e dos Batalhoes de Policia Militar (Capital e Interior do Estado). 
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Tambem foi aplicado urn questionario para 60 (sessenta) academicos da 

FIES- Faculdades lntegradas Espirita do Parana. 

A amostragem foi intencional por agrupamentos. 

5.3 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

5.3.1 Questionario aos Universitarios 

Foi estruturado em oito perguntas, destacando as destinadas a medir 

variaveis de comportamento do academico em rela98o ao interesse pela 

Corpora98o. Foram analisados tambem os fatores preponderantes que motivam 

ou desmotivam o academico para o ingresso, como Praya, na Policia Militar do 

Parana. 

Cada variavel foi hasteada por uma escala de concordancia ou 

discordancia com o enunciado. 

5.3.2 Questionario aos Policiais-Militares 

Foi estruturado em sete perguntas, destacando-se as destinadas a medir 

variaveis de opinioes sabre a exigencia de nivel superior para o ingresso, como 

Prays, na PMPR. Se tal exigencia e tida como de fundamental importancia para a 

Corpora98o. 

Na atual conjuntura do Pais, se a exigencia de nivel superior e tida como 

de fundamental importancia. Tambem se os policiais-militares com curso superior 

estarao menos sujeitos ao envolvimento com atividades ilicitas ou se estarao mais 

conscientes aos preceitos estabelecidos por leis, Normas e Regulamentos. 

Finalmente, foram externadas opinioes sabre a possibilidade do ingresso, 

com nivel superior, diretamente no "Curso Especial de Forma98o de Sargentos", 
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caso fosse viavel. 

Cada variavel foi hasteada por uma escala de concordancia ou 

discordancia com o enunciado e ao final solicitava a opiniao sabre a tematica. 

5.4 PROCEDIMENTOS DE ANALISE 

A analise dos dados dos questionarios constitui-se na tabulayao das 

respostas, analisadas e apresentadas em tabela simples, frequencial e 

percentualmente, e ilustrada graficamente, para melhor visualizagao dos 

resultados obtidos. 
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A tabela 1 e grafico 1 demonstram o grau de interesse dos Universitarios 

para o ingresso na carreira policial-militar, na condic;ao de Soldado (Periodo base: 

Out. 2005). 

TABELA 1- INTERESSE UNIVERSITARIO X INGRESSO NA PMPR 

INTERESSE UN IVERS IT ARlO UNIVERSIT ARIOS 0_k 

PARA 0 INGRESSO NA PMPR 

SIM 18 30o/o 

NAO 30 50o/o 

INDIFERENTE 12 20°/o 

TOTAL 60 100°.k 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 1 -INTERESSE UNIVERSITARIO X INGRESSO NA PMPR 

Demonstrativo de Interesse dos 
Universitarios para lngresso na PMPR 
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A tabela 2 e grafico 2 demonstram as fatores motivadores au 

preponderantes ao ingresso do Universitario na Corporacao, na condioao de 

Soldado (Periodo base: Out 2005). 

TABELA 2- FA TOR MOTIVADOR X INGRESSO NA PMPR 

FATOR MOTIVADOR PARA UN IVERS IT ARIOS 

0 INGRESSO NA PMPR 

ESTABILIDADE PROFISSIONAL 26 

VOCACAO 18 

FAL TA DE OPCAO 10 

SALARIO 4 

OUTROS 2 

TOTAL 60 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 2- FA TOR MOTIVADOR X INGRESSO NA PMPR 

Fator Motivador do Universitario 
para o lngresso na PMPR 
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A tabela 3 e grafico 3 demonstram opinioes dos Universitarios sabre os 

fatores preponderantes que impedem ou desmotivam ao ingresso na carreira 

Policiai .. Militar, na condiyao de Soldado (Periodo base: Out 2005). 

TABELA 3- FA TOR DESMOTIVADOR X INGRESSO NA PMPR 

FATOR DESMOTIVADOR PARA UNIVERSIT ARIOS 

0 INGRESSO NA PMPR 

PERICULOSIDADE 18 

FAL TA DE VOCACAO 16 

SALARIO 14 

OPCOES DE TRABALHO 8 

OUTROS FATORES 4 

TOTAL 60 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 3- FA TOR DESMOTIVADOR X INGRESSO NA PMPR 

Fator Desmotivador do Universitario para 
o lngresso na PMPR 
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A tabela 4 e grafico 4 demonstram opinioes dos lntegrantes da PMPR, 

sabre a exigencia de Curso Superior, como urn dos requisites para o ingresso 

como Praya, se efetivamente vai contribuir na me1horia da qualidade dos serviyos 

da Corporayao: 

TABELA 4- CURSO SUPERIOR X QUALIDADE DO SERVI<;O 

0 CURSO SUPERIOR VAl POLICIAIS-

GERAR MELHORIAS NA MILITARES 

QUALIDADE DO SERVICO 

CONCORDO 80 

DISCORDO 30 

CONCORDO PARCIALMENTE 110 

INDIFERENTE 10 

TOTAL 230 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 4 - CURSO SUPERIOR X QUALIDADE DO SERVI<;O 

Contribui§io do Curso Superior para a 
Qualidade dos Servi~os da PMPR 
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A tabela 5 e grafico 5 demonstram opinioes dos lntegrantes da PMPR, 

sabre a importancia da exigencia de Curso Superior para os services publicos, na 

atua1 conjuntura do Pais: 

TABELA 5- CURSO SUPERIOR X SERVICOS PUBLICOS 

0 CURSO SUPERIOR E POLICIAIS- OA, 

IMPORT ANTE PARA OS M·ILITARES 

SERVICOS PUBLICOS 

CONCORDO 91 39o/o 

DISCORDO 59 26o/o 

CONCORDO PARCIALMENTE 67 29% 

INDIFERENTE 13 6o/o 

TOTAL 230 100% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 5 - CURSO SUPERIOR X SERVICOS PUBLICOS 
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A tabela 6 e grafico 6 demonstram opinioes dos lntegrantes da PMPR, no 

sentido de que os Policiais-Militares que possuem Curse Superior, estarao menos 

sujeitos ao envo1vimento com atividades iHcitas: 

TABELA 6- CURSO SUPERIOR X ATIVIDADES ILiCITAS 

0 PM COM CURSO SUPERIOR POLICIAIS-

EST ARA ME NOS ENVOL VIDO M-ILITARES 

COM ATIVIDADES ILiCITAS 

CONCORDO 12 

DISCORDO 168 

CONCORDO PARCIALMENTE 28 

INDIFERENTE 22 

TOTAL 230 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 6- CURSO SUPERIOR X ATIVIDADES ILiCITAS 

Os Policiais-Militares estario menos 
sujeitos com Atvividades llicitas 
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A tabela 7 e grafico 7 demonstram opinioes dos lntegrantes da PMPR, no 

sentido de que os Policiais-Militares, que possuem Curso Superior, estarao mais 

conscientes aos preceitos estabelecidos por Leis, Normas e Regulamentos: 

TABELA 7 - CURSO SUPERIOR x OBEDIENCIA A LEIS E REGULAMENTOS 

PM COM CURSO SUPERIOR POLICIAIS- % 

DEVE MAIS OBEDIENCIA As M-ILITARES 

LEIS E REGULAMENTOS 

CONCORDO 68 30% 

DISCORDO 22 10o/o 

CONCORDO PARCIALMENTE 121 52% 

INDIFERENTE 19 8°/o 

TOTAL 230 100% 

FONTE: Pesquisa de Campo 

GRAFICO 7- CURSO SUPERIOR x OBEDIENCIA A LEIS E REGULAMENTOS 

0 Nivel Superior acarreta maior 
obediencia as Leis e Regulamentos 
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A tabela 8 e grafico 8 demonstram opinioes dos tntegrantes da PMPR, 

sabre o candidato com Curso Superior ingressar na PMPR, diretamente como 

Aluno-Sargento, freqOentando urn "Curso Especial de Formacao de Sargentos", 

uma alternativa de valorizac;ao e aproveitamento dos recursos humanos. 

TABELA 8- CURSO SUPERIOR x CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE 

SARGENTOS 

CANDIDATO COM CURSO 

SUPERIOR INGRESSAR 

COMO SARGENTO 

CONCORDO 

DISCORDO 

CONCORDO PARCIALMENTE 

INDIFERENTE 

TOTAL 

FONTE: Pesquisa de Campo 
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GRAFICO 8 - CURSO SUPERIOR x CURSO ESPECIAL DE FORMACAO DE 
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6 CONSIOERACOES FINAlS 

6.1 CONCLUSAO 

Maior que o sentimento do dever cumprido e a satisfagao da constatagao 

da obra concluida, podendo passar a funcionar adequadamente. 

Desde o inicio deste Trabalho Tecnico-Cientifico, objetivou-se colher 

informagoes sabre a viabilidade e relevancia da obrigatoriedade de urn Curso 

Superior, como urn dos requisites para ingresso, como Praga, na Policia Militar do 

Parana. 

E salutar urn conjunto de medidas para implementar a melhoria dos 

servigos policiais, dentre os quais a educagao. lnvestir na educagao e talvez a 

forma mais dramatica, atraves da qual, a policia pode tirar de si algumas das mais 

persistentes concepgoes erradas ligadas ao seu trabalho, tais como a impressao 

de que ele consiste de tarefas simples, que podem ser executados por qualquer 

urn (GOLDSTEIN, 1931, p. 354). 

Por outro lado, nao podemos afirmar que somente o curso superior 

minimizaria os problemas da qualidade dos recursos humanos existentes na 

corporagao, pois e sabido que o ser humano possui desvios de conduta, que nao 

podem ser corrigidos simplesmente pelo fato de serem possuidores de uma 

formagao superior. 

Hoje, apenas 9% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos esta cursando 

o ensino superior, numero bern abaixo da Argentina, que tern 32%, dos Estados 

Unidos, com 50%, e do Canada, com 62%. 0 Plano Nacional de Educagao 

(2001/2010) preve uma taxa de escolarizagao de 30% da populagao. 0 Estado 

brasileiro precisa promover politicas efetivas que garantam o acesso de jovens de 

baixa renda ao ensino superior expandindo as lnstituig6es Federais de Ensino 

Superior para regioes que caregam de escolas superiores, criando vagas publicas 

nas universidades nao estatais e privadas e ampliando os cursos noturnos nas 

universidades publicas ja instaladas. 0 desafio da inclusao social e urn dos temas 
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centrais da reforma (MEC. Disponivel em: < www.portal.mec.gov.br> Acessado 

em: 11 de novembro de 2005). 

Apesar do crescimento de matriculas nos cursos de graduayao dos 

ultimos anos, o Brasil, com menos de 8% dos jovens entre 20 e 24 anos 

matriculados em tnstituiyao de Ensino Superior, esta muito atrasado em retayao 

aos paises de nivel de desenvolvimento semelhante (MEC. Disponivel em: 

< www.portal.mec.gov.br> Acessado em: 11 de novembro de 2005}. 

De acordo com o exposto, subentende-se que a media de idade do 

jovem, que se forma em uma lnstituiyao de Ensino Superior, fica em torno de 24 a 

28 anos, o que o tornaria, em regra, numa analise superficial, inviavel para iniciar 

urna carreira policial, que em media, dura cerca de 30 anos. 

No mesmo sentido, outro ponto a destacar e a condiyao fisica dessa 

pessoa, pais a atividade policial exige muito vigor fisico, dai a importancia do 

ingresso de pessoas mais jovens. Por outro lado, a profissao policial-militar 

tambem exige uma serie de atributos e valores, tipicas de pessoas mais 

experientes. 

Os conhecimentos e a convivencia adquiridos na Faculdade, somados 

aos atributos do candidato, certamente sao requisitos que podem coloca-lo 

diretamente na condiyao de Graduado, bastando apenas frequentar urn "Curso 

Especial de Formayao de Sargentos", apenas como exemplo, que o qualificaria 

para as diversas atividades desenvolvidas pela Corporayao. 

Na mesma linha, tambem seria viavel urn Plano de Carreira as Prayas, 

com nivel superior, visando o incentivo e permanencia na carreira policial. Assim 

como ocorre com a Prays que presta concurso para a Escola de Formayao de 

Oficiais, que da urn "salta" significativo na carreira, afinal, quem pode o mais pode 

o menos. 

E preciso adotar uma politica de valorizayao do policial-militar que possui 

Curso Superior, principalmente aqueles que se dedicam "de corpo e alma" a 

Corporayao. Neste sentido, a lnstituiyao tambem estaria atraindo pessoas com 

nivel superior e ao mesmo tempo valorizando as Prayas que possuem urn Curso 
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Superior. 

Neste sentido, vale lembrar que recentemente o Governo do Estado do 

Parana, atraves de Decreta n.0 5.724, de 28 de novembro de 2005, acabou com a 

exigencia de altura minima para o ingresso na Policia Militar, bern como, 

viabilizou urn diferencial no salario para o Policiai-Mititar que possui Curso 

Superior, com proposta ainda a ser regulamentada. 

Vale lembrar que a Universidade . tern a func;ao social de formar o 

estudante para exercer determinada carreira, par isso cabe a Corpora~ao dar 

enfase em estudos p6s-ingresso, onde o apoio a educa~ao sem mudan~a e 

demonstrado mais claramente na preferencia do estabelecimento policial em 

educar o recrutado, em vez de recrutar o educado. 

Finalizando, conclui-se que o nivel media (2° grau), como requisito de 

escolaridade para o ingresso como Pra~a na Policia Militar do Parana, ainda e o 

pedido mais plausivel e centrado no momenta. 

6.2 SUGESTOES 

Tendo como base o que pudemos desenvolver neste trabalho, com 

espeque nas referencias e pesquisas de campo, apresentamos adiante algumas 

sugestoes que podem ser adotadas pelo Escalaa Superior, a fim de fundamentar 

o estudo sabre a exigencia de nivel de escolaridade para o ingresso, como Pra~, 

na Corpora~ao, conforme segue: 

a) Realiza~ao de urn estudo sabre o numero de candidatos, com nivet 

superior, que prestaram o ultimo concurso para o ingresso como Pra~a na PMPR, 

objetivando ter urn melhor parametro sabre futuras altera~es no nivel de 

escolaridade a exigir. 

b) Ado~ao de urn Projeto semelhante ao da Policia Mititar de Minas 
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Gerais, onde obrigou-se os Oficiais a fazer curso de p6s-graduagao e incentivou 

Soldados a tirar urn diploma de Curso Superior, premiando de alguma forma pelos 

conhecimentos adquiridos (COUTINHO, l. Educagao- 0 Nivel Melhorou. Revista 

Veja, Sao Paulo, p. 90, 2000). 

c) Realizagao de urn estudo sabre a imptementagao de urn ''Curso 

Especial de Forma~io de Sargentos", para candidates com nivel superior, em 

razao das variaveis, tais como: idade, condicionamento fisico do candidate; 

satario e competitividade do mercado por mao-de-obra qualificada, embora a 

pesquisa aponte que 52% dos integrantes da Corporagao nao concordam com tat 

viabilidade. 

d) Viabilizagao de urn estudo no sentido de abrir concurso interne para a 

Praga (Cabos) que possui Curso Superior, para ingressar no "Curso Especial de 

Forma~io de Sargentos", desta forma, valorizar-se-ia o efetivo que possui tat 

requisite. 

e) Viabitizagao de urn estudo no sentido de estabelecer urn "Plano de 

Carreira as Pra~as", que possuem Curso Superior, visando incentivar o efetivo 

policial-militar e ao mesmo tempo, adotando mais urn atrativo para o candidate 

civil ingressar na Corporagao. 

f) lmplementagao de agoes de midia nas Faculdades ou Universidades, a 

fim de buscar angariar candidates, visando minimizar os Fatores Desmotivadores 

que impedem o ingresso de pessoas com nivel superior na PMPR. 
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ANEXOS 

- Questionario aos Universitarios. 

- Questionario aos Policiais Militares. 

- Edital n.0 004/05. 



Questionario 1 - Destinado aos Universitarios. 

ESTADO DO PARANA 

POLiCIA MILITAR 

OIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

QUESTIONARIO 

1) Voce na condi~o de recem formado, ingressaria na PM, como Soldado, a fim de 

iniciar a carreira PM: 

() Sim ( ) Nao ( ) lndiferente 

2) Emita sua opiniao sobre o fator preponderante para o ingresso, como Soldado, na 

Policia Mifitar: 

( ) Estabilidade profissional; ( ) Salario; ( ) Vocayao; 

( ) Falta de opyao profissional; ( ) Outros fatores. 

3) Emita sua opiniao sobre o fator principal que impede ou desmotiva o ingresso na 

Policia Mititar: 

( ) Periculosidade profissional; 

( ) Outras opgoes de trabalho; 

( ) Salario; ( ) Falta de vocagao; 

( ) Outros fatores. 



4) Voce acredita que a exigencia de Curso Superior, como urn dos requisitos para 

ingresso na Corpora~ao, iria resultar na melhoria da qualidade dos servi~os: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

5) Voce entende que o Policial Militar, com Curso Superior, possuira melhor 

capacidade para o cumprimento de suas atividades: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

6) Voce entende que, na atual conjuntura do Pais, a exigencia de Curso Superior e tida 

como de fundamental importancia para os servi~os publicos: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

7) Pode-se afirmar que os Policiais-Militares com Curso Superior estarao menos 

sujeitos ao envolvimento com atividades ilicitas: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) I ndiferente 

8) Pode-se afirmar que o fato de possuir urn curso superior na area de ciencias 

humanas, tal como: Direito, Hist6ria, Pedagogia ou Psicologia, iria melhorar o 

desempenho do futuro policial militar: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 



Questionario 2 - Destinado aos Policiais-Militares. 

ESTADO DO PARANA 

POLiCIA MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPE 

QUESTIONARIO 

1) A exigencia de Curso Superior, como urn dos requisitos para o ingresso na 

Policia Militar do Parana, na condi98o de Aluno-Soldado, vai contribuir na melhoria da 

qualidade dos serviyos da Corporayao: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

2) A possibilidade do candidato com Curso superior ingressar na PMPR, 

diretamente como Aluno Sargento, frequentando urn "Curso Especial de Forma98o de 

Sargentos", seria uma alternativa de melhor aproveitamento dos recursos: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

3) 0 efetivo Policial Militar, com Curso Superior, possuira melhor capacidade para o 

cumprimento das atividades desenvolvidas pela Corporayao: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 



4) Na atual conjuntura do Pais, a exigencia de Curso Superior e tida como de 

fundamental importancia para os servi9os publicos: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

5) Os Policiais-Militares com Curso Superior estarao menos sujeitos ao 

envolvimento com atividades ilicitas: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

6) Os Policiais-Militares, com Curso Superior, estarao mais conscientes aos 

preceitos estabelecidos por Leis, Normas e Regulamentos: 

( ) Concordo ( ) Discordo ( ) Concordo parcialmente ( ) lndiferente 

7) Qual e a sua opiniao sobre a exigencia de Curso Superior, como urn dos 

requisitos, para ingresso na Corporayao, na condi9ao de Aluno-Soldado: 



POLlCIA MILITAR DO PARANA 
COMANDO-GERAL 

GABINETE 

EDITAL n.0 004/2005 

CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE 
SOLDADO POUCIAL MILITAR (QPM 1-0) DA POLJCIA MILITAR DO 

PARANA 

0 COMANDANTE-GERAl DA POLiCIA MIUTAR DO PARANA (PMPR), com 
sede de comando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, n.0 1401, Bairro Rebouyas, 
Curitiba-PR, CEP 80.230-110, tendo em vista o disposto no art. 42, § 1.0

, c/c art. 
142, § 3.0

, inciso X da Constituiyao Federal; no art. 45, caput e § 9.0 da Constituiyao 
Estadual; nos arts. 10 caput e paragrafo unico, 19, 20, alinea "b", 21, inciso II, 43, 
alinea "e", da lei n.0 1.943, de 23/0611954 (C6digo da Policia Militar); no art. 4.0 da lei 
n.0 6.774, de 08/0111976 (lei de Organizayao Basica); no art. 2.0 da lei n.0 7.047, de 
21/11/1978 que fixa o efetivo da Corporayao; no art. 1.0

, § 2.0
, da lei n.0 12.975, de 

17/11/2000; na Lei Estadual n° 14.804, de 20/07/05, no Decreta Estadual n° 5.309, 
de 29/08/05 e na autorizayao governamental constante no protocolo n.0 8.630.278-
0, torna publico que se acham abertas as inscriy5es ao Concurso Publico para 
ingresso na PMPR, destinado ao preenchimento de 1.000 (urn mil) vagas, nos 
termos deste Edital. 

Considerando a natureza especial da funyao de Policial Militar e o interesse 
publico, ficam destinadas ate 50% (cinquenta par cento) das vagas das inclusoes 
para pessoas do sexo feminino, observada a ordem de classificayao geral. 

De acordo como disposto na lei estadual n.0 14.274, de 24 de dezembro de 
2003, ficam assegurados aos candidatos que se declararem afrodescendentes, nos 
termos do art. 4.0 dessa lei, 10% (dez par cento) do total de vagas ofertadas. 

Os candidatos afrodescendentes que nao lograrem exito na classificayao 
dentro do numero de vagas preferenciais, concorrerao, em igualdade de condiyoes, 
as vagas remanescentes com os demais candidatos. 

As vagas preferenciais destinadas aos afrodescendentes que nao forem 
preenchidas serao revertidas aos demais candidatos, respeitados os Iimites entre 
masculinas e femininas. 

Os candidatos que se declararem afrodescendentes, serao submetidos a 
entrevista individual realizada par Subcomissao especifica, a fim de verificar se o 
candidato se enquadra dentro do disposto no artigo quarto da lei supracitada, logo 
ap6s a divulgayao do resultado da 1.a Fase (Prova Escrita de Conhecimentos). 

Nao sendo confirmado por comissao especifica o que se refere ao art. 4. o da 
lei n.0 14.274/03, o candidato sera desclassificado do Concurso. 

1 DISPOSICOES PRELIMINARES 

1.1 0 Concurso Publico visa a selecionar candidatos ao ingresso na 
PMPR, na condiyao de Soldado de 2. a Classe, e consequente matricula come ~- no 
do Curso de Formayao de Soldados (CFSd), o qual, concluido com aproveit~tnento, 
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propiciara a imediata promo~ao do militar a Soldado de 1.a Classe e enquadramento 
na Qualifica~ao Policial Militar QPM 1-0. 

1.2 0 Curso de Forma~ao destina-se a propiciar ao militar estadual os 
conhecimentos necessaries a execu~o de atividades de policia ostensiva e da 
preserva~ao da ordem publica, atraves dos tipos, modalidades e processes de 
policiarnento ostensive e velado, previstos nas constitui~oes federallestadual e 
legisla~6es/atos normativos vigentes e tera a dura~o de 1.300 (urn mil e trezentas) 
horas-aula, em regime de dedica~o exclusiva, incluindo atividades noturnas, 
feriados e finais de semana. 

1.3 Como Soldado de 2.a Classe, o militar fara jus, desde o seu ingresso na 
PMPR, a remunera~o de R$ 867,00 (oitocentos e sessenta e sete reais), 
fardarnento, assistencia medico-hospitalar, psicol6gica e odonto16gica, conforme 
legisla~ao em vigor. 

1.4 A execu~o da primeira fase do Concurso Publico regido por este 
Edital cabera ao Nucleo de Concursos (NC) da Universidade Federal do Parana 
(UFPR); as demais fases serao de responsabilidade da Diretoria de Pessoal (DP), 
por intermedio do Centro de Recrutamento e Seleyao (CRS) da PMPR. 

1.5 0 prazo de validade do Concurso sera de 01 (urn) ano, podendo ser 
prorrogado por igual periodo. No caso de restarem suplentes, estes poderao ser 
chamados, havendo interesse institucional, dentro do prazo de vafidade do 
concurso; se decorridos 6 (seis) rneses do encerrarnento do Concurso os suplentes 
convocados serao subrnetidos novarnente ao Exame de Saude, Capacidade Fisica e 
Pesquisa Social. 

2 DO CURSO DE FORMACAO 

2.1 0 Curso de Forma~o sera realizado no CFAP- Centro de Forma~ao e 
Aperfei~oarnento de Pra~as (6rgao de Apoio de Ensino subordinado a Diretoria de 
Ensino da PMPR), localizado no municipio de Sao Jose dos Pinhais, PR, Bairro 
Guatupe. 

2.2 A criteria da Oiretoria de Ensino da PMPR, o Curso de Forrna~o 
podera ser descentralizado para qualquer Unidade da Policia Militar no Estado, 
atendidas a conveniencia e oportunidade e conforrne as necessidades da 
Corpora~o e suas disponibilidades de logistica e docente. 

2.3 Caso sejam abertos Cursos de Forma~ao em outras OPM -
Organiza~ao Policial Militar -, diversas do CFAP em Sao Jose dos Pinhais, terao 
preferencia para frequents-los os candidates aprovados que residam na 
circunscri9ao territorial da Unidade, respeitada a ordem de classificayao e nurnero de 
vagas. 

2.4 Ap6s a conclusao do CFSd, independentemente da localidade/Unidade 
Policial Militar onde o militar realizou o Curso de Forrna~o. sera ele classificado em 
qualquer uma das Unidades da PMPR para onde for designado. 

2 



Edital n. o 004/2005- PMPR- CONCURSO PUBLICO PARA PREEN CHIMENTO DE V AGAS DE 
SOLDADO POLICIAL-MILITAR (QPM 1-0) DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

3 
MILITAR 

DA INSCRICAO E DAS CONDICOES DE INGRESSO NA POLiCIA 

3.1 Da lnscri98o 

3. 1. 1 A inscric;ao do candidato devera ser efetuada somente via Internet, no 
enderec;o eletronico www.nc.ufpr.br. 

3.1.2 0 candidato poderc1 efetuar sua inscri98o a partir das 8 horas do dia 10 
de outubro de 2005 ate as 12 horas do dia 24 de outubro de 2005. 

3.1.3 Ap6s o preenchimento do formulario de inscri98o, o candidato devera 
fazer a conferencia das informac;Oes antes de confirmar e, ap6s, imprimir o boleto 
bancario e paga-lo preferencialmente nas casas lotericas ou na rede bancaria ate o 
dia 24 de outubro de 2005. 

3.1.4 0 valor da taxa de inscric;ao sera de R$ 54,00 (cinquenta e quatro 
reais). 

3.1.5 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscric;ao, o candidato 
devera certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participa98o 
no Concurso Publico, bern como, caso aprovado e classificado, dos exigidos para a 
admissao, pois a taxa, uma vez paga, s6 sera restituida em caso de anula98o plena 
do Concurso Publico. 

3.1.6 A inscri98o somente sera considerada confirmada ap6s a identificac;ao 
eletronica do pagamento da taxa. 

3.1. 7 Sera considerada nula a inscric;ao se o cheque utifizado para o 
pagamento da taxa for devolvido pelo banco por qualquer motivo ou por 
agendamento nao efetivado. 

3.1.8 Nao sera aceita inscri98o condicional ou extemporanea, nem tampouco 
por correspondencia. 

3.1.9 A partir de 28 de outubro de 2005 o candidato devera consultar, via 
Internet, pefo site www.nc.ufpr.br, a situac;ao de sua inscric;ao; em caso de nao 
confirma98o da sua inscri98o, o candidato devera entrar em contato com o Nucleo 
de Concursos pelo telefone (41) 3266-0909. 

3.1.1 0 0 preenchimento da ficha de inscri98o e de exclusiva responsabilidade 
do candidato. A PMPR e o Nucfeo de Concursos da UFPR nao se responsabifizarao 
por informac;Oes e enderec;os incorretos ou incompletos fornecidos pelo candidato. 

3.1.11 0 candidato que fizer declarac;oes falsas ou inexatas na ficha de 
inscri«;ao tera a mesma cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes. 

3. 1. 12 Nao sera devofvida em hip6tese afguma o valor referente a taxa de 
inscri«;ao a candidato que assim o requerer. 

3.1.13 A partir de 25 de novembro de 2005, o candidato devera acessar o site 
www.nc.ufpr.br e imprimir o seu comprovante de ensalamento, no qual estara 
indicado o local, horario e enderec;o da realiza98o da prova. 

3.2 Das Condic;oes de Jngresso na PMPR 

3.2. 1 Os candidatos aprovados em todas as fases do Concurso Publico 
regulado por este Edital, dentro do limite de vagas estabelecidas, somente 
ingressarao na Policia Militar do Parana se atendidos os seguintes requisitos: 
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a) Ser brasileiro. 

b) Ter concluido o Ensino Media (ou equivalente). 

c) Nao se encontrar denunciado em processo criminal pela pratica de crime 
de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais ou policiais 
incompativeis com a carreira militar. 

d) Ter, no minima, 1 ,65m de altura, se do sexo masculine e 1 ,60m de 
altura, se do sexo feminine. 

e) Estar em dia com as obrigayaes relativas ao serviyo militar. 

f) Estar em dia com as obrigac;oes eleitorais. 

g) Ter no minima 18 (dezoito) e no maximo 30 (trinta) anos de idade no ato 
da inscric;ao, tendo como data definida 0 ultimo dia de inscric;ao. 

h) Nao ter sido excluido ou licenciado a bern da disciplina da PMPR, das 
Forc;as Armadas ou de outras Forc;as Auxiliares. 

i) Como servidor publico, nao ter sido demitido a bern do servic;o publico 
ou por ato de improbidade administrativa. 

4 DA COMISSAO DE CONCURSO 

4.1 A Comissao de Concurso, designada pelo Comandante Geral, sera 
constituida por urn Oficial Superior ou lntermediario como Presidente e dais Oficiais 
lntermediarios ou Subalternos como Membros, sendo os trabalhos divididos em 
quatro Subcomissoes: 

I - Subcomissao de Sanidade Fisica e Mental 

Sera composta por Medicos, Dentistas, Psic61ogos credenciados pelo 
Conselho Regional de Psicologia e Medico Psiquiatra. Sera Presidida por 01 (urn) 
Oficial Medico do Quadro de Saude da Policia Militar do Parana. 

II - Subcomissao de Exame de Capacidade Fisica 

Sera composta por Oficiais Superiores, Intermediaries, Subalternos e 
Graduados. 

Ill- Subcomissao de Pesquisa Social 

Sera composta por Oficiais Superiores, Intermediaries e Subalternos. 

IV - Subcomissao de Verificac;ao de Afrodescendencia 

Sera composta por Oficiais Superiores, Intermediaries, Subalternos, Graduados 
da PMPR e poderao compor esta subcomissao, membros reconhecidos de 
instituic;Oes nao governamentais ligadas a movimentos de inclusao racial. 

4.1.1 Os integrantes das referidas Subcomissoes comporao as respectivas 
Bancas Examinadoras (te6rica e pratica) e deverao apresentar a Comissao do 
Concurso os resultados obtidos pelos candidates, por meio de termo lavrado e 
assinado por toda a Subcomissao. 

4.1.2 A Comissao do Concurso contara com uma Secretaria composta por 
militares de livre escolha do Presidente da Comissao especialmente designados 
para a realizac;ao dos trabalhos. 
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4.1.3 Aos membros da Comissao e Subcomissoes poderao ser delegadas 
outras atribuic;oes a fim de viabilizar e racionalizar o desenvolvimento das atividades 
atinentes ao Concurso. 

5 DO PROCESSO DE SELECAO 

5.1 0 Concurso Publico regido por este Edital sera desenvolvido em quatro 
fases, todas de carater eliminat6rio, com excec;ao da primeira fase que visa tambem 
classificar os candidates. 

1. a fase - Prova escrita de conhecimentos, que compreendera prova objetiva. 

2.8 fase - Exame de saude, que compreendera avaliac;ao medica, 
odontol6gica e psicopatol6gica. 

3.8 fase- Exame de capacidade fisica, que compreendera teste de suficiemcia 
ffsica. 

4.8 fase- Exame social e documental. 

6 DA PRIMEIRA FASE: PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 

6.1 A prova escrita de conhecimentos, de carater eliminat6rio e 
classificat6rio, constara de prova objetiva que abrangera conteudos em nivel do 
ensino media. 

6.1.1 A prova objetiva constara de 50 (cinquenta) questaes de multipla 
escolha, havendo apenas uma correta dentre 5 (cinco) alternativas. As questoes 
serao assim distribuidas: Portugues- 15 (quinze) questoas; Matematica- 5 (cinco) 
questoes; Fisica - 5 (cinco) questoes; Quimica - 5 (cinco) questaes; Biologia - 5 
(cinco) questoes; Hist6ria - 5 (cinco) questoes; Geografia - 5 (cinco) questoes; 
Estatuto da Crianya e do Adolescente - 5 (cinco) questoes. Os conteudos 
programaticos acham-se descritos no Anexo "A" deste Edital. 

6.1.2 Cada urna das questoes objetivas valera 1 (urn) ponto. 

6.1.3 A prova sera realizada no dia 04 de dezembro de 2005 na cidade de 
Curitiba, nos locais indicados no comprovante de ensalamento (conforme subitem 
3.1.13. deste Edital), no horario das 14 horas as 18 horas, num total de 4 (quatro) 
horas, incluido o tempo para o preenchimento do cartao-resposta. 

6.1.4 Os candidates que a criteria medico devidamente comprovado 
estiverem impossibilitados de realizar a prova em sala, farao essa prova em local 
especialmente designado pelo Nucleo de Concursos. 

6.1.5 Em hip6tese alguma serao realizadas provas fora do local, cidade e 
horario determinados. 

6.1.6 As portas de acesso aos locais de prova serao fechadas as 13 horas e 
30 minutes para a entrada de candidates. 0 horario a ser seguido e o do Servic;o 
Hora Certa Brasil Telecom- fone 130. 

6.1.6.1 Em funyao de fatores externos, e a criteria do NC, podera ocorrer 
prorrogac;ao no fechamento das portas de acesso de urn ou mais locais onde serao 
realizadas as provas. 
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6.1. 7 E de responsabilidade exclusiva do candidato a identifica9ao correta do 
seu local de realiza98o das provas e o comparecimento no horario determinado. 

6.1.8 Para a realiza9ao da prova o candidato devera portar somente o 
documento de identifica9ao, o comprovante de inscri9ao, caneta esferografica com 
tinta preta, lapiseira ou lapis e borracha. 

6.1.9 Podera reallzar a prova o candidato que exibir o documento oficial de 
identidade original e o comprovante de inscri9ao ao adentrar no local de provas e 
assinar a lista de presen9a, sob pena de ser considerado ausente. 

6.1.10 Todos os candidatos terao sua impressao digital coletada como forma 
de identifica9ao. 

6.1.11 Caso o original dos documentos citados tenha sido roubado ou furtado, 
o candidato devera comprovar essa condi98o por meio de BO (Boletim de 
Ocorrencia) e sera admitido para reallzar a prova ap6s preencher uma ficha de 
identifica98o suplementar, com tres assinaturas e coleta de impressoes digitais, 
devendo, tambem, em no maximo 3 (tres) dias ap6s a prova, apresentar na 
Secretaria do Nucleo de Concursos protocofo de solicitayao de novo documento. 

6.1.12 Serao considerados documentos oficiais de identidade: carteiras 
expedidas pelos Ministerios Militares, pelas Secretarias de Seguranya Publica e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos 6rgaos 
fiscalizadores do exercicio profissional (Ordens, Conselhos etc.); Certificado de 
Reservista; Carteiras Funcionais do Ministerio Publico e da Magistratura; Carteiras 
expedidas por 6rgao publico que por lei federal valem como identidade; Carteira de 
Trabalho e Carteira Nacional de Habilitayao (modelo novo, com foto). 

6.1.13 Nao serao aplicadas, em hip6tese alguma, provas fora do espayo fisico 
ou dos horarios predeterminados neste Edital ou comunicados no endereyo 
eletronico www.nc.ufpr.br. 

6.1.14 Nao havera segunda chamada para as provas, importando a ausencia 
do candidato na sua eliminayao sumaria do Concurso Publico. 

6.1.15 Sera de inteira responsabilidade do candidato cumprir as instruyoes 
contidas no caderno de provas. 

6.1.16 0 preenchimento do cartao-resposta sera de inteira responsabilidade 
do candidato, que devera proceder em conformidade com as instruyaes 
especificadas neste Edital e no proprio caderno de provas; em hip6tese alguma 
havera substitui9ao do cartao-resposta por erro do candidato. 

6.1.17 Nao serao permitidas consultas bibliograficas nem a utilizayao de 
outros equipamentos e/ou materiais. 

6.1.18 No dia da realizayao da prova nao sera permitido ao candidato 
permanecer no local da prova portando armas ou aparelhos efetronicos (bip, telefone 
celutar, rel6gio, walkman, agenda eletronica, notebook, palmtop, receptor, gravador 
etc.). 0 descumprimento da presente instruyao implicara na eliminayao do 
candidato. 

6.1.19 Tera sua prova anulada e sera automaticamente eliminado do 
Concurso Publico o candidato que: 
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a) utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprova9ao propria 
ou de terceiros no Concurso Publico; 

b) for surpreendido dando ou recebendo auxilio para a execu9ao de 
qualquer prova; 

c) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de 
aplicac;ao das provas, com as autoridades presentes e com os demais 
candidates; 

d) recusar-se a entregar o cartao-resposta ao termino do tempo destinado 
para a realizac;ao da prova; 

e) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
membro da equipe de aplicayao das provas; 

f) descumprir as instru9oes contidas neste Edital, no caderno de provas e 
no cartao-resposta; 

g) perturbar, de quafquer modo, a ordem dos trabalhos. 

6.1.20 Se a qualquer tempo for constatado ter o candidate utilizado processo 
ilicito por meio eletronico, estatistico, visual ou grafol6gico ou apresentada 
declara9ao falsa ou inexata quanta a aspecto relevante a sua participayao no 
Concurso Publico, o candidate tera sua prova anulada e sera automaticamente 
eliminado. 

6.1.21 0 candidate s6 podera entregar o seu cartao-resposta e retirar-se da 
sala decorridas, no minima, 1 h 30min do seu inicio. 

6.1.22 Ao terminar a prova o candidate devera obrigatoriamente entregar ao 
aplicador de prova o cartao-resposta devidamente assinado e o caderno de prova. 

6.1.23 Os tres ultimos candidates de cada sala somente poderao entregar as 
provas e retirar-se do local simultaneamente. 

6.1.24 Serao eliminados os candidates que nao obtiverem 50% de acertos, ou 
seja, o minima de 25 (vinte e cinco) pontes na prova escrita de conhecimentos. 

6.1.25 Serao classificados e convocados a fase subsequente do Concurso 
somente os 3.000 (tres mil) candidatos(as) melhor classificados em ordem 
decrescente dos pontes obtidos na prova escrita de conhecimentos, incluldos os 
candidatos(as) que se declararam afrodescendentes em face das vagas 
preferenciais. 

7 CRITERIOS DE DESEMPATE 

7.1 Em caso de igualdade de notas na classifica9ao, o desempate se dara 
da seguinte forma: 

a) maior nota nas questc5es de portugues da prova objetiva; 

b) maior nota nas questoes de matematica da prova objetiva; 

c) maior idade. 

8 DOS RECURSOS A PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTOS 
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8.1 No dia 05 de dezembro de 2005, a partir das 17 horas, sera divulgado 
gabarito oficial provis6rio da prova objetiva nos enderecos eletronicos 
www.nc.ufpr.br e www.pr.gov.br/pmpr. 

8.2 0 candidato que desejar interpor recurso as questoes objetivas dispora 
de ate 02 (dois) dias uteis a contar da divulgayao do gabarito. 

8.3 0 recurso devera ser formalizado e devidamente fundamentado 
mediante modelo de requerimento em formulario especifico que estara disponivel no 
endereyo eletronico www.pr.gov.br/pmpr. 

8.4 0 candidato devera entregar e protocolar o recurso ate as 17 horas do 
dia 07 de dezembro de 2005, no Protocolo Geral da Policia Militar do Parana, 
localizado na Avenida Marechal Floria no Peixoto, 1401, bairro Reboucas, em 
Curitiba - PR, aos cuidados do Chefe do Centro de Recrutamento e Selecao da 
PMPR. 

8.5 Nao serao aceitos recursos via postal, via fax ou via correio eletronico. 

8.6 Os recursos interpostos serao respondidos exclusivamente pelo Centro 
de Recrutamento e Selecao da PMPR e a devolutiva sera disponibilizada somente 
aos candidatos recorrentes, no prazo minima de 05 (cinco) dias uteis ap6s a 
interposiyao. 

8.7 Se do exame dos recursos resultar a anulacao de questao(oes), esta(s) 
sera(ao) considerada(s) como correta(s) para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 

8.8 Se houver alteracao do gabarito, por forya de recurso, este sera 
publicado e os resultados reprocessados. 

9 DA SEGUNDA FASE: EXAME DE SAUDE 

9.1 0 exame de saude, de carater eliminat6rio, compreendera avaliayao 
medica e odontol6gica e avaliacao psicopatol6gica. Esses exames tern por 
finalidade detectar condiyaes m6rbidas que venham a constituir-se em restriyaes ao 
plano desempenho das atividades inerentes a carreira militar estadual ou que no 
exercicio das atividades de policial militar possam expor o candidato ao 
agravamento dessas condiyaes m6rbidas ou eventualmente a risco de vida pessoal 
ou a integridade fisica de terceiros, selecionando o candidato apto ao exercicio 
plena das funyaes da carreira de militar e atividades inerentes a eta. Esta 
compreendida, nessa fase do Concurso, a verificayao de condicoes fisicas que nao 
voltadas a morbidez sejam consideradas impeditivas a realizacao do Exame de 
Capacidade Fisica, face o intenso esforyo fisico a que serao submetidos os 
candidatos. 

9.1.1 As avaliayaes constantes do Exame de Saude serao realizadas nos 
locais, datas e horarios constantes de Edital especifico a ser divulgado para a 
convocacao dos candidatos. 

9.1.2 As avaliayaes serao procedidas por Juntas de lnspeyao de Saude, 
constituidas por Medicos e Dentistas, e por Psic61ogos e Psiquiatras designados 
para essa finalidade. 
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9.1.3 Por ocasiao da realizac;ao da avaliac;ao medica, o candidato devera 
obrigatoriamente apresentar os resultados dos exames laboratoriais citados no 
subitem 9.1.4, cuja data da realizayao devera ser inferior a 90 (noventa) dias da 
apresentac;ao, sob pena de nao ser submetido ao exame medico e ser 
desclassiftcado do Concurso. 

9.1.4 Todos os exames laboratoriais a seguir mencionados serao custeados 
pelos candidatos: 

Hemograma completo; 

Glicemia de jejum; 

Creatinina serica; 

Sorologia para lues (VORL quantitativa); 

Sorologia para HIV (HIV I e HIV II); 

Machado Guerreiro; 

GamaGT; 

Parcial de urina; 

Radiografia de t6rax PA com laudo; 

Eletrocardiograma de repouso com laudo; 

Eletroencefalograma com laudo e exame; 

Laudo de acuidade visual com e sem correyao; 

Toxicol6gico clinico, o qual devera ser realizado em laborat6rio oftcialmente 
reconhecido e a criteria do candidato(a), por meio de coleta de material organico 
(urina), em recipiente de prova e contra-prova, cujo resultado devera apresentar 
negatividade para: Anfetaminas [anfetamina, metanfetamina, efedrina, ecstasy 
(MDMA, MDEA, MDA, metadona)J; Opiaceos (morftna, codeina, dihidrocodeina); 
Barbiturados (fenobarbital, amobarbital, pentobarbital, butabarbital, secobarbital); 
Canabin6ides (maconha); Benzodiazepinicos (flurazepan, oxazepan etc.) e Cocaina 
(metab61itos); 

Teste diagn6stico de gravidez. Sendo a gravidez constatada no exame 
clinico ou por meios laboratoriais, constituir-se-a em impeditivo a realizac;ao da fase 
subsequente do Concurso, Exame de Capacidade Fisica, no qual se exigira urn 
intenso esforc;o fisico de todos os candidatos e, por conseguinte, expondo a risco de 
morte as candidatas que porventura estejam gravidas e ao embriao/feto, alem do 
que, deve ser preservado o tratamento isonomico e igualitario a todos os 
concorrentes. Tambem deve ser observado que encerradas as fases do Concurso, 
os candidatos classificados dentro das vagas ofertadas serao incluidos na PMPR 
(como Soldado de 2.a Classe) para a realizac;ao do Curso de Formacao, no qual 
serao exigidos, em grande parte da respectiva carga horaria, intensos esforc;os 
fisicos nas discipfinas de educayao fisica militar, ordem unida, tiro poficial, defesa 
pessoal e estagios de policiamento nas diversas rnodalidades, o que tambem nao 
coaduna com a condiyao de gravidez, face os riscos de morte para a candidata e 
para o embriao/feto. 
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9.1.5 Por ocasiao da apresentayao dos resultados dos exames laboratoriais, 
quando do exame clinico, e a criteria da Junta de lnspecao, os candidates deverao 
realizar os seguintes exames complementares, no prazo de 07 (sete) dias uteis, 
tambem custeados pelos candidates, para que seja realizada nova inspeyao de 
saude: 

Eletrocardiograma de esforco e/ou ecocardiograrna, para candidatos cujos 
laudos de eletrocardiograma de repouso suscitarem duvidas quanta a aptidao fisica 
para ingresso na Policia Militar; 

Radiografia simples de coluna PA e Perfil, para candidates portadores de 
desvios da coluna; 

Eletroencefalograma - sera considerado(a) apto(a) candidato(a) que 
apresentar resultado nos grupos I e If, sendo considerado(a) inapto(a) os(as) 
candidatos(as) que apresentarem resultados nos grupos Ill e IV; 

Radiografia simples da coluna e escanometria de membros inferiores, para 
candidatos portadores de bascula de bacia; e 

Ressonancia magnetica de joelhos, para candidates que tenham se 
submetido a cirurgia de joelho. 

9.1.6 As Juntas de lnspecao de Saude, a seu criteria, poderao solicitar 
outros exarnes, se necessaria, com a finalidade de esclarecerem duvidas 
diagn6sficas ou suscitadas pelos laudos dos exames apresentados pelos 
candidates. 

9.1. 7 Serao julgados incapazes pelas Juntas de lnspeyao de Saude para 
ingresso na PoJicia Militar os candidates que: 

a) nao preencherem os indices minimos constantes deste Edital e/ou 
incidirem nas condic;Oes incapacitantes, impeditivas ou excederem a 
proporciOnalidade de peso e altura prevista neste Edital; 

b) apresentarem alterac;Oes nos exames complernentares, consideradas 
incompativeis com a atividade de poficial militar; 

c) deixarem de apresentar algum exame relacionado no presente Edital ou 
com respectivo laudo ausente ou incompleto; 

d) incidirem em condiyao clinica que, embora nao conste do presente 
Edital, seja considerada incapacitante para a atividade policial militar 
pela Junta de lnspecao de Saude. 

9.1.8 Serao considerados indices minimos exigidos: 

a) altura minima de 1 ,65m para candidates do sexo mascuHno e 1 ,60m 
para candidatas do sexo feminine e estar dentro dos limites da tabela de 
proporyao peso/altura; 

b) acuidade visual - indica minima de 20/25 (SNELLEN), em cada olho, 
medido a 6 (seis) metros, sem correcao. Nao serao permitidas cirurgias 
de correcao de miopia dentro de urn periodo de 6 rneses entre o 
procedimento cirurgico e a inspecao de saude; 
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c) censo cromatico - e admissivel a discromatopsia de graus leve e media, 
e incapacitante a de grau acentuado, deftnidas de acordo com as 
instru9oes que acompanham cada modelo de teste empregado. 

g_1_g Na avalia9ao odontol6gica serao consideradas como condi9oes 
minimas: 

ausencia de raizes inaproveitaveis proteticamente; 

ausencia de dentes que possuam cimentos obturados provis6rios; 

ausencia de anomalias de desenvolvimento de labios, lingua, palata que 
prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognatico; 

ausencia de dentes cariados ou com lesaes periapicais; 

presenya de todos os dentes anteriores (incisivos e caninos), tolerando-se 
dentes artiftciais, desde que satisfa9am estetica e funyao, inclusive pr6tese total; 

ausencia de lesaes periodontais graves; 

a presen9a de raizes higidas que foram aproveitadas proteticamente serao 
consideradas como dentes naturals para todos os efeitos, desde que possuam a 
referida peya protetica; 

as pr6teses utilizadas para substituirem os dentes naturais deverao 
apresentar adaptabilidades adequadas; 

ausencia de disturbios da fala. 

g.1.10 Limites minimos de motilidade: 

a) Limites minimos de motilidade da extremidade superior: 

Ombro- elevayao para diante a goo, abduyao a 90°. 

Cotovelo- flexao a 100°, extensao a 150°. 

Punho - alcance total a 15°. 

Mao- supinayao/pronayao a goo. 

Dedos - formayao de pinya digital. 

b) Umites minimos de motilidade da extremidade inferior: 

Coxo-femural- flexao a goo, extensao a 10°. 

Joelho- extensao total, flexao a goo. 

Tornozelo- dorsiflexao a 10°, flexao plantar a 10°. 

g.1.11 fndices cardiovasculares: 

Pressao arterial medida em repouso e em decubito dorsal ou sentado: 

- Sist61ica- igual ou menos de que 140mmHg. 

- Diast61ica - igual ou menos de que gommHg. 

Pulso arterial medido em repouso- igual ou menor que 100bat/min. 

g .1. 12 indice audiornetrico: 

Serao considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas 
auditivas em qualquer ouvido ate 20 decibeis, nas frequencias de 500HZ e 1OOOHZ; 
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30 decibeis, na freqOencia de 2000HZ e 35 decibeis, nas freqOencias de 3000 a 
8000HZ, por vias aerea e 6ssea. 

9.1.13 Condiyaes incapacitantes: alem das condiyaes previstas nas 
"Jnstruyaes Reguladoras do Emprego da Rela~o das Doenyas que motivaram a 
exclusao do serviyo ativo do Exercito" (Porta ria n. 0 024-DGS, de 12/071988 - IR 70-
12), constituem condiyaes incapacitantes a inclusao na Policia Militar: 

a) Cabeya e pescoyo. Deformayoes, perdas externas de substancia; 
cicatrizes extensas, deformantes, aderentes ou antiesteticas; contrayaes musculares 
anormais, cisto branquial, higroma cistico de pescoyo e fistulas. 

b) Ouvido e audi~o. Deformidades ou agenesia do pavilhao auricular; 
anormalidades do conduto auditive e timpano. lnfecyaes cronicas recidivantes, otite 
media cronica, labirintopatias e tumores. No teste audiometrico serao observados OS 

indices de acuidade auditiva constantes dos indices Minimos exigidos. 

c) Olhos e visao. lnfecy6es e processos inflamat6rios, excetuando 
conjuntivites agudas e hordeola; ulcerayoes, tumores, excetuando cisto benigno 
palpebral; opacificayoes corneanas, degenerayoes, seqOelas de traumatismo ou de 
queimaduras; doenyas congenitas e deformidades congenitas ou adquiridas, 
incluindo desvios dos eixos visuais superiores a 10 graus; anormalidades funcionais 
significativas e diminui~o da acuidade visual alem da tolerancia permitida; lesoes 
retinianas, doenyas neurol6gicas ou musculares oculares. Qualquer cirurgia refrativa 
e incapacitante, como tambem a discromatopsia de grau acentuado. 

d) Boca, nariz, faringe, faringe, traqueia e esofago. Anormalidades 
estruturais congenitas ou nao; desvio acentuado de septa nasal, mutilayaes, 
tumores, atresias e retrayoes; seqOelas de agentes nocivos; fistulas congenitas ou 
adquiridas; infecyoes cronicas ou recidivantes; deficiencias funcionais na 
mastiga~o. respira~o. fonayao e degluti~o; doenyas alergicas do trato 
respirat6rio. 

e) Dentes. Estado sanitaria geral deficiente, infecyoes, rna oclusao e 
tumores; restaurayaes, dentaduras e pontes insatisfat6rias; deficiencias funcionais. 
Para estabelecer as condiyaes normais de estetica e mastiga~o. totera-se a pr6tese 
dental, desde que o inspecionado apresente dentes naturais, conforme "indices 
Minimos". 

f) Pele e tecido celular subcutaneo. lnfecyaes cronicas ou recidivantes; 
micoses extensas, infectadas ou cronificadas; parasitoses cutaneas extensas; 
eczemas alergicas cronificadas ou infectadas; expressoes cutaneas das doenyas 
auto-imunes; manifestayoes das doenyas alergicas de dificil resolu~o; ulcerayaes e 
edemas; cicatrizes deformantes que comprornetam a estetica; nevus vasculares e 
externos ou antiesteticos. Tatuagens, se expressando motivos obscenos, ofensivos 
ou de morte, que possam ser consideradas como manifestayaes de desequilibrios 
psiquicos, nao sendo toleradas em hip6tese alguma na cabeya, pescoyo e abaixo do 
teryo distal do brayo, antebrayo e mao. Presenya de piercing para candidates do 
sexo masculino em qualquer area do corpo e para candidatas do sexo feminine em 
regioes do supercilia, nariz, labios, lingua, mamas e 6rgaos genitais. 

g) Pulmaes e parades toracicas. Deformidades relevantes congenitas ou 
adquiridas de caixa toracica; fun~o respirat6ria prejudicada; doenyas e defeitos, 
congenitos ou adquiridos; infecyoes bacterianas ou mic6ticas; doenyas imuno
alergicas do trato respirat6rio inferior (considerando-se a hist6ria); fistula e fibrose 
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pulmonar difusa; tumores malignos e benignos dos pulmoes e despleura, 
anormalidades radiol6gicas, exceto se insignificantes e desprovidas de 
potencialidade m6rbida e sem comprometimento funcional. 

h) Sistema cardiovascular. Anormalidades congenitas ou adquiridas; 
infec¢es e inflama96es, arritmias, doen9as do pericardia, miocardia, endocardia e 
da circula98o intrinseca do cora98o; anormalidade do feixe de condu9ao e outras, 
detectadas no eletrocardiograma; doen9as oro-valvulares; hipotensao arterial com 
sintomas; hipertensao arterial e taquiesfigmia; altera¢es significativas da silhueta 
cardiaca no exame radio16gico; doen98s venosas, arteriais e linfaticas. 

i) Abdome e trato digestivo. Anormalidades da parede (ex: hernias, 
fistulas), a inspe98o ou palpa980; visceromegalias; infec¢es, esquistossomose e 
outras parasitoses graves (ex: doen98 de Chagas, calazar, malaria, amebiase extra
intestinal); micoses profundas, hist6ria de cirurgia significativa ou ressec¢es 
importantes; doen98s hepaticas e pancreaticas; lesoes do trato gastrointestinal; 
disturbios funcionais, desde que significativos; tumores benignos e malignos. 

j) Aparelho genito-urinario. Anormalidades congenitas ou adquiridas da 
genitalia, rins e vias urinarias; tumores; infeC96es e outras lesoes demonstraveis no 
exarne de urina; criptorquidia; 0 testiculo unico nao e incapacitante, desde que nao 
resulte de criptorquidia do outro testiculo; varicocele, volumosa e/ou dolorosa. A 
hipospadia nao e incapacitante. 

k) Aparelho osteo-mio-articular. Doen9as e anormalidades dos ossos e 
articula¢es, congenitas ou adquiridas, inflamat6rias, infecciosas, neoplasicas e 
traumaticas; desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral; 
deformidades ou qualquer altera98o na estrutura normal das maos e pes; pr6teses 
cirurgicas e seqOelas de cirurgia. No caso de pe plano e curvatura discreta da coluna 
vertebral, sera buscado o parecer especializado para avalia9ao de sintomas, 
disturbios funcionais organicos e vicio postural. 

I) Doen98s metab6ficas e end6crinas. "Diabetes mellitus"; tumores 
hipotalamicos e hipofisarios; disfun98o tiroideana sintomatica; tumores da tir6ide, 
exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade m6rbida; tumores de 
supra-renal e suas disfun96es congenitas ou adquiridas; hipogonadismo prirnario ou 
secundario; disturbios do metabolismo do calcio e f6sforo, de origem end6crina; 
erros inatos do metabolismo; desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade 
cronol6gica. 

m) Sangue e 6rgaos hematopoieticos. Altera96es do sangue e 6rgaos 
hematopoieticos significativas. A hist6ria e importante nas doen98s hemorragicas. 
Altera¢es hematol6gicas consideradas significativas deverao ser submetidas a 
parecer especializado. 

n) Doen98s neuropsiquiatricas. Disturbios neuromusculares; afec96es 
neurol6gicas; anormalidades congenitas ou adquiridas; ataxias, incoordena96es, 
tremores, paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares. Sera avaliada 
cuidadosarnente a hist6ria para detectar sindrornes convulsivas, disturbios de 
consciencia, disturbios comportamentais e de personalidade, transtornos mentais 
associados ao alcoolismo, abuso de substancias psicoativas, psicoses, estados 
paran6ides e transtornos de personalidade. 

o) Tumores e neoplasias. Qualquer tumor maligno; tumores benignos, 
dependendo da localiza98o, repercussao funcional, potencial evolutivo ou 
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comprometimento estetico importante. Se o perito julgar insignificante pequenos 
tumores benignos (ex: cisto sebaceo, lipoma), devera justificar sua conclusao. 

p) Doenyas sexual mente transmissiveis. Qualquer DST e incapacitante. 
Serao toleradas cicatrizes sorologicas para lues. 

q) Condiyaes ginecof6gicas. Neoplasias; coforite; cistos ovarianos nao 
funcionais; salpingite, lesoes uterinas e outras anormalidades adquiridas, exceto 
insignificantes e desprovidas de potencialidade morbida; anormalidades congenitas; 
mastites especificas, tumorayoes da mama. 

9.1.14 Proporcionalidade de peso e altura. A avaliayao da proporcionalidade 
de peso e altura sera realizada pelo fMC (indice de Massa Corporea), cujo calculo 
sera apurado utilizando-se a formula do IMC (abaixo), considerando-se aptos 
aquefes que estiverem dentro dos seguintes limites: 

1) Sexo masculino: IMC entre 18 e 30. 

2) Sexo feminino: IMC entre 18 e 28. 

Sera incapacitado todo candidato que tiver realizado cirurgia de obesidade a 
menos de 2 anos da data da inspeyao de saude. 

Formula para calculo do IMC: 

PESO CORPORAL (em kg) 
IMC == ------------------------------------------

(ALTURA)2 (em metros) 

9.2 Do Exame Psicopatologico 

9.2.1 Objetivo. 0 Exame Psicopatologico, de carater eliminatorio, tern como 
objetivo indicar os candidatos que possuam caracteristicas intelectivas, 
motivacionais e de personalidade compativeis com a multiplicidade, periculosidade e 
sociabilidade das atribuiyaes da funyao policial militar, alem do porte de arma de 
fogo, e contra-indicar aquefes que apresentem caracteristicas psicologicas 
incompativeis com tais atribuiyOeS, de acordo com os parametres do perfil 
psicol6gico estabelecido para o cargo (vide Tabela do Perfil Profissiografico). 

9.2.2 Metodo 

- Mensurayao. Serao realizadas avaliayaes das caracteristicas predominantes 
de personalidade, de habilidades especificas e de evidencias de patologias, por 
meio da aplicayao de instrumentos psicometricos validados pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) que resultem na obtenyao de dados objetivos e fidedignos. 

- Procedimento. 0 Exame Psicopatofogico sera realizado por meio de provas 
coletivas, ou seja, aplicayao simultanea a todos os candidatos, em igualdade de 
condiyaes e em dias e horarios divulgados previamente, de testes psicornetricos 
objetivos e projetivos. 

- Para a realizayao dos testes, os candidatos deverao portar lapis preto n.0 2, 
borracha e caneta preta ou azuL 

- Para a submissao ao Exame Psicopatologico, recomenda-se ao candidato os 
seguintes cuidados: dormir pelo menos 08 (oito) horas na noite que antecede o 
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Exame, alimentar-se de forma habitual no dia do Exame, fazer abstim3ncia de alcool 
ou outra substancia psicoativa nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o 
Exame. 0 nao cumprimento destas orienta9(>es sera de total responsabilidade do 
candidato. 

9.2.3 Avalia9ao dos resultados. Serao contra-indicados os candidatos que 
apresentarem caracteristicas incompativeis com o perfil psicol6gico estabelecido 
pela PMPR para o exercicio do cargo e/ou a presen9a de qualquer urn dos tipos de 
transtornos mentais e comportamentais, conforme classifica~o do C6digo 
lnternacionaf de Doen9as (CID-10), detectada por meio dos testes utilizados, ou 
atraves de entrevista complementar. 

9.2.4 Tabela do Perfil Profissiografico 

Caracterfstica 
Controle 

emocional 

Ansiedade 

lmpulsividade 

Domlnio 
psicomotor 

Raciocinio 
espacial 

Aten9ao 
Concentrada 
Autoconfian9a 

Para metro 
Etevado 

Diminuida 

Diminuida 

Adequado 

Adequado 

Elevada 

Adequada 

Resistencia a Elevada 
frustra~o 

lntefigencia Adequada 

Memoria Elevada 

Agressividade Levemente 
elevada 

Descri~o 
Habilidade de reconhecer as pr6prtas emoyOes 
diante de urn estimulo, controlando-as de forma 
que nao interfiram em seu comportamento. 
Preocupac;ao antecipada com acelerac;ao das 
func;oes organicas que podem afetar sua 
capacidade de reayao diante de situa96es de 
estresse. 
lncapacidade de controlar as emo9oes e tendemcia 
a reagir de forma brusca e intensa diante de urn 
estimulo interno ou externo. 
Habifidade cinestesica para movimentar o corpo 
com equilibria, atendendo as solicitac;oes psfquicas 
e/ou emocionais. 
Capacidade de visualiza9aO, isto e, de formar 
representac;oes mentais visuais e maniputa-las 
transformando-as em novas representa9oes. 
Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atenc;ao 
em urn objeto. 
Atitude de autodominio, presenya de espirito e 
confianc;a nos pr6prios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida, acreditando 
emsi mesmo. 
Habilidade de manter suas atividades em born nfvel 
quando privado da satisfa9ao de uma necessidade 
pessoal, em uma dada situa~o profissional ou 
pessoal. 
Grau de inteligencia global dentro da faixa media, 
aliado a capacidade de incorporar novos 
conhecimentos e reestruturar conceitos ja 
estabelecidos. 
Capacidade para memorizar sons e imagens, 
principalmente fisionomias, tornando-as disponiveis 
para a lembranca imediata. 
Energia que dispoe o individuo a enfrentar 
situa9(>es adversas, direcionando-a de forma que 
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seja benefica para si e para a sociedade, 
mostrando-se uma pessoa combativa. 

Adaptabilidade Elevada Capacidade do individuo adaptar seu 
comportamento as mais diversas situa9oes. 

Flexibilidade Elevada Capacidade do individuo agir com desenvoltura nas 
mais diversas situa9oes e/ou ideias. 

Maturidade Adequada Desenvolvimento fisico e psicol6gico de acordo 
com a idade crono16_gica. 

Responsabilida Elevada Capacidade do individuo tomar decisoes, 
de assumindo suas consequencias. 
Dinamisrno Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 
lniciativa Elevada Capacidade em empreender e propor novas 

atitudes e/ou ideias. 
Fluencia verbal Elevada Capacidade em comunicar-se de forma 

compreensivel e agradavel. 
Sociabilidade Elevada Capacidade em conviver em grupos de forma a 

proporcionar a possibilidade de trocas afetivas. 
Capacidade de Elevada Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus 
lideran9a aspectos. 
Fobias Ausentes Medo irracional ou patol6gico de situa9oes 

especificas como animais, altura, agua, sangue, 
fogo etc., que levam o individuo a desenvolver 
evita~ ou crises de panico. 

Honestidade Elevada Respeito aos limites alheios com probidade e 
decoro. 

9.2.5 Resultados. 0 resultado do Exame Psicopatol6gico sera divulgado em 
conjunto com os demais exames que compoem o Exame de Saude. 0 motivo 
especifico da desclassificayao podera ser informado por escrito, unicamente ao 
candidato (a), por urn Psic61ogo(a) componente da Comissao de Avalia9ao, desde 
que o candidato requeira no prazo de 02 (dais) dias uteis ao Presidente do 
Concurso. 0 candidato podera fazer-se acompanhar de urn psic61ogo(a) de sua livre 
escolha, devidamente registrado no CRP, a fim de verificar os procedimentos 
tecnicos adotados na avaliayao, na data determinada para vistas dos resultados do 
Exame Psicopatol6gico (entrevista de devoluyao). 

9.2.6 Recursos. Ap6s a entrevista de devoluyao o candidate tera o prazo de 
02 (dois) dias uteis para apresentayao de recurso administrative perante o 
Presidente da Comissao de Concursos, podendo ser assessorado ou representado 
por psic61ogo que nao tenha feito parte da comissao avaliadora, que fundamentara o 
pedido de revisao do processo de avalia9ao do recorrente. 0 psic61ogo contratado 
pelo requerente podera proceder a revisao do processo de avaliayao do recorrente 
na presen9a de urn psic61ogo da Comissao Examinadora. 

9.2.7 Nao serao, em hip6tese alguma, realizados novos testes aos candidates 
contra-indicados. 

10 DA TERCEIRA FASE: EXAME DE CAPACIDADE FiSICA 
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10.1 0 Exame de Capacidade Fisica sera realizado por meio da aplica<;ao 
do teste de suficiencia fisica e tera carater eliminat6rio, e compreendera as 
seguintes provas: 

Teste de Suficiencia Fisica: 

Shuttle run; 

Tra<;ao na barra fixa (masculine) e isometria (feminine); 

Corrida de 2.400 metros. 

10.2 Os objetivos, procedimentos para realiza<;ao e indices/tabelas estao 
previstos no Anexo "B" deste Edital que trata das normas para aplica<;ao e execu<;ao 
do Exame de Capacidade Fisica. 

11 DA QUART A FASE: EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL 

11.1 De carater eliminat6rio, visa a comprova<;ao da idoneidade moral e 
conduta do candidate. 

11.2 0 Exame Social e Documental constara de pesquisa social, 
compreendendo preenchimento de questionario, diligencias (ambiencia domestica e 
social), entrevistas e pedidos de informa<;ao, que se estendera inclusive ao periodo 
de formac;ao. 

11.3 0 questionario, cujo preenchimento devera ser efetuado ap6s a 
divulgac;So do resultado da prova escrita de conhecimentos, visa coletar dados 
gerais sobre os candidates por meio de formulario especifico. 

11.4 As diligencias destinam-se a verificar in loco se o comportamento, de 
urn modo geral, bern como sea conduta social do candidate nao contrariam: 

a) os requisites estabelecidos neste Edital para ingresso na PMPR; 

b) as obriga<;oes e deveres inerentes ao futuro militar, de acordo como previsto 
no C6digo da Policia Militar do Parana. 

11.5 As diligencias de Ambiencia Social compreendem: 

a) Nao ter envolvimento com pessoas comprometidas com ilicitos. 

b) Se, nos locais que trabalha ou trabalhou, as atividades sao ou eram idoneas 
e licitas. Em caso positive, se o comportamento e ou era compativel com a 
condic;So de futuro militar (assiduo, pontual, honesto e relaciona-se ou 
relacionava-se bern com os colegas). 

c) Se os locais onde freqOentou ou costuma freqOentar sao compativeis com a 
condic;So de futuro mifitar, tendo em vista as pessoas que o frequentam e as 
atividades que ali sao realizadas. 

11.6 As diligencias de ambiencia domestica compreendem: 

a) Verificar se o candidate e possuidor de condi<;Qes minimas de higiene 
pessoal. 

b) Se nao reside sob o mesmo teto com pessoas envolvidas em ilicitos. 

11.7 A Entrevista tern a finalidade de comparar os dados fornecidos pelos 
candidates e por terceiros com o apurado nas diligencias reafizadas, esclarecer 

17 



Edital n. o 004/2005- PMPR- CONCURSO PirnLICO PARA PREEN CHIMENTO DE V AGAS DE 
SOLDADO POLICIAL-MILITAR (QPM 1-0) DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 

duvidas, Jevantar outras informacoes julgadas necessarias e dar condi¢es de 
emitir parecer conclusive sobre a aprovacao ou reprovacao do candidate. 

11.8 Os Pedidos de lnformacoes visam coletar dados relatives aos 
antecedentes do candidate nos 6rgaos abaixo: 

a) Institute de ldentificacao do Parana; 

b) Escolas Publicas/Particulares; 

c) Secretaria de Estado da Educacao do Parana; 

d) Firmas Publicas/Particulares; 

e) Organizacoes Militares; 

f) Segunda Secao do Estado-Maior da PMPR; 

g) Delegacia Regional da Policia Federal - Secao Parana; 

h) Outros 6rgaos julgados necessaries. 

11.9 Sera desclassificado do Concurso Publico previsto neste Edital, o 
candidate que tenha sido considerado inapto ou contra-indicado em concursos 
anteriores da PMPR no Exame Social e Documental, salvo se houver cessado o 
motivo daquela reprovacao, bern como aqueles que durante a realizacao de 
qualquer fase do certame faltarem como respeito, a disciplina e a etica social com 
qualquer dos examinadores, concorrentes ou pessoas que porventura estejam nos 
locais de exame. 

12 DA CLASSIFICACAO 

12. 1 A classificacao geral do Concurso para fins de inclusao na PMPR 
dentro das vagas ofertadas, sera pela nota da prova escrita de conhecimentos, 
desde que o candidato(a) seja considerado(a) apto(a) nas demais fases previstas 
no presente Edital e sera publicada no Diario Oficial do Estado e no endereco 
eletronico da PMPR www.pr.gov.br/pmpr. 

13 DO INGRESSO 

13.1 Somente ingressara na Policia Militar do Parana o candidate que: 

13.1.1 Satisfizer todas as condicaes previstas no subitem 3.2. deste Edital. 

13.1.2 For aprovado e classificado dentro do numero de vagas existentes, 
conforme criterios estabelecidos no presente Edital. 

13.1.3 Apresentar os seguintes documentos no ato da inclusao, dentro do 
prazo previsto, sob pena de desclassificacao: 

a) 01 (uma) foto 3x4 colorida recente de frente; 

b) Gedula de identidade do Parana ou protocolo de seu requerimento junto ao 
Institute de ldentificacao do Parana e duas c6pias; 

c) Certificado de Reservists, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
Dispensa de lncorporacaollsencao ou Carta Patente e uma c6pia; 

d) CPF e uma c6pia; 
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e) Comprovante de endere~o com CEP e uma c6pia; 

f) Titulo de eleitor e comprovante da ultima vota~o e uma c6pia; 

g) Certificado de conclusao e hist6rico escolar do ensino medio ou equivalente, 
fornecido por institui~o de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou 
autorizada pelo 6rgao governarnental competente; 

h) Certidao do Tribunal Regional Eleitoral, atestando que esta em dia com as 
suas obriga~oes eleitorais bern como nao ter incorrido em crime eleitoral; 

i) Certidao de casarnento e uma c6pia; 

j) Certidao de nascimento dos filhos e uma c6pia; 

I) Declara~ao de bens e valores que compoem seu patrimonio privado; 

m) Declara~ao de desvincula~o. para o candidato que exerce cargo, emprego 
ou fun~ao pubficos federal, estadual ou municipal, conforme preveem os incisos 
XVI e XVII, do art. 37 da Constitui~o Federal; 

n) Certidao que comprove nao existir impedimentos para a inclusao previstos 
nas allneas "c", "e","f', "h" e "i"do subitem 3.2.1. deste Edital. 

13.1.4 Os militares (ou ex-militares) das For~s Armadas, Policies Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares deverao apresentar ainda certidao do Arquivo-Geral 
e do Servi~o de Justi~ e Discipline da respective Unidade Militar em que servem ou 
serviram, exceto na condi~o de presta~o do servi~o militar obrigat6rio. 

13.1.5 A apresenta~ao dos documentos exigidos e de inteira responsabilidade 
dos candidatos que poderao deixar de ser incluidos se nao apresenta-los na data 
estipulada em Edital especifico ou se apresenta-los rasurados, ilegiveis ou 
irregulares. 

13.1.6 A declara~ao falsa ou inexata, bern como a apresenta~ao de 
docurnentos ou informa~oes falsos ou inexatos, determinarao a invalida~o da 
inclusao e de todos os atos dela decorrentes, em qualquer epoca, sem prejuizo das 
san~aes civis, penais e administrativas cabiveis. 

13.1. 7 0 nao comparecimento dos candidatos para efetiva~ao da inclusao ou 
a nao apresenta~ao dos documentos exigidos dentro dos prazos estabelecidos em 
Edital especifico, sera entendido em desistencia e implicara na sua elimina~o do 
Concurso, sendo convocados candidatos suplentes na ordem rigorosa de 
classifica~o. 

13.1.8 Nao sera admitida inclusao por procurador, salvo por motivo de doen~a 
plenarnente justificado, desde que nao impe~ o candidato de iniciar o curso de 
forma~ao no prazo estipulado. 

13.1.9 A inclusao na PMPR, ato formal do Comando Geral, sera reafizada 
pela Diretoria de Pessoal, atraves do Centro de Recrutarnento e Sele~ao e ap6s 
serao apresentados a Diretoria de Ensino, a qual fara a distribui~o conforme o 
previsto no item 2 do presente Edital. 

14 DOS RECURSOS 
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14.1 Sera admitido recurso, relative a formula~ao de questoes objetivas, 
formula~o de quest6es subjetivas, corr~o de provas subjetivas e te6rico
praticas,e erro material 

14.2 0 recurso sera admitido uma (mica vez, nao cabendo pedido de 
reconsidera~ao ou recurso a instancia superior. 

14.3. Os recursos a que se referem o item 14.1 serao julgados pela banca 
examinadora exceto ode erro material, que sera julgado pela entidade executors do 
concurso 

14.4 0 recurso apresentado tera efeito devolutive ate seu julgamento. 

14.5 Serao liminarmente indeferidos os recursos que nao estiverem 
devidamente justificados ou se baseiem em razoes de carater subjetivo, os que 
derem entrada fora de prazo ou os recursos enviados via postal, via fax ou via 
correio eletronico. 

14.6 0 recurso devera ser interposto, sob pena de preclusao deste direito, no 
prazo de dois dias uteis, a contar do dia irnediato a data de divufga~ao dos 
resultados de cada fase, em edital especificos. 

14.7 0 candidate que impetrar recurso somente sera encaminhado para a 
realiza~o dos exames seguintes caso tenha sido deferido o seu requerimento. 

14.8 Compete a Comissao do Concurso decidir, motivadarnente, sabre OS 

recursos no prazo minima de 06 (seis) dias uteis. 

14.9 Os recursos a que se refere o presente Edital, deverao, observados os 
prazos, ser dirigidos ao Presidente do Concurso Publico e protocolados no Sistema 
fntegrado do Protocofo Geral no Quarter do Comando Geraf em Curitiba a rua 
Marechal Floriano Peixoto n° 1.401, bairro Rebou~as, no horario de expediente. 

15 DAS DISPOSICOES FINAlS 

15.1 Sera eliminado do Concurso Publico o candidate que: 

a) Usar ou tentar usar de meios fraudulentos, bern como portar material que 
possa ser utilizado para fraudar a realiza~ao de qualquer prova, teste ou exarne. 

b) Faltar ou chegar atrasado para a realiza~ao de qualquer prova, teste ou 
exame. 

c) Nao portar documento comprobat6rio da inscri~o e de identidade com 
fotografia para a realiza~ao de qualquer prova, teste ou exame. 

d) 0 candidate que verificar, a qualquer tempo das provas, testes ou exarnes 
que, dentre os apficadores de sua safa ou do seu grupo exista quafquer parente seu, 
afim ou consangOineo ate 3. 0 grau, ou conjuge, devers comunicar o fato ao 
coordenador do setor, sob pena de anufa~ao de sua prova, teste ou exame. 
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15.2 0 candidate aprovado devera manter, durante a realiza~ao e validade 
do Concurso Publico, seu endere~o e telefone atualizado, visando a eventual 
convoca~ao, nao the cabendo qualquer recurso, caso nao tenha sido possivel 
convoca-lo em decorrencia de endere~ ou telefone errado ou desatualizado ou por 
circunstancias provocadas pelo proprio candidate. 

15.3 Durante a realiza~o das provas da 1.a fase nao se admitira qualquer 
tipo de consulta, sendo vedado o uso de aparelhos e equipamentos eletronicos, 
telefones celulares, computadores e similares. 

15.4 0 candidate devera apresentar-se para a realiza~ao das provas, testes 
ou exames com trinta minutes de antecedencia. 

15.5 Nao sera admitido a realizar as provas o candidate que chegar ap6s o 
horario previsto para o fechamento dos portaes. 

15.6 A confirma~ao dos locals de provas, bern como do calendario para os 
exames das demais fases do Concurso, deverao ser feitos pessoalmente pelo 
candidate por meio de acesso no endere~o eletronico www.pr.gov.br/pmpr, 
www.nc.ufpr.gov.br e pelo Diario Oficial do Estado. 

15.7 Para o Exame de Capacidade Fisica nao sera permitido o uso de 
qualquer substancia quimica capaz de alterar o desenvolvimento natural do 
candidate, ficando, a criteria da comissao de avaliadores, a escofha aleat6ria de 
qualquer candidate para sujei~ao a exames laboratoriais. Sera eliminado do 
Concurso o candidate que se negar a fornecer o material para exame, bern como 
aquele cujo resultado do exame for positive. 

15.8 Sera eliminado o candidate que faftar em qualquer urn dos dias de 
provas, ou no ato da inclusao, passando a condi~o de desistente. 

15.9 A desclassifica~ao do candidate, decorrente do nao-atendimento dos 
requisites constantes neste Edital, em qualquer fase do Concurso, dar-se-a por ato 
do Presidente da Comissao, com a divulga~ao dos resultados de cada fase. 

15.9.1 0 motivo da desclassifica~ao sera apresentado por escrito ao 
candidate que o requerer, no prazo de 2 (dois) dias uteis ap6s a divulga~o dos 
resultados de cada fase do Concurso. 

15.9.2 0 candidate somente sera submetido a fase subsequente do Concurso 
se aprovado ou considerado apto, conforme o caso, na fase anterior. 

15.10 Os candidates incluidos na Policia Militar do Parana, ap6s aprova~o 
no Concurso regulado por este Edital, serao matriculados no Curso de Forma~ao de 
Soldados na condi~ao de Soldados de 2.a Classe. 

15.11 Os resultados de cada fase do Concurso serao divulgados por meio de 
Editais do Presidente da Comissao no endere~o eletronico da PMPR, no endere~o 
eletronico do Nucleo de Concursos da UFPR e no Diario Oficiat do Estado. 
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15.12 Os casos omissos serao resolvidos pelo Comandante Geral da Policia 
Militar. 

15.13 Fazem parte deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo "A" - Conteudo Programatico; 

b) Anexo "B"- Conteudo do Exame de Capacidade Fisica. 

Curitiba, 30 de setembro de 2005 

DAVID ANTONIO PANCOTTI, Cel QOPM 

COMANDANTE-GERAL DA PMPR 
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ANEXO "A" - CONTEUDO PROGRAMATICO 

PORTUGUES ( 15 questoes) 

Compreensao de textos informativos e argurnentativos e de textos de ordem pratica 
(ordens de servi90, instru¢es, cartas e oficios). Dominio da norma do portugues 
contemporaneo, sob os seguintes aspectos: coesao textual, estrutura9ao da frase e 
periodos complexes, uso de vocabulario apropriado, pontua9ao, concordancia verbal 
e nominal, emprego de pronomes, gratia e acentua9ao. 

MATEMATICA ( 5 questoes) 

1. Sistema de numera9ao decimal. Opera96es com numeros reais e propriedades. 
Nurneros naturais, multiples e divisores. Numeros fracionarios, razoes, propor9oes e 
porcentagem. 2. Media aritmetica simples e media aritmetica ponderada. 3. 
Progressao aritmetica e progressao geometrica. 4. Resolu9ao e discussao de 
sistemas Jineares. Matrizes. 5. 0 principia fundamental de contagem, fatorial, 
permuta9ao, arranjo e combina9ao. No96es de calcufo de probabilidades. 6. 
Grandezas, medidas, sistema metrico decimal e medidas de tempo. 7. A no9Eio de 
fun9ao como instrumento para trabafhar com a varia9ao de grandezas. 
Reconhecimento e interpreta9ao de graficos de fun9oes. 0 conceito de fun9Eio e de 
fun9Eio inversa. 8. Grandezas diretarnente proporcionais, grandezas inversamente 
proporcionais, regra de tres e fun9ao linear. 9. Fun¢es pofinomiais de 12 e de 22 

graus, fun96es exponenciais e logaritmicas. 10. Caracteristicas e propriedades 
geometricas de figuras planas e espaciais: poligonos e circulo, prismas, piramides, 
esfera, cilindros, cones e troncos. 11. Congruencia e semelhan9a de figuras planas e 
espaciais. Razoes entre comprirnentos, areas e volumes de figuras semelhantes. 12. 
Teorema de Pitagoras. Razoes trigonometricas no triangulo retangulo. Lei dos senos 
e lei dos co-senos. 13. Galculo de distancias, angulos, perimetros, areas e volumes. 
14. Sistema de coordenadas cartesianas no plano. Distancia entre pontos. Equa96es 
da reta e posi¢es relatives entre duas retas. 

GEOGRAFIA ( 5 questoes) 

0 quadro natural 
Posi98o de lugares e orienta98o. A atmosfera. Fatores do clima. 0 elemento liquido. 
0 elernento solido. A biosfera. 

A popula9ao e a urbaniza9ao 
Popula9Eio: distribui9Eio, crescimento, estrutura e mobilidade. 0 fenomeno urbana: 
importancia da urbaniza9Eio e problemas urbanos. 

0 espa9o brasileiro 
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Fundamentos geol6gicos e relevo. Bacias hidrograficas. Clima, vegeta9ao e solo. A 
popula~o brasileira. 0 potencial economico. Unidades regionais do Brasil. Espa9o 
paranaense. 

HISTORIA ( 5 questoes) 

- A epoca moderna 
- A conjuntura mundial no pas-guerra 
- A nova ordem mundial 

0 regime republicano no Brasil 
0 Brasil e os desafios da redemocratiza9ao 

QUIMICA ( 5 quest6es) 

Aspectos macrosc6picos da quimica 
Evidencias das rea9oes quimicas (experimentais ou naturais). Compostos quimicos, 
suas misturas e a presen9a em materiais mais complexes. Alguns metodos de 
separa~o (fiftra9ao, decanta9ao, destila9ao, cristaliza9ao, cromatografia em papel). 
Rea9ao quimica e sua representa9ao simb61ica, equa9ao quimica, reagentes e 
produtos. Leis Ponderais de Lavoisier e Proust. Equa~o geral dos gases ideais. 
Classifica~ao periodica e propriedades dos elementos e seus compostos 
Principios de ordena~o e localiza~o dos elementos. Periodos, grupos e 
subgrupos. Metais alcalinos, alcalinos terrosos, halogenios, calcogenios e gases 
nobres. 
Acidos e bases 
Teorias acido-base de Arrhenius e Bronsted-Lowry. Rea9oes de neutraliza9ao. 
Nomenclatura IUPAC e vulgar de acidos, bases, sais e 6xidos mais comuns. pH e 
pOH. 
Estequiometria quimica 
Mol e constante de Avogadro. Massa Molar. Balanceamento de rea90es quimicas: 
por tentativa e ion eletron. Calculos Estequiometricos. Formula minima e formula 
molecular. 
Unidades e grandezas em quimica 
Principais unidades e grandezas. Sistema lnternacional (SI) e conversao de 
unidades. Unidades de concentra~o. 
Solu~oes, propriedades coligativas e for~as intermoleculares 
Solu9ao, solvente, soluto, fase, solu~o saturada e insaturada. 
Estrutura dos compostos de carbono 
Cadeias de carbone: Caracteriza~o e representa~o da estrutura atraves de 
nota9ao em bastao. Conceitua9ao de grupamento funcional. Reconhecimento das 
seguintes fun95es: hidrocarbonetos, derivados halogenados, alcoois, eteres, 
aldeidos, cetonas, fen6is, acidos carboxilicos, esteres, amidas e aminas.,. 
Quimica e meio ambiente 
Cicio da agua. Polui~o e tratamento da agua. Polui~o atmosferica. A quimica e OS 

seres vivos. Quimica na agricultura e na saude. 
Quimica e sociedade 
A quimica como cria9ao humana e sua inser~o hist6rica e social. 0 
desenvolvimento cientifico e tecnol6gico. 0 conhecimento quimico e suas 
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tecnologias na interac;ao do ser humane com o meio ambiente. Aspectos eticos 
envolvendo o desenvolvimento e a utilizac;ao do conhecimento quimico. 

BIOLOGIA ( 5 questoes) 
Seres vivos. 
Visao geral das principais caracteristicas e da organizayao dos reinos da natureza; 
func;oes vitais que viabilizam sua existemcia. 
T6PICOS: 
• Variedade dos seres vivos - sistemas de classificac;ao. 
• Caracterizayao dos principais grupos vegetais e animais. 
• Fisiologia animal e vegetal. 
• Reproduc;ao humana. 

Estudo das populac;oes 
Principais mecanismos de heranya genetica e os mecanismos evolutivos. 
T6PICOS: 
• Conceito geral de heranya. 
• Citogenetica: cromossomas, genes, mutac;oes gemicas e anomalias 

cromossomicas. 
• Origem da vida. 
• Mecanismos evolutivos. 

Ecologia 
0 papel de cada ser vivo na manutenc;ao do equilibria do ecossistema. 
T6PICOS: 
• Relac;aes tr6ficas entre os seres vivos. 
• Ecossistema e seus componentes. 
• Ciclos biogeoquimicos. 
• Os principais biomas. 
• Desequilibrio ecol6gico e suas causas. 

Saude, higiene e saneamento basico 
Saude publica brasileira. 
T6PtCOS: 
• Principais endemias encontradas no Brasil e meio de combate-las. 
• Doenc;as de carencia. 
• Higiene pessoal e social. 
• Noc;oes elementares de imunidade. 

FiSICA ( 5 questoes) 
Mecanica 
• Mecanica da Particula: Conceito de particula. Cinematica escalar e vetorial. 

Queda livre e movimento de projeteis. Movimento circular. Conceitos de massa e 
de forya. Referenciais inerciais. Foryas atuantes numa particula. Resultante de urn 
Sistema de Forc;as. leis de Newton e aplicac;aes. Conservayao de momenta 
linear. Colisoes unidimensionais. Conceito de peso. Trabalho e potencia. Energia 
cinetica. Energia potencial. lei de Conservayao da Energia Mecanica. Centro de 
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massa; Estatica de s6lidos: momenta de uma forc;a, momenta resultante, 
condi¢es de equilibria de urn corpo rigido. 

• Fluidos: massa especifica e densidade; conceito de pressao hidrostatica: 
Principios de Pascal e de Arquimedes, teorema fundamental; corpos flutuantes. 

Termologia 
Equilibria termico. Conceito de temperatura. Escalas termometricas. Dilatac;ao 
termica. Transmissao do calor. Calor especifico e capacidade calorifica. 
Calorimetria. 
Fenomenos ondulat6rios e acustica 
Tipos de onda. Propaga98o de urn pulso numa corda. Comprimento de onda, 
frequencia, amplitude e velocidade de onda. Ondas senoidais. Ondas estacionarias. 
Propaga98o do som. 
Eletricidade e magnetismo 
Carga eletrica. Condutores e isolantes. Lei de Coulomb. Campo eletrico. Linhas de 
forc;a. Potencial eletrico. Campo eletrico uniforrne: superficies equipotenciais 
associadas; diferen98 de potencial entre dais pontos do campo; Corrente eletrica. 
Geradores. Resistores. Lei de Ohm. Associa98o de resistores. 
Energia e potencia. Efeito Joule. Circuitos elernentares. 0 Campo magnetico: linhas 
de forc;a do campo magnetico. 
Campos magneticos gerados por correntes eletricas. 
lndu98o eletromagnetica: Lei de Lenz e Lei de Faraday. 

6ptica 
Dispersao da luz. lndice de refra98o. 6ptica geometrica: leis da reflexao e da 
refrac;ao; reflexao total; espelhos pianos e esfericos; lentes delgadas. 

ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ( 5 questoes) 

Acessado atraves do site: http://www.planalto.gov.br/ccivii_03/Ieis/18069.htm 

Titulo I 
Das Disposic;oes Preliminares. 
Titulo II 
Dos Direitos Fundamentals: 
• Do Direito a Vida e a Saude; 
• Do Direito a Liberdade, ao Respeito e a Dignidade; 
• Do Direito a Convivencia Familiar e Comunitaria; 
• Do Direito a Educa~o. a Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 
• Do Direito a Profissionalizac;ao e a Prote98o no Trabalho. 
Titulo Ill 
Da Preven~o. Dos Produtos e Servic;os. Da Autorizac;ao para Viajar. Das Medidas 
de Protec;ao. 

Parte Especial 
Titulo Ill 
Da Pratica de Ato lnfracional. Dos Direitos lndividuais. Das Medidas S6cio
Educativas. 
Titulo IV 
Das Medidas Pertinentes aos Pais ou Responsavel. 
Titulo V 
Do Conselho Tutelar. Disposic;oes Gerais. Das Atribuic;Qes do Conselho. 
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ANEXO "8" - CONTEUDO DO EXAME DE CAPACIDADE FiSICA 

TESTE DE SUFICIENCIA FiSICA 

1 -SHUTTLE RUN: (corrida de ire vir) 
a) Objetivo: Avaliayao da agilidade neuromotora e da velocidade. 
b) Material: 02 (dois) blocos de madeira (Scm x Scm x 10cm), 01 (urn) 

cronornetro e espayo livre de obstaculos. 
c) Procedimento: 0 candidate coloca-se em afastamento antero-posterior 

das pernas, com o pe anterior o mais proximo possivel da linha de saida. Com a voz 
de comando: "Aten9ao! Ja!" o candidate inicia o teste com o acionamento 
concornitante do cronometro. 0 candidate em ayao simultanea, corre a maxima 
velocidade ate os blocos eqOidistantes da linha de sa ida a 9, 14m (nove metros e 
catorze centimetros), pega urn deles e retorna ao ponte de onde partiu, depositando 
esse bloco atras da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em 
busca do segundo bloco, procedendo da mesma forma. 0 cronometro e parade 
quando o candidate coloca o ultimo bloco no solo e ultrapassa com pelo menos urn 
dos pes a linha final. Ao pegar ou deixar o bloco, o candidate tera que cumprir uma 
regra basica do teste, ou seja, transpor pelo menos urn dos pes as linhas que 
limitam o espayo demarcado. 0 bloco nao deve ser jogado, mas sim, colocado ao 
solo. 

d) Numero de tentativas: 02 (duas); o candidate que na prirneira tentativa nao 
conseguir realizar o teste, tera uma segunda tentativa, com repouso de cinco 
minutes para a segunda tentativa. 

e) Tempo de execuyao: conforrne a tabela. 

Esquema de Shuttle Run 
Fonte: DANTAS, E.H.M., 1986 
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2) TRA<;Ao NA BARRA FIXA (Somente para o masculine) 
a) Objetivo: medir indiretamente a forc;a muscular de membros superiores 

par meio do desempenho em se elevar o queixo acima do nivel de uma barra 
horizontal. 

b) Material: 01 (uma) barra metalica, disposta horizontal mente, de 1,5 
polegada ou 3,80 em de diametro; 

c) Procedimento: partindo da posic;ao inicial (pegada) na barra, 
empunhadura em pronac;ao (conforme figura n.0 01), flexionar os brac;os 
ultrapassando o queixo em Angulo reto como pescoc;o ate a parte superior da barra 
(conforme figura n.0 02), joelho em extensao, pes fora do solo, e voltar a posic;ao 
inicial, ficando com os brayos completamente estendidos. Nao ha tempo 
determinado para a execuc;ao dos movimentos, podendo o exercicio ser executado 
de forma renta ou rapida. 

Nao e permitido impulsionar o corpo com as pernas ou balanc;ar o corpo para 
executar cada flexao, bern como e proibido o cantata das pernas ou do corpo com 
quaisquer objetos ou auxilios por parte de qualquer circunstante. 

Para a contagem serao validas as trac;oes corretamente executadas e 
encerra-se o exercicio assim que o candidate largar a barra. 

Portanto, dentro da presente descriyao serao computadas as trac;oes 
executadas em que o queixo ultrapasse a altura da barra em angulo reto e nao 
tenha havido impulse com as pernas, corpo ou qualquer outro auxilio. 

Nao sera computada a primeira trayao, caso o candidate a realize com 
aproveitamento do impulse tornado durante o salta para a empunhadura na barra. 

0 candidate somente iniciara o exercicio apos a autorizac;ao do avaliador, que 
devera fazer a contagem das repeti~oes corretamente realizadas em voz alta. 

d) Numero de tentativas: sera aceita apenas 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execuc;ao: sem tempo para a execuc;ao. 
f) Numero de repetic;oes: conforme a tabela. 

Figura 01 
Posi9ao 1 

lnicial 
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Figura 02 
Posi9ao 2 

lntermediaria. 

Figura 03 
Posi9ao 3 

Final do Exercicio 

3) ISOMETRIA NA BARRA FIXA (somente para o feminine) 
a) Objetivo: medir indiretamente a for~a muscular de membros superiores 

pelo desempenho em se manter suspensa com o queixo acima do nivel de uma 
barra horizontal. 

b) Material: 01 (uma) barra metalica, disposta horizontalmente, de 1,5 
polegada ou 3,80 em de diametro. 

c) Procedimento: a -candidata podera ser auxiliada par um apoio nos pes, 
que lhe permita iniciar o teste ja com o queixo em angulo reto e acima do nivel do 
cano da barra e a peg ada ( empunhadura) em prona~ao, com os bra~os ja 
flexionados. Partindo da posi~ao inicial, a candidata devera manter-se suspensa 
permanecendo com o queixo acima do nfvel da barra, sem o apoio dos pes e pelo 
malar tempo possivet 0 cronometro e acionado no momenta em que os pes da 
avaliada deixarem o apoio, e e travado quando o queixo da candidata encostar ou 
ficar no mesmo alinhamento do cano da barra. 

barra. 
Sera anotado o tempo que a avaliada conseguiu manter-se acima do nivel da 

d) 
e) 

Numero de tentativas: sera aceita apenas 01 (uma) tentativa. 
Tempo de execu~ao: conforme a tabela para o feminine. 
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4) CORRIDA DE 2.400 METROS 

Figura 01 
Posi9ao de Execu9ao do 

Teste 

Figura 02 
Detalhe de Execuc;:ao do 

Teste 

a) Objetivo: visa verificar por urn esforc;o de media durac;ao em ritmo 
constante, a capacidade aer6bica do individuo, dentro dos seus componentes 
cardiovasculares e respirat6rios. 

b) Material: sera realizada em pista ou area previamente demarcada e 
livre de obstacu~os. 

c) Procedimento: o candidato devera percorrer a distancia de 2.400 
metros sendo permitido andar durante o teste. Ao final do teste sera computado o 
tempo levado para percorrer a distancia prevista, bern como, posteriormente os 
indices obtidos pela verificac;ao nas tabelas masculina/feminina em anexo. 

d) Numero de tentativas: 01 (uma) tentativa. 
e) Tempo de execuc;ao: conforme a tabela. 
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TABELA MASCULINO 

TESTES 
SHUTLLE RUN BARRAFIXA CORRIDA DE 2.400 M RESULT ADO 

(CRONOMETRADO (CONTADO POR (CRONOMETRADO 
EM SEGUNDOS) REPETICOES) EM MINUTOS) 

ACIMA DE 11 ATE04 
INAPTO SEGUNDOS REPETI<;OES ACfMA DE 12 

MINUTOS 

ATE 11 SEGUNDOS 05 REPETt<;OES 
ATE 12 MINUTOS 

APTO 

TABELA FEMININO 

TESTES 
SHUTLLE RUN ISOMETRIA CORRIDA DE 2.400 M RESULT ADO 

(CRONOMETRADO (CRONOMETRADO (CRONOMETRADO 
EM SEGUNDOS) EM SEGUNDOS) EM MINUTOS) 

ACIMA DE 12 MENOS DE 15 ACIMA DE 14 INAPT A 
SEGUNDOS SEGUNDOS MINUTOS 

ATE 12 SEGUNDOS MiNIMO DE 15 
ATE 14 MINUTOS 

APTA 
SEGUNDOS 
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