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RESUMO 

Consiste a pesquisa, em apresentar as mais variadas questoes legais e 
constitucionais que cercam a aplicac;ao de exames de saude em concursos publicos 
e sua mudanc;a para a ultima fase. Sao abordados temas relacionados ao direito 
constitucional e administrative em seus varios institutes que possuem estreita 
ligac;ao com o concurso publico, bern como, com a aplicac;ao dos referidos exames. 
A realizac;ao deste trabalho se deu com base em dados coletados por meio de 
pesquisa bibliografica e documental e o metodo de abordagem escolhido para o seu 
desenvolvimento foi entrevista com os responsaveis diretos pelos setores da Policia 
Militar do Parana ligados a legislac;ao e desenvolvimento dos concursos publicos 
para ingresso como Soldado de 2a C!asse. Diversos entendimentos jurisprudenciais 
sao expostos, tambem os posicionamentos doutrinarios pertinentes a materia. 0 
trabalho apresenta alguns conceitos sobre concurso publico, exames de saude, 
cargo publico, principios constitucionais, como o da legalidade, publicidade, 
impessoalidade, dentre outros. Demonstra a aplicabilidade desses principios no 
tema proposto. Sao apresentados os pressupostos · de validade dos exames de 
saude e--sua mudanc;a para o final do certame, igualmente, sao tratadas algumas 
questoes legais sobre o assunto, como o carater eliminat6rio. A pesquisa objetiva 
demonstrar que nao ha impedimentos legais e administrativos para a mudanc;a dos 
exames de saude para o final de urn concurso publico. Portanto, conclui-se que os 
exames de saude podem ser aplicados na ultima fase do concurso publico para 
ingresso na Policia Militar do Parana, desde que seja observada a legislac;ao 
vigente. 

Palavras-chave: Exames de Saude. Concurso Puqlico. Principia da Legalidade. 
Mudanc;a para a ultima fase. 



ABSTRACT 

Research consists in presenting the most varied legal and constitutional issues that 
surround the application of health exams in public tests and their change for the last 
phase. Themes related to the constitutional and administrative law in their several 
institutes which have connection with the public tenders are approached, as well as, 
with the application of the referred exams. This work was accomplished based in 
data collected through bibliographical and documental researches. The method 
chosen for the development of this work was the interview with the direct for the 
sections of the Military Police of Parana, linked to the legislation and development of 
the public competitions for entrance as Soldier of 2nd Class. Several understandings 
and jurisprudences are exposed, also doctrines and positions that belong to the 
subject. The work presents some concepts on public test, health exams, civil service 
employee, constitutional beginnings such as; legality, publicity, impersonality, and 
others. It also demonstrates the applicability of those beginnings the proposed 
theme. The presuppositions of validity of the health exams and their change to the 
end of the public tenders are presented, as well as some legal issues are addressed 
on the subject, like the elimination character. The research has as objective to 
demonstrate that there isn't legal and administrative impediments for the change of 
the health exams for the end of a public competition. Then it is concluded that the 
exams health can be applied as the last phase of the public competition for the 
entrance in the Military Police of Parana, but the effective legislation should be 
observed. 

Keywords - Health Exams. Public competition. Beginning of the Legality. Change for 
the last phase. 
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INTRODUCAO 

A Policia Militar do Estado do Parana (PMPR) sempre necessitou atender a 

demanda de pessoal para a manuten9ao do seu efetivo de profissionais. Dentro 

desta necessidade, no anode 1967, buscou a cria9ao do Centro de Recrutamento e 

Sele9ao da Policia Militar do Parana, que ocorreu com o Decreto Estadual no 

16.316/1964, que a partir desta cria9ao se iniciaram os processos de sele9ao de 

pessoal civil para ingresso na carreira de policial-militar. Daquela data ate a 

atualidade, foram incluidos na Policia Militar 46.361 pessoas, advindas da sociedade 

e que almejavam seguir carreira na profissao de militar estadual. 

A busca pela manuten9ao e o aumento do seu efetivo e constante, em virtude 

de que existem varias formas de inatividade de policiais militares: reserva 

remunerada, reserva nao remunerada, reformados, excluidos a pedido ou a bern da 

disciplina, falecimento entre outros. 

Ao passar do tempo, e em vista da necessidade de melhorias nos processos, 

foram ocorrendo mudan9as significativas quanto a legisla9ao pertinente ao assunto, 

bern como melhorias nas previsoes editalicias e seus requisitos para o ingresso. 

Como advento da Constitui9ao Federal de 1988, necessaria se fez mudan9as 

na legisla9ao infraconstituciona! que ate entao nao destoava da realidade do Pais. 

Nesta seara, igualmente, a Policia Militar do Parana adaptou-se aos novos tempos, 

buscando atender os anseios da sociedade no tocante a seguran9a publica e seus 

mais variados servi9os prestados como agemcia publica de prote9ao e socorro. 

Neste diapasao, ocorreram tambem' mudan9as nos processos seletivos para 

ingresso na Corpora9ao, visando sempre trazer para seu meio, pessoas da 

sociedade que realmente buscavam a vontade de atender, auxiliar, proteger e 

socorrer de forma qualificada a sociedade da qual pertenciam. Note-se que este 

sempre foi tambem o objetivo da institui9ao, selecionar os melhores candidatos para 

o ingresso nas fileiras da corpora9ao. 

Seguindo este pensamento, o Centro de Recrutamento e Sele9ao da PMPR, 

6rgao subordinado diretamente ao Diretor de Pessoal da Corporavao, passou a 

readequar e refinar de forma ampla, seus editais de concursos publicos para 

ingresso na Policia Militar, chegando ao patamar em que hoje se encontra de urn 

nivel de excelencia inquestionavel sob o ponto de vista legal e tecnico, servindo 
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inclusive de objeto de pesquisa e estudos por parte de outras PPMM do pais. 

6bvio que tudo isto nao foi por acaso e fruto do trabalho de um unico setor da 

Corporagao; envolvidos no processo de estudos de melhorias na elaboragao de 

editais, foram outros personagens importantes dos mais variados setores 

administrativos da PMPR, em especial aqueles que tern ligagao direta com a 

legislagao e outros com a aplicagao de provas, exames e testes exigidos nos 

concursos publicos. 

Buscando exatamente a melhoria nos processes seletivos e que se enquadra 

perfeitamente o trabalho aqui apresentado: o de mudanga dos exames de saude 

para a ultima fase do concurso publico para !ngresso na PMPR como Sd. 2a Classe, 

em virtude de que hoje ele e tratado como penultima fase. Mas por que seria melhor 

a sua mudanga como derradeira do concurso publico, sendo tratada como exame 

admissional? E. isto que o estudo se propoe a mostrar, visto que ate o momenta nao 

ocorreu nenhum aprofundamento da materia visando aos aspectos de melhorias 

tanto para Policia Militar quanto para OS candidates as vagas ofertadas, no tocante a 

mudanga da ordem com que sao realizados os exames de saude para ingresso. 

0 estudo esta dividido em temas que geraram nove capftulos. Num primeiro 

momenta, foi abordada a mudanga dos exames de saude para ultima fase do 

concurso publico, a metodologia empregada, a definigao de concurso publico e 

cargo publico, apresentando-se os seus conceitos legais e doutrinarios, bern como, 

os seus objetivos, alem das disposigoes constitucionais sobre o assunto e sobre os 

requisites para a investidura. Aborda-se tambem. os exames de saude exigidos, os 

resultados obtidos na pesquisa, as propo~tas de mudangas e as consideragoes 

finais. 
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1 A MUDANCA DOS EXAMES DE SAUCE PARA ULTIMA FASE DO CONCURSO 

PUBLICO 

0 objetivo do presente trabalho e avaliar as possibilidades de mudangas 

quanto a aplicagao dos Exames de Saude na Pollcia Militar do Parana para o final 

dos Concursos Publicos ((!ltirna fase), como exame admissional. A escolha de tal 

tema deu-se em virtude da necessidade de aprofundar o estudo no sentido da 

qualidade, economicidade e eficiencia nos concursos publicos para ingresso na 

Policia Militar do Parana. Ainda, no complexo campo dos exames de saude 

para ingresso na PMPR, ha a aplicagao de testes psicol6gicos, conhecidos no meio 

de selegao d a PM P R como psicopatol6gicos, tendo em vista que englobam 

detecgao nao s6 de desvios comportamentais, mas tambem, patologias mentais. 

0 desenvolvimento do trabalho s6 foi posslvel com o estudo pratico obtido no 

decorrer de 08 (oito) anos de servi<;os prestados junto ao Centro de Recrutamento e 

Selegao da Polfcia Militar do Parana, juntamente com os dados coletados por meio 

de pesquisas bibliograficas realizadas atraves da internet, livros, doutrinas, 

legislagoes e, em especial, jurisprudencias que tratam do assunto. 

Existem tres formas de ingressar na carreira de Militar Estadual na PMPR: 

como Cadete do 1° a no do Curso de Forma gao de Oficiais Policiais Militares e 

Oficiais Bombeiro Militares (1° CFO PM/BM); como Soldado de 2a Classe para 

frequentar o Curso de Formagao de Soldados Policial Militar ou Bombeiro Militar 

(Sd PM/BM 2a Classe) e por fim, como 1° Tenente PM Medico, Dentista, 

Bioqufmico ou Veterinario do Quadro de Oficiais de Saude (QOS). 

0 estudo se propoe a analisar e criar as variaveis possfveis quanto a adogao 

das mudangas pretendidas, visando a meihorja no processo seletivo para ingresso, 

em especial a operacionalizagao efetiva do Exame de Saude para o ingresso como 

Soldado de 2a Classe Policial Militar ou Bombeiro Militar. 

Nos ultimos anos, rnais precisamente em 2004, a Pollcia Militar do 

Parana passou a contratar instituigao de ensino superior para a realizagao de 

algumas das provas que compoem o Concurso Publico para ingresso como 

Soldado, tendo em vista o numero expressivo de pessoas que procuram os 

concursos ofertados pela Pollcia Militar. A tftulo de conhecimento, a contratagao de 

instituigao de en sino superior da-se para a realizagao das inscrigoes nos concursos, 
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elaboragao, aplicagao e corre9ao das provas escritas de conhecimento geral, 

aplicagao e corregao dos exames psicopatol6gicos, aiE§m da publicagao de todos os 

resultados e atos referentes aos concursos publicos em seu site, bern como em 

Diario Oficial do Estado, este ultimo, exigencia do Tribunal de Contas do Estado do 

Parana. 

A avaliagao medica e composta por tres etapas: exames laboratoriais, 

exames clinicos, incluindo anamnese e por ultimo, os exames 

psicopatol6gicos, estes, complexes, em virtude de que para a sua aplicagao, 

corregao e emissao de resultado, existe previsao legal que e de exclusividade do 

profissional de Psicologia devidamente inscrito nos Conselhos Regionais de 

Psicologia 

Como serao apresentadas propostas de mudangas visando a agilizagao nao 

em tempo, mas em procedimentos, pode-se ver que o numero expressive de 

candidates nos concursos publicos da Policia Militar do Parana para ingresso na 

carreira de Militar Estadual como Soldado nos ultimos anos, tern demandando 

urn esforgo em termos de contratagao de medicos para a realizagao dos referidos 

exames, bern como a emissao dos seus resultados. 

Dando continuidade ao estudo, serao avaliados a importancia da pesquisa e 

seus objetivos, definigoes de concurso publico, cargo publico e de edital, as fases 

constantes de urn edital de concurso publico bern como o conteudo exigido na fase 

dos exames de saude, os exames laboratoriais e o perfil profissiografico necessaria 

para a atividade policial-militar, a fundamentagao te6rica, a metodologia utilizada, os 

resultado obtidos e a respectiva proposta de mudailga dos exames de saude para o 

final do concurso publico para ingresso na PMPR como Soldado de 28 Classe 

PM/BM. Ainda se buscou demonstrar os pressupostos de validade dos exames de 

saude, dentro da previsao legal, analisando-os com os principios constitucionais que 

regem a atividade administrativa, como tambem com posicionamentos doutrinarios e 

jurisprudenciais. 

Por fim, foram analisadas questoes relevantes que versam sabre os exames 

de saude, com a consequents mudanga destes para o final do concurso publico, 

demonstrando a viabilidade em sua consumagao coma devida conclusao. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como ja enunciado anteriormente, a estrutura que se deve criar para a 

realizagao dos exames de saude, mais especificamente os exames clinicos e 

laboratoriais, demanda uma agao conjunta de esforgos tanto da Junta Medica da 

Polfcia Militar do Parana (setorde perfcias oficiais da corporagao), quanta do proprio 

Estado, no tocante a contratagao de medicos, que nos ultimos concursos foram em 

torno de 10 (dez) profissionais para trabalharem no concurso publico durante 

duas semanas, com expediente de segunda-feira a sexta-feira. 

Outro detalhe importantfssimo a ser levado em conta, e o investimento 

financeiro que os proprios candidates tern, pois apenas um dos exames laboratoriais 

que e o toxicologico feito pela coleta de cabelo, custa em torno de R$ 700,00 

(setecentos reais), dependendo do laboratorio que o realizou. Para este exame, a 

maioria dos laboratories no Parana faz a coleta, porem, no Brasil, existem apenas 

03 (tres) empresas que os realizam, sendo a Psychemedics (Sao Paulo e Rio 

de Janeiro); Laboratories Fleury (Sao Paulo) e a Omega (Distrito Federal) e 

todas elas mandam o material coletado para analise nos Estados Unidos da 

America, onde sao processados e mandados de volta com os respectivos 

laudos, importando em aproximadamente trinta dias entre a coleta de material e o 

envio do resultado. 

A pergunta que poderia ser feita neste caso seria por que entao nao realizar 

um exame toxicologico mais simples? A resposta e que este exame tern uma janela 

de detecgao maior, ou seja, quando era realizado pela coleta de urina, o exame 

detectava apenas drogas que foram usadas em uma semana, ja, pel a queratina do 

cabelo ou unha, a janela de detecgao e maior, chegando a 06 (seis) meses da data 

de coleta, alem de ser mais seguro e precise. 

Todos os concursos publicos para preenchimento de vagas de Soldado 

Policial Militar e Soldado Bombeiro Militar tern prazo de validade estabelecido em 

edital proprio, e este comega a ser deduzido, a partir da divulgagao do resultado final 

do concurso para aquela quantia de vagas ofertadas quando de sua abertura; de 

acordo com o previsto no art. 37, inciso Ill, da Constituigao Federal, podera ser 

de ate 02 (dais) anos, podendo ser prorrogado ainda, por igual perfodo, como pode 

ver vista: 
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Art. 37. A administra<;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiemcia e, tambem, ao seguinte: 
111 - o prazo de validade do concurso publico sera de ate dois anos, 
prorrogavel uma vez, por igual perfodo; 

Na Policia Militar do Parana, ultimamente tern sido no prazo de 01 (urn) ano, 

em que poderao ocorrer autorizac;oes governamentais de rnais vagas. Na 

realidade, sempre ocorrem, geralmente em memor numero de vagas das previstas 

inicialmente nos editais de abertura dos concursos publicos, mas, que de acordo 

com o numero de autorizac;oes ocorridas no perfodo de vigencia dos concursos, 

ultrapassam na maioria das vezes aquelas. 

Ao observar-se as exigencias editai!cias, ve-se que, decorridos 06 (seis) 

meses da data de realizac;ao dos exames de saude, se candidatos vierem a ser 

convocados para dar continuidade as demais etapas do certame, deverao 

novamente serem submetidos a exames de saude, inclusive com novos exames 

laboratoriais e seus respectivos laudos, como pode-se constatar no extrato do 

Edital n° 061/2009 que foi do ultimo concurso para Soldados PM/BM: 

1.10 0 prazo de validade do Concurso sera de 1 (um) a no, podendo ser 
prorrogado por igual perfodo. No caso de restarem candidates suplentes, 
isto e, classificados para alem do numero das vagas, estes poderao ser 
chamados, havendo interesse institucional, dentro do prazo de validade do 
concurso; se decorridos 6 (seis) meses do encerramento do Concurso 
os suplentes convocados serao · submetidos novamente ao Exame de 
Saude, Capacidade Ffsica e Pesquisa Social. 

Pelo princfpio da razoabilidade, por que submeter entao tais candidatos a urn 

primeiro exame see sabido que nao serao inicialmente aproveitados. 

Parece incoerente obrig1:Hos por forc;a editalicia, a submissao de tais exames 

sabendo que decorridos 06 (seis) meses nao serao rnais aproveitados, e novamente 

terao que realiza-los, importando novamente em gastos que poderiam ser 

suprimidos se os exames de saude fossem tratados como exames admissionais, ou 

seja, realizados quando da convocac;ao de candidatos remanescentes para o 

preenchi mento de novas vag as. 

Por questoes de custos rnantidos as expensas dos candidatos, no caso dos 

exames laboratoriais, ocorre urn grande numero de desistencias nos concursos 

publicos, trazendo prejufzos a instituic;ao, tendo em vista que aqueles melhores 

classificados nas provas de conhecirnentos gerais, seriarn os pr6ximos a serem 

charnados para o preenchirnento de novas vagas, porem com os gastos arcados 
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numa primeira vez, muitos nao tern condlgoes financeiras de novamente em virtude 

de outra convocac;ao, submeterem-se a toda a bateria de exames laboratoriais 

exigidos, acabando por desistirem dos concursos. 

Em virtude de tal acontecimento, a administrac;ao tera que chamar outros 

candidatos que ainda nao realizaram as demais etapas do certame, que sao: 

Exame de Capacidade Fisica, Exame de Saude e Pesquisa S6cio-Documental, 

importando em maior tempo, para finalizac;ao do preenchimento das novas vagas 

ofertadas. 

Este trabalho pretende demonstrar a viabilizac;ao de mudanc;as significativas 

nos exames de saude em concursos publicos, para ingresso como Soldado de 

2° Classe Policial Militar ou Bombeiro Mi!itar permitindo desta rnaneira, uma 

racionalizac;ao nos meios empregados, bern como a questao da economicidade nos 

seus recursos materiais, humanos e financeiros. 

2.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Foi determinar os problemas hoje enfrentados com a aplicac;ao da fase dos 

exames de saude, oferecendo um visao ampla e norteadora a curto prazo, para que 

se possa ao final, mudar a referida fase, buscando o principia da eficiencia com 

desdobramentos aos principios da economicidade e razoabilidade, alem de buscar 

subsidios legais e tecnicos sobre a viabilidade da mudanc;a proposta no trabalho. 

2.1.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral do estudo visa buscar subsidios tecnicos e legais no sentido 

de viabilizar a mudanc;a da fase dos Exames de Saude dos concursos publicos para 

ingresso na PMPR na graduac;ao inicial da carreira, Soldado de 2a Classe Policial 

Militar ou Bombeiro Militar, para o final do certame, no sentido de melhorar o sistema 

de recrutamento e selec;ao de pessoal para ingresso de civis, implementos estes que 

nao visam a celeridade do processo, mas a agilidade no que diz respeito a 
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operacionalizac;ao da fase estudada, a seguranc;a juridica e principalmente, quanta 

a diminuic;ao de gastos tanto do erario publico quanta do proprio candidate. 

2.1.2 Objetivos Especificos 

Em virtude do objetivo geral e buscando a realizac;ao do estudo, constituiram 

os seguintes objetivos especificos: 

Constituem objetivos especificos do estudo: 

a) Caracterizar quais sao os exames de saude realizados e a bateria de 

laudos laboratoriais exigidos; 

b) ldentificar os problemas que ocorrem atualmente nos Concursos 

Publicos para ingresso na PMPR quanta a aplicac;ao dos Exames de Saude; 

c) Verificar as possibilidades de mudanc;as dos exames conforme propoe 

o estudo, para serem estipulados os metodos a serem definidos em editais de 

concursos publicos para ingresso na Policia Militar do Parana; 

d) 

trabalho; 

e) 

lndicar os meios necessaries para consolidac;ao do proposto neste 

Registrar as dificuldades encontradas quanta a materias e estudos a 

respeito do tema abordado; 

f) Demonstrar os gastos aproximados corn a aplicac;ao dos exames de 

saude atualmente tanto para a lnstituic;ao com a contratac;ao de medicos, quanta 

para os candidates com os exames laboratoriais. . .· 

g) ldentificar as dificuldades encontradas pelos medicos que compoem as 

bancas avaliadoras dos exames de saude ·da Poll cia Militar do Parana. 

h) Fornecer ao Comando-Geral subsidies no sentido de que se aceita a 

proposta de mudanc;as, esta se concretize de maneira pratica e rapida, podendo ja 

em pr6ximos concursos ser adotada. 
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3 METODOLOGIA 

Na pesquisa, buscou-se oferecer uma visao geral da tematica e dos 

conceitos envolvidos, mediante revisao da literatura, necessaria a compreensao do 

que esta sendo proposto, relacionando o pouco de normas, regulamentos e leis 

existentes a respeito da materia. 

Em seguida, foi realizado o trabalho de campo envolvendo a coleta de 

dados documentais, bibliograficos e entrevistas no modo semi-estruturada. 

Com base na analise e discussao dos resultados, foi realizada a revisao 

geral dos elementos mais significativos da pesquisa, sendo apresentadas criticas e 

sugestoes para a mudanc;a dos Exames de Saude para ultima fase nos concursos 

publicos para ingresso como Soldado de 2a Classe Policial Militar e Bombeiro Militar. 

3.1 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados por meio de analise documental existente na 

PMPR, principalmente editais e dados numericos, alem de informac;oes tecnicas 

fornecidas por setores administrativos da Policia Militar diretamente ligados aos 

processos seletivos da Corporac;ao, incluindo o Centro de Recrutamento e Selec;ao, 

setor responsavel pela operacionalizac;ao de todo o certame. 

Na pesquisa documental, foi realizado decomposic;ao dos elementos 

constituintes dos dispositivos legais vigentes a nive.l Federal e Estadual, incluindo-se 

as legislac;oes especificas da Policia Militar do Parana, buscando confronta-las com 

a atualidade no que diz respeito a jurisprudencias e doutrinas vigentes no pais. 

Com a finalidade de averiguar as possibilidades de mudanc;a dos exames em 

questao, foi verificada por intermedio de entrevista no modo semi-estruturada, 

utilizando-se do recurso de gravac;ao em micro-cassete, a pessoas diretamente 

ligadas a setores ditos como pontos-chave nos concursos publicos e construida a 

partir da literatura pertinente, procurando manter entendimento sob o prisma legal, 

administrativo e pratico, de viabilizac;ao das mudanc;as propostas, objetivando 

atender os anseios institucionais e do publico alvo que sao os candidatos. 
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3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

0 universe da pesquisa compreendeu num primeiro momenta, consulta 

bibliografica e documental, onde se buscou averiguar a possibilidade da mudanga 

dos exames de saude nos concursos publicos para ingresso na PMPR como 

Soldado de 2a Classe PM/BM para a ultima fase do certame, comparando o atual 

sistema de recrutamento e selegao de pessoal e a positividade de sua mudanga no 

tocante a terceira fase do certame. A consulta, se constituiu em fontes bibliograficas 

de legislagao pertinente e existente a nivel nacional e estadual, e dados numericos 

tanto quantitativamente quanta qualitativamente. 

Atraves do instrumento de pesquisa (entrevista), construido a partir da 

literatura pertinente, foi aplicado um rol de perguntas semi-estruturadas a pessoas 

ligadas diretamente com setores da PMPR que de uma forma ou de outra atuam nos 

concursos publicos para ingresso como Soldado 2a Classe PM/BM e compreendeu 

neste universe, o Subcomando Geral, a Consultoria Juridica, a 1a Segao do Estado 

Maior, a Diretoria de Pessoal, o Servigo de Assistencia Social e a Junta Ordinaria de 

Saude, todos 6rgaos pertencentes a PMPR e que dentro de suas atribuigoes legais 

previstas na legislagao castrense, sao operadoras do direito administrative e de 

pessoal, alem de 6rgaos periciais da Corporagao. 

Alem de consulta a bibliografia pertinente ao assunto e das entrevistas 

realizadas, foram efetuadas pesquisas documentais, estas preponderantes para 

elucidagao do problema apresentado em virtude de que todos os registros existentes 

sabre concursos publicos na Policia Militar do Parana, estao devidamente 

arquivados no Centro de Recrutamento e Selegao da PMPR, setor responsavel pela 

operacionalizagao dos concursos publicos para ingresso na Policia Militar do 

Parana. 

Desta forma, alem de poder ampliar o universe da pesquisa de uma forma 

geral, pode-se delimitar as etapas do trabalho com uma visao unica sabre o tema 

proposto, passando a apresentar o problema central como questao norteadora dos 

estudos, as justificativas te6rico-praticas e os objetivos gerais e especificos. 

A metodologia empregada na pesquisa, com sua coleta de dados tanto 

documental quanta bibliografica, serviu para poder conceituar concurso publico, 

cargo publico e edital, dentro de doutrinas e jurisprudencias. A pesquisa serviu 
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tambem para a composic;ao de todos os exames de saude exigidos nos concursos 

publicos para ingresso na PMPR, como Soldado de 2a Classe tanto Policial Militar 

quanta Bombeiro Militar. 

Os exames de saude exigidos, passaram a ser demonstrados a partir da 

etapa clinica que compreende os exames laboratoriais e da etapa psicopatol6gica 

com o seu perfil profissiografico. 

Assim, alem de poder possibilitar a limitac;ao do problema de uma forma 

gradual, pode-se tambem chegar as definic;oe$ legais e administrativas de como se 

processa um certame e em especial, oa exames de saude para o ingresso na 

carreira de militar estadual. 

Ressalte-se que, as entrevistas no modo semi-estruturadas, foram o 

norteador para a conclusao definitiva do trabalho, uma vez que os entrevistados, 

pertencentes a setores pontuais da corporac;ao, emitiram seus pareceres a respeito 

do tema, auxiliando a produc;ao das ideias aqui expostas. 

Por tim, para que o trabalho pudesse ser melhor compreendido, foi 

providenciada c6pia integral de edital de concurso publico para ingresso na Policia 

Militar do Parana como Soldado de 2a Classe PM/BM, para que se tenha uma visao 

geral de como se processa todo o certame ap6s as tratativas governamentais da 

autorizac;ao de vagas e da abertura do concurso publico propriamente dito. 
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4 CONCURSO PUBLICO E CARGO PUBLICO 

4.1 CONSIDERA<;OES INICIAIS 

Hely Lopes Meirelles (2006, p. 434), em sua renomada obra "Direito 

Administrativo Brasileiro", define o concurso publico como sendo: 

[ ... ] o meio tecnico posto a disposic;:ao da administrac;:ao publica para obter
se moralidade, eficiemcia e aperfeigoamento do servigo publico e, ao mesmo 
tempo, propiciar iguai oportunidade a todos os interessados que atendam 
aos requisitos da lei, fixados de .. acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, consdante deiermina o art. 37, II, da CF. 

A Administra9ao Publica se utiliza do concurso publico como instrumento para 

prover cargos e empregos publicos, necessarios ao funcionamento da estrutura 

publica administrativa. 

Trata-se de exigencia constitucional inserida no artigo 37, inciso II, da 

Constitui9ao. Tendo esta norma for9a vinculativa, posto que, para o ato de 

provimento de cargo ou emprego publico, na administra9ao direta ou indireta, o 

concurso publico devera ser previamente realizado pelo gestor publico, como se 

infere abaixo: 

Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia e, tambem, ao seguinte: 
[ ... ] 
II - a investidura em cargo ou emprego publico depende de aprovagao 
previa em concurso publico rle provas ou de provas e titulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade .do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeagoes para cargo em comissao declarado em lei de 
livre nomeagao e exonerac;:ao; (CONSTITUI<;Ao FEDERAL, 1988) 

0 concurso publico, segundo a Constitui9ao, podera ser realizado na 

modalidade composta de provas ou de provas e titulos. E. executado, levando-se em 

considera9ao a natureza e a complexidade dos cargos ou empregos publicos, dentro 

de uma previsao justificada e aludida em lei, medindo-se pelas provas o grau de 

conhecimento do candidato. 

A posse em um cargo ou emprego publico para o inicio do exercicio de suas 

atribui96es pelo nomeado, devera ser precedido de concurso publico. A 

peculiaridade marcante deste instrumento e a alta competitividade, justamente por 



24 

ser um meio que nao impoe quaiquer restric;ac discriminat6ria ou de cunho pessoal 

aos candidates, a nao ser as essenciais ao born desempenho das atribuic;oes do 

cargo ou emprego, dentro de uma previsao legal, materializando com isso o princfpio 

da isonomia. Neste sentido, o concur3o publico afere as aptidoes pessoais e 

seleciona numa gama de candidates, os melhores que se ajustam ao objetivo do 

administrador publico. 

Ademais, Jose dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 596), explica, de acordo 

com o supracitado, a que se presta a realizac;ao de concurso publico: 

Concurso publico eo procedimento administrative que tern por fim aferir as 
aptidoes pessoais e selecionar os melhores candidates ao provimento de 
cargos e func;oes p(Jblicas. Na aferic;ao pessoal, o Estado verifica a 
capacidade intelectual, fisica e psiquica de interessados em ocupar func;oes 
publicas e no aspecto seletivo sao escolhidos aqueles que ultrapassam as 
barreiras opostas no procedimertto, obedecida sempre a ordem de 
classificac;ao. Cuida-se, na verdade, do mais idoneo meio recrutamento de 
servidores publicos. 

"0 concurso publico utiliza unicamehte o sistema de merito, permitindo que 

todos os interessados possam participar das selec;oes. Materializa-se com esse ato 

tres principios basilares da atuac;ao administrativa, quais sejam: o principia da 

igualdade, onde todos estao em um mesmo "degrau" de condic;oes, ou seja, que as 

vagas sejam ofertadas a todos em situac;oes identicas; o principia da moralidade 

administrativa, onde favorecimentos, perseguic;oes e nepotismo nao podem existir; e 

o principia da competic;ao, pois o concurso exige a classificac;ao de um candidate 

para que ele tenha a condic;ao de ingressar no servic;o publico" (CARVALHO FILHO, 

2009, p. 597). 

Alem destes, a Administrac;ao Publica estara jungida, ou seja, obrigada a 

observar outros principios administrativos ba~ilares na execuc;ao do ato 

administrative, como o principia da legalidad.e, impessoalidade, publicidade e 

eficiencia. 

Como bern salienta Hely Lopes Meirelles (2006, p. 413), sempre devera haver 

concurso publico como previo requisite para o provimento dos cargos publicos de 

carater efetivo, cujos titulares sao os servidores publicos, em sentido estrito, e para 

os empregos publicos, cujos titulares sao denominados empregados publicos. 

"Observa-se pelo exposto, que a exigencia de concurso publico nao abrange 

os cargos em comissao, que por definic;ao, sao de livre nomeac;ao e exonerac;ao, 

on de a autoridade competente utiliza criterios subjetivos de confianc;a para prove-los. 

Ainda, dispensa o concurso publico a contratac;ao temporaria de excepcional 
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interesse publico" (ALEXANDRINO; PAULO, 2005, p. 160). 

4.2 FUNDAMENTACAO LEGAL 

A preocupac;ao verificada ao Iongo dos anos quanta a minimizac;ao de falhas 

administrativas nos processos seletivos na Policia Militar do Parana, levou por 

diversas vezes a se questionar e ser objeto de estudos e elaborac;ao de varios 

documentos quanta as fases que o compoem. 

Os editais que reguiam a materia "(editais de abertura de concursos publicos), 

ao passar dos tempos veio sendo aprimorado; antes do ano de 2004, tais 

documentos eram elaborados unicamente sob a egide do Centro de Recrutamento e 

Selec;ao da Policia Militar do Parana, porem, a partir daquela data, passou-se a 

envolver outros setores importantissimos da instituic;ao quando da elaborac;ao de 

minutas de editais. 

A visao alcanc;ada com o procedimento de uniao de esforc;os atingiu urn 

patamar de perfeic;ao em tais documentos, que serviram de modelos para varias 

policias militares do Brasil, a exemp!o dos Estados da Bahia, de Pernambuco, do 

Rio Grande do Sui e de Sao Paulo, que em cantatas com o CRS/DP da PMPR, 

e dentro da realidade de cada estado, passaram a adotar modelos de editais do 

Parana tanto em aspecto de formatac;ao quanta no conteudo regulamentador dos 

concursos. 

Ha ainda muita coisa a ser feita no sentido de se manter urn padrao 

aceitavel sob o ponto de vista legal, eficiente e economico no que diz respeito as 

exigencias editalicias aos candidatos pretensos a ingressar na carreira de Militar 

Estadual. E neste contexto que- a preocupac;ao paira; de se melhorar cada vez 

mais os concursos publicos tanto para a administrac;ao quanta para os pr6prios 

candidatos, evitando-se transtornos de ordem judicial e/ou administrativa, 

respeitando-se inclusive o prescrito no caput do art. 37 da Constituic;ao Federal 

quando assim se refere: 

Art. 37. A administrac;ao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios obedecera aos 
princfpios de legalidade, · impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiemcia e, tambem, ao seguinte: [ ... ] 
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Ha outro motivo importante no tocante aos estudos realizados quando da 

formatagao final de urn edital de concurso publico, o de que nao existe 

legislagao especifica sobre o tema; alguns juristas entendem que se o edital 

esta em plena conformidade com a Constituigao Federal, ele e a propria lei do 

concurso, isto para se ter uma ideia da escassez de dispositivos legais que norteiem 

os concursos publicos. Por outro lado, alguns estados se esforgaram em tentar 

adotar padroes de requisites e/ou exigencias, bern como nortear a materia em 

evidencia, mais uma vez, o Estado do Parana como era de se esperar saiu na 

frente, criando alguns atos mais de cunho administrative do que legal como e o caso 

do Decreta Estadual n° 2.508 de 20/01/2004 que aprova o regularnento geral de 

concursos publicos. 

Ainda que de forma timida, o Estatuto dos Militares Estaduais do Parana, Lei 

n° 1.943, de 23/06/1954, em seus artigos 20 e 21, traz alguns requisites minimos 

para ingresso na Policia Militar. Alguns outros dispositivos esparsos ainda sao 

encontrados e que servem para tentar se deli near .a legitimidade das exigencias e 

normas que devem ser observadas quando da elaboragao de editais de concursos 

publicos, como e o caso da Lei Estadual n° 13.666, de 05/07/2002 que faz alusao 

aos exames psicologicos para pretenses ocupantes de cargos, empregos ou fungao 

publica. 

Ja na area judicial e em sede de mandados de seguranga e agoes ordinarias 

impetradas nas Varas da Fazenda Publica, Fah3ncias e Concordatas (VFPFC), 

alguns juizes, como ja citamos, e justamente por absoluta falta de previsoes da 

materia, julgaram tais recursos langando-se da missiva de que os editais de 

concursos publicos, em especial os aqui estudados, sao a propria lei de concurso, 

instados justamente por esta carencia de dispositivos legais que norteiem as lides 

julgadas. 

Se cumpridas as exigencias constitucionais bern como os esparsos diplomas 

legais pertinentes ao assunto, nada mais racional, moral e etico existe se apenas 

aplicar-se o principia da razoabilidade naquilo que for cabivel, quando da 

estruturagao de minuta editalicia, vislumbrando-se ai, nao o poder discricionario 

pura e simplesmente, mas a propria presungao de legitimidade quando se atende o 

interesse publico maior, quando se garante em tais dispositivos regulamentadores 

de concursos os seguintes ditames: legalidade, irnpessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiencia, como ja demonstrado existir na. Constituigao Federal 



27 

e ainda, em especial, aos princfpios da razoabilidade, proporcionalidade e 

economicidade, sendo o da razoabilidade e da proporcionalidade, os mais 

importantes de todos em que sera dedicada especial atengao nos pr6ximos 

paragrafos. 

Para melhor compreender o principia da razoabilidade, tao propagado, e o da 

proporcionalidade, e que se enquadra perfeitamente no estudo do presente projeto, 

necessaria se faz entender o que sao principios. Estes sao valores basicos, 

inerentes a todos, que estao inseridos em umf) sociedade desde sua fundagao, 

sao a base de uma sociedade. Paulo Bonavides citando o jurista espanhol F. de 

Castro diz que: "[ ... ] principios sao verdades objetivas, nem sempre pertencentes ao 

mundo do ser, senao do dever-ser, na qualidade de normas juridicas, dotadas de 

vigencia, validez e obrigatoriedade." 

Os principios estao intrinsecos ao ser humano, nao existindo nada acima 

deles. Par serem formadores das leis, sua violagao e considerada gravissima. 

Acerca disso, Celso Antonio Bandeira de Mello observa que: 

Violar urn principia e muito mais grave que transgredir uma norma 
qualquer. A desatenc;ao ao princfpio implica ofensa nao apenas a urn 
especffico mandamento obrigat6rio mas a todo sistema de comandos. E a 
mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade [ ... ] 

lmplicito na Constituigao Federal de 1988, o principia da razoabilidade vern 

sendo cada vez mais aplicado pela doutrina e pelos Tribunais Superiores. Segundo 

este principia, tera a Administra9ao Publica que. obedecer a criterios aceitaveis 

do ponto de vista racional. Tendo o administrador a liberdade de adotar a 

providencia mais adequada dentre aquelas cabiveis, nao pode ele, portanto, 

transpor os limites estabelecidos em lei. Cabe, entao, ao administrador ponderar 

sabre o que melhor possa atender, ao interesse publico naquela situagao. 0 

homem-medio, que deve ser regrado pelos anseios da coletividade, nao deve agir 

utilizando-se de sua libido, de interesse proprio, deve ele sempre buscar o bern 

co mum, sob pena de infringir o principia da finalidade e da legalidade. 

0 ato administrative que nao observa o principia da razoabilidade nao esta 

em conformidade com a lei e e passive! de controle pelo Poder Judiciario. Contudo, 

nao se pode falar aqui que o judiciario esta invadindo a discricionariedade do 

administrador pelo simples fato dessa liberdade estar sempre vinculada a lei. E 
importante ressaltar que a discricionariedade esta vinculada ao administrador, nao 

podendo o judiciario interferir nessa liberdade. 0 judiciario deve analisar a proporgao 
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utilizada entre o meio eo tim que a isi deseja alcangar. 

lnserido no principia da razoabilidade encontra-se o principia da 

proporcionalidade. Referindo-se a esse principia, leciona Paulo Bonavides que: 

"[ ... ] ha princlpios mais faceis de compreender do que definir. A proporcionalidade 

entra na categoria desses princlpios." 

A proporcionalidade deve ser observada tanto pelos que exercem 

quanta pelos que padecem o poder, devendo o administrador estabelecer uma 

relagao adequada entre urn ou varios fins determinados e os rneios que sao 

levados a cabo. 

Sao tres os elementos ou subprinclpios que compoem o principia da 

proporcionalidade: a pertinencia ou aptidao; a necessidade e a proporcionalidade 

em sentido estrito. 

0 primeiro elernento e a pertinencia, que analisa se o meio usado eo certo a 

ser empregado para o interesse publico. E necessaria que se possa alcangar o tim 

desejado. 

Por necessidade, segundo elemento da proporcionalidade, entende-se que a 

medida nao pode exceder os limites indispensaveis a conservagao do tim legftimo 

que se alrneja. Lecionam, ainda, alguns autores dizendo que o ato deve ser 

realizado pelo meio rnenos gravoso. Citando Xavier Philippe, este assevera que 

o principia pode ser ilustrado pela seguinte maxima: "[ ... ] de dois males, faz-se 

mister escolher o menor." 

A proporcionalidade em sentido estrito, ultimo elernento ou subprinclpio da 

proporcionalidade, e aquele utilizado pelo admin~strador para escolher o meio ou 

meios que levarem mais em conta o conjunto do interesse publico. 

A professora Lucia Valle Figueiredo conclui: "Em sfntese: a razoabilidade vai 

se atrelar a congruencia 16gica. entre as situagoes pastas e as decisoes 

administrativas. Vai se atrelar as necessidades da coletividade, a legitimidade, a 

economicidade." (Revista Dialogo Juridico, 2002, edigao n° 13, p. 16) 

"Por ultimo, ressalta-se que o principia da razoabilidade e mais urn meio de 

controlar a administragao publica e proibir os seus excessos, sendo, portanto, urn dos 

mais importantes princlpios regradores da administragao publica." (SIQUEIRA SILVA, 

2006, edigao n° 203, Portal Boletim Juridico). 

Neste esteio, e ap6s uma analise aprofundada de umdos principios basilares e 
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regradores da administrac;ao pu?Uca, pode-s,e observar que tudo aquilo que se 

constar de urn edital de abertura de concursos publicos e que sirva para melhorar 

a qualidade dos servigos, bern como do proprio candidato a vaga, vern ao 

encontro dos ditarnes tanto administrativos quanto juridicos, ficando estampado 

que a mudanc;a desta ou daquela fase de urn concurso publico, em nada poderia 

prejudicar o seu desenvolvirnento e ainda, atende aos interesses institucionais e 

publicos. 

4.3 FASES DO CONCURSO 

Urn concurso publico para o provimento de vagas de Soldado Policial Militar e 

composto por varias fases, muitas vezes, estas sao divididas em etapas. Perfazendo 

todo o caminho que deve percorrer o candidato ate o ato de ingresso na 

Corporac;ao, com a consecutiva posse, que e a investidura do aprovado nas 

atribuigoes da func;ao publica. 

lmportante frisar que ha uma inadequac;ao quanto a utilizac;ao dos termos 

fases ou etapas de urn concurso, pois algumas leis utilizam a expressao etapas 

como sendo uma divisao e fases como uma subdivisao; ja outras, fazem uso do 

termo fases como uma divisao e etapas para denominar uma subdivisao. 

Nesta senda, os concursos publicos realizados na Polfcia Militar do Parana, 

sao aplicados por fases, das quais, algumas subdivididas em etapas, a exemplo da 

fase do Exame de Saude que esta subdivido em etapas: clinica e psicopatol6gica. 

Note-se que, o ingresso definitivo na instituic;ao, da-se depois de concluldo o 

concurso publico, o curso de formac;ao nao e- fase de concurso publico na PMPR 

como em outros 6rgaos, por isso, enquanto em urn concurso publico para civis de 

outras carreiras as provas ou provas e titulos faz parte da primeira fase do concurso 

e o periodo de formac;ao a segunda, nas instituigoes policiais militares do Brasil, o 

ingresso na carreira com a conseqOente nomeac;ao, e posto em pratica depois de 

concluidas todas as fases do concurso publico propriamente dito. 

As fases do concurso publico para ingresso na PMPR como Soldado de za 
Classe, alem de serem explicitadas em edital de abertura do concurso, sao 

determinadas por editais de convocac;ao que obviamente precedem a sua aplicac;ao 
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e estao divididas em quatro fases distintas: prova escrita de conhecimentos gerais; 

exames de capacidade flsica; exames de saude e, por tim, o exame social e 

documental. 

Embora nao sejam tratados como fases do concurso, ha que ser lembrado 

que existem ainda, outros atos que igualmente as provas, podem desclassificar urn 

candidato, como e o caso da convocac;ao dos aprovados em todas as fases do 

certame para o ingresso; a sua ausenci!=l no di.a marcado, ou o descumprimento dos 

requisites legais exigidos para ingresso na PMPR como e o caso de limite de idade, 

dentre outros requisites, poderao elimina-lo do concurso. 

Nos concursos publicos realizados na Policia Militar do Parana para o 

provimento de cargos de Soldado Policial Militar e Soldado Bombeiro Militar, as 

eta pas que compreendem todo o processo iniciam na 1 a Sec;ao do Estado Maior da 

PMPR, responsavel pela legislac;ao interna e de efetivo, que realiza estudos sabre o 

quantum de vagas abertas existentes e que se faz necessaria seu preenchimento, 

encaminha o resultado dos estudos ao Comando-Geral que vai solicitar formal mente 

ao Chefe do Poder Executivo a autorizac;ao para contratac;ao mediante concurso 

publico de novas policiais militares, este, autoriza as vagas depois de emitido 

parecer favoravel das Secretarias da Fazenda (SEFA), da Administrac;ao e 

Previdencia (SEAP) e Planejamento e Coordenac;ao Geral (SEPL) em virtude de 

resoluc;ao conjunta, que se inicia urn complexo de atividades sequenciais e paralelas 

assim resumidas: 

a) Elaborac;ao de Minuta de Edital, o Centro de Recrutamento e Selec;ao da 

PMPR inicia os trabalhos de elaborac;ao da min uta de edital com o apoio 

da 1a Sec;ao do Estado-Maior da PMPR (PM/1) e Consultoria Jurfdica 

(CJ) que ap6s aprovada, transforma-se no Edital do Concurso Publico; 

b) Contratac;ao de instituic;ao de ensino superior para a abertura das 

inscric;oes do concurso publico, elaborac;ao e aplicac;ao das provas 

escritas de conhecimentos gerais, bern como correc;ao e emissao do 

resultado, alem da manutenc;ao em seu site de todos os atos do concurso 

publico; 

c) Publicac;ao do edital de abertura do concurso publico no site da 

instituic;ao de ensino superior contratada e em Diario Oficial do Estado do 

Parana (DIOE); 

d) Ampla divulgac;ao nos principals meios de comunicac;ao de massa 
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existentes no Estado (radios, jornais e canais televisivos); 

e) Composigao das Ban cas Examinadoras, que sao designadas por 

intermedio de ato administrative do Comando-Geral da Corporagao e 

publicadas em Boletim (BCG); 

f) lnicio do processo de inscrigoes, no site da instituigao contratada; 

g) Publicagao da relagao dos candidatos inscritos: que por resolugao do 

Tribunal de Contas do Estado (TCE) deve ser em Diario Oficial do Estado 

(DIOE) e no site da contratada; 

h) Divulgagao do ensalamento: com datas, locais e horarios das provas 

escritas de conhecimento geral: 

i) Realizagao da prova escrita de conhecimentos gerais; 

j) Divulgagao do resultado da prova escrita de conhecimentos gerais em 

DIOE e site da contratada; 

k) Realizagao da entrevista para candidates afrodescendentes, em 

cumprimento a Lei Estadual n° 14.274/03, que estabelece que dez por 

cento do total de vagas oferecidas em concursos publicos devera ser 

para candidates que se declararem afrodescendentes; a entrevista e 

justamente para confirmar se o candidate declarado se enquadra na lei; 

I) Convocagao para o exame de capacidade fisica; 

m) Realizagao do exame de capacidade fisica; 

n) Divulgagao do resultado do exame de capacidade fisica; 

o) Convocagao para o exame de saude; 

p) Realizagao do exame de saude; 

q) Divulgagao do resultado do exame de saude; 

r) Divulgagao do resultado do exame social e documental, o qual tern inicio 

paralelo ao Exame de Capacidade Fisica com o preenchimento de 

formulario de dados biograficos dos candidates; 

s) Convocagao pela ordem crescente de classificagao para fins de ingresso 

dentro das vagas ofertadas; 

t) lngresso como respective ato de nomeagao 

u) Prestagao de Contas do concurso publico ao TCE. 

lmportante destacar que todos os atos inerentes ao concurso publico, deverao 

ser publicados no site da contratada para fins de. conhecimento por parte dos 

candidates e em Diario Oficial do Estado (DIOE), sendo que c6pias de todos estes 
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atos deverao fazer parte integrante da prestagao de contas do concurso publico que 

e obrigat6ria ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). 

4.4 CARGO PUBLICO 

0 presente estudo sera tratado com base nos cargos publicos, ja que, a priori, 

os exames medicos, e em especial os psicotecnicos, sao nestes mais 

freqOentemente aplicados e exigiveis. 

A Constituigao Federal estabelece, em seu artigo 37, incise I, que "os cargos, 

empregos e fungoes publicas sao acessiveis aos brasileiros que preencham os 

requisites estabelecidos em lei, assirn como aos estrangeiros, na forma da lei". 0 

cargo, o emprego e as fungoes publicas sao acessiveis aos brasileiros e aos 

estrangeiros que se ajustam aos requisites legais impastos para que tenham 

legitimidade quando atuar em nome do Estado. 

Conclama o supracitado incise que os requisites a serem preenchidos para a 

investidura serao estabelecidos em lei. Materializando, assim, o principia da 

isonomia, o principia da legalidade, bern como o da acessibilidade aos cargos, 

empregos e fungoes publicas. 

0 grande jurista, Hely Lopes Meirelles (2006, p. 417), define cargo publico, 

buscando aperfeigoar os conceitos encontrados em algumas leis esparsas: "0 cargo 

e o Iugar instituido na organizag.ao do servigo publico, com denominagao propria, 

atribuigoes e responsabilidades especificas e estipendio correspondente, para ser 

provide e exercido por urn titular, na forma estabelecida em lei." 

Em sintese, cargo publico e a parcela de poder estatal cometida a urn 

servidor, pela nomeagao de uma pessoa fisica para exerce-lo, e, assim, ter a 

titularidade e competencia para realizar as fungoes inerentes ao cargo. 

Cargo publico e o conjunto de atribuigoes, responsabilidades e direitos, 

previstos na estrutura organizacional de urn 6rgao ou entidade, que devem ser 

atribuidos a um servidor, onde este fara as vezes do Estado que representa, e 

colocara em pratica os atos administrativos. 

Sao criados por lei, respeitando o principia da legalidade; acessiveis a todos 

os brasileiros, seja nato ou naturalizado, materializando a isonomia e igualdade; 
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possuem uma denominagao propria, estabelecida pela conveniencia do chefe do 

Poder respective; ha uma contraprestagao aos servigos, que e o pagamento 

realizado pelo erario P,Liblico; e pode se dar em provimento de carater efetivo ou em 

comissao. 

Para a carreira de militar estadual das PPMM, existem legislagoes 

especificas, a comegar pela propria Constituigao Federal em seus artigos 42, 142 e 

paragrafos como pode ser visto abaixo: 

Art. 42 Os membros das Polfcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituic;oes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. (Redac;ao dada pela 
Emenda Constitucional n° 18, de 1998) 
§ 1° Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territ6rios, alem do que vier a ser fixado em lei, as disposic;oes do art. 14, § 
8°; do art. 40, § 9°; s do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual 
especffica dispor sobre as :-nateria$ do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferid2s pelos respectivos governadores. (Redac;ao 
dada pela Emenda Constituc1onal n° 20, de 15/12/98) 
[ ... ] 
Art. 142. As Fon;as Armadas, constitufdas pela Marinha, pelo Exercito e 
pela Aeronautica, sao instituic;oes nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a defesa da Patria, a 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 
[ ... ] 
§ 3° Os membros das Forc;as Armadas sao denominados militares, 
aplicando-se-lhes, alem das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposic;oes: (lnclufdo pela Emenda Constitucional n° 18, de 1998) 
[ ... ] 
X - a lei dispora sobre o ingresso nas Forc;as Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condic;oes de transferencia do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remunerac;ao, as prerrogativas e 
outras sit!.!fi90es espeCiais dos militares, consideradas as peculiaridades de 
suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por forc;a de compromissos 
internacionais e de guerra. (lncluf.do pela Emenda Constitucional n° 18, de 
1998) 

Na Constituigao do E~tq~o do Parana, foi -reservado um capitulo inteiro para 

definir militares estaduais bem cor,n.o outras 'garantias, direitos e obrigagoes desta 

categoria, de servidores, como expressa rrn..1ito bem a seguinte redagao: 

CAPiTULO Ill 
Dps Militares Estaduais 

Art. 45. Sao militares estaduais os integrantes da Polfcia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar. 
[ ... ] 
§ 6Q A l~i disporasobre os direitos, os deveres, as garantias e as vantagens 
dos militares estaduais, bern como sobre as normas de ingresso, acesso a 
Carreira, estabilidade, limites de idade, condigoes de transferencia para a 
inatividade e outras sittiac;oes peculiares. 
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4.4.1 Requisitos para investidura 

Exige-se a comprovayao de ~lguns requisitos para a investidura em urn cargo 

publico. Geralmente, os requisitos gerais estao presentes em todo o diploma que 

trata do regime juridico dos servidores de uma entidade federativa, sendo os 

principais deles: a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos politicos; a quita9ao 

com as obriga96es militares e eleitorais; o nivel de escolaridade exigido para o 

exercicio do cargo; a idade minima de dezoito anos; aptidao fisica e mental; entre 

outros. 

Tanto a Constitui9ao Federal quanto a Estadual fazem referencia que lei 

especifica dispora sabre o assunto, para a Policia Militar do Parana trata-se da Lei 

n° 1.943/54 - C6digo da PMPR ou Estatuto dos Militares Estaduais que dispoe 

expressamente os requisitos e condi96es de ingresso na carreira de Militar Estadual 

conforme pode ser vista: 

Art. 19 - Os diferentes pastas da hierarquia na Corporagao sao acessiveis a 
todos os seus componentes, observadas as condig6es previstas no 
presente C6digo enos regulamentos em vigor. 
Art. 20° - 0 ingresso na Corporagao dar-se-a: 
a)- como oficial nao combatente; 
b) - como sol dado; e 
c)- como aluno do Curso de Formagao de Oficiais Combatentes (C.F.O.C.). 
Art. 21°- Sao condig6es para o ingresso: 
[ ... ] 
II - como soldado: 
a)- ser brasileiro nato; 
b) - ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica 
Nacional, ou ser portador de autorizagao do Comando da Regiao Militar; 
c)- ser alfabetizado; 
d)- ter comprovada moralidade; 
e)- ter capacidade fisica comprovada pelo servigo de saude da Corporagao; 
f)- ter no'maximo 30 anos de idade. 

Questao importante se refere quando alguns editais de concurso exigem 

outros requisitos, que por ora, devem ser analisados sob a 6tica da legalidade, ja 

que qualquer ato que reduz a extensao de alcance do acesso ao servi9o publico 

dever ser combatido e anulado. Pode-se exemplificar, com a exigencia, sem 

previsao legal, unica e somente editaHcia, de carteira nacional de habilita9ao (CNH) 

para o candidato participar de curso de forma9ao e posterior posse em alguns 

cargos publicos, a exigencia de experiencia profissional, somente contida em edital, 

bern como a exigencia de exame psicotecnico, entre outros, como se depreende dos 
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julgamentos abaixo elencados: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINARIO. CONCURSO PUBLICO. EXPERIENCIA 
PROFISSIONAL. NECESSIDADE DE LEI. PRECEDENTES. 
1. E irrelevante para o desate da questao o objeto da investidura, quando 
em debate a violac;ao 'direta do art. 37, I, da Constituic;ao Federal. 2. A 
exigencia de experienci2 profissional prevista apenas em edital importa em 
ofensa constitucional. Precedentes. 3. A investidura em cargo ou emprego 
das empresas publicas e sociedades de economia mista, regidas pela CL T, 
nos termos do art. 173, § 1°, da Constituic;ao Federal, submete-se a regra 
constitucional do art. 37, II. 4. Agravo regimental improvido. (STF, RE 
558833 AgRICE, Rei. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 08/09/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT 
VOL-02375-06 PP-01660) 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO EXTRAORDINARIO. EXAME PSICOTECNICO. NECESSIDADE 
DE LEI. PRECEDENTES. 1. E irrelevante para o desate da questao o objeto 
da investidura, quando em debate a violac;ao direta do art. 37, I, da 
Constituic;ao Federal. 2. A exigencia de exame psicotecnico prevista apenas 
em edital importa em ofensa constitucional. Precedentes. 3. A CL T carece 
dos criterios objetivos para ser tida como lei formal a regular exame 
psicotecnico. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STF, RE 
559069 AgRIDF, Rei. Ministra ELLEN GRACIE, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 26/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009 PUBLIC 12-06-2009 EMENT 
VOL-02364-03 PP-00532) 

Por fim, percebe-se que enquanto para . a grande maioria de servidores 

Federais, Estaduais e Municipais urn dos principai~frequisitos e a idade minima de 

dezoito anos, geralmente nao se limitando a ~axima, e quando diz que e acessivel a 

todos os brasileiros, para os Militares Federais e Estaduais, os requisites sao mais 

rigorosos em virtu de das fungoes que irao desempenhar, ficando bern tipificado 

quando se assevera que lei dispora sobrtJ os requisites de ingresso nestas 

instituigoes. 
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5 EDITAL 

Edital e urn instrumento de divulgagao oficial de atos administrativos, sendo 

utilizado para tornar publico, dentre outros, processes seletivos ou concursos 

publicos. 

Di6genes Gasparini (2007, p. 65) define edital de concurso como: 

[ ... ] instrumento atraves do qual a Administragao Publica interessada na 
admissao ou contratacao de pessoal noticia a abertura de concurso publico 
de ingresso no servigo publico, fixa as condigoes de sua realizacao e de 
participagao dos candidates ao preenchimento dos cargos, fungoes ou 
empregos publicos pastas em disputa. 

Os concursos publicos iniciam-se com o langamento dos editais - instrumento 

convocat6rio especlfico -, cuja finalidade e regular todo o processo administrative 

que rege a realizagao do certame. 

Esse instrumento contem as informagoes oficiais a respeito do concurso, 

como identificagao da entidade responsavel, a banca examinadora, vagas e cargos 

oferecidos, escolaridade minima, periodo e locais de inscrigao, tipos e datas das 

provas, criterios de avaliagao, salario, homologagab etc., sendo divulgado em diario 

oficial do Estado (DIOE) para compor-se de validade, seguindo o principia da 

publicidade. 

A jurisprudencia ja firmou o preceito que o edital e a lei do concurso, tendo o 

condao de vincular a Administragao Publica e os candidates as regras nele 

dispostas. Devendo, para tanto, observar os .mandamentos constitucionais sob pena 

de ser declarado nulo. Assim, serve de garantia para que a Administragao respeite o 

que nele estiver previamente estipulado e permita que os candidates tenham ciencia 

de como se dara o andamento e conclusao·do concurso. 

Para resumir e expor o preceito traz-se a lume o seguinte pronunciamento: 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PUBLICO. AGENTE DE POLiCIA 
FEDERAL. EDITAL N. 45/2001-ANP/DRS-DPF. CURSO DE FORMAQAO 
PROFISSIONAL. CANDIDATO ELIMINADO. ALTERAQAO DE NOTA 
MINIMA PARA APROVAQAO. INSTRUQAO NORMATIVA 
SUPERVENIENTE. ILEGALIDADE. 1. Candidates e Administracao estao 
vinculados ao Edital, lei do concurso. Estabelecido par ele que o Curso de 
Formacao Profissional sera regulado pelas normas da Academia Nacional 
de Polfcia em vigor, viola o princfpio da legalidade a aplicagao de 
regramento superveniente, que eleva de 5,0 (cinco) para 6,0 (seis) a nota 
mfnima para aprovagao em disciplina nele ministrada, caso da lnstrugao 
Normativa n. 002/2002-GAB/ANP-DPF. 2. Apelagao e remessa oficial, tida 
par interposta, desprovidas. Sentenca concessiva da seguranca confirmada 
(TRF1, Ap 0035078-07.2002.4.01.3400 I DF, Rei. Des. Federal DANIEL 
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PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2008, e-DJF1 p. 155 
PUBL. 19/01/2009) . 

No entanto, nao se pode esquecer que edital e lei do concurso, porem nao e 

lei para o cargo. Este e criado e possui seus requisites de acesso, plano de carreira, 

entre outros, normatizados em lei e nao em ato administrative, como em urn edital. 

Assim, vedada esta a cria9ao de requisites para ingresso no cargo publico por via 

deste diploma, segundo a doutrina e a jurisprudencia patria. 

5.1 PREVISAO DOS EXAMES DE SAUDE 

Os exames de saude sao constituidos pela etapa clinica, laboratorial e 

psicopatol6gica, esta ultima, urn dos temas. mais controvertidos do direito publico, 

sao os meios de avalia9ao utilizados nos mais diversos concursos, de diversas 

carreiras, mormente, nas que fazem parte da seguran9a publica e seguran9a 

nacional como: policias, agentes penitenciarios, guardas municipais e for9as 

armadas. 

E instituto legitimo de averigua9ao das condi96es fisicas e psicol6gicas de urn 

candidato que pretende exercer urn cargo publico. Nesse diapasao, o nobre 

doutrinador, Jose dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 623), explica que: 

0 exame psicotecnico e aquele em que a Administra98o afere as condic;oes 
psiquicas do candidate a provimento do cargo publico. Trata-se de requisite 
legftimo, vista que as: func;oes publicas devem ser exercidas por pessoas 
mental mente sas. 

5.2 PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DOS EXAMES 

5.2.1 No96es Gerais 

Todo ato praticado pela Administra9ao Publica tern como parametro norteador 

a observancia de principios expressos na Constitui9ao Federal. 
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Em uma singela acepgao jurfdica, principia e o nascedouro, fonte da qual se 

irradia todo o conteudo ideol6gico, a essencia de urn sistema. 

Nesta linha de pensamento, Celso Ribeiro Bastos (2002, p. 40) exprime a 

definigao de principia: 

Principia e, por defini<;ao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, ou melhor, dizendo, disposi<;ao fundamental que se irradia 
sobre diferentes normas compondo-lhe o espirito e servindo de criteria para 
a sua exata compreensao e inteligemcia, exatamente por definir a 16gica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tonica e lhe da 
sentido harmonica. Caracteristica importante dos principios e 
fundamentarem um sem-numero de situagoes, ao contrario do que acontece 
com a regra, que s6 disciplina aquilo por ela contemplado. 

Principios constitucionais sao aqueles que conferem estrutura e unidade ao 

texto constitucional, exteriorizando as diretrizes fundamentais do Estado. 

Por conseguinte, princ1p1os constitucionais administrativos sao os 

informadores de toda a atividade da Administragao Publica. Estao insculpidos no 

texto constitucional de forma implicita e expHcita. 

Os principais principios administrativos sao justamente aqueles que o 

legislador constituinte elencou de forma expressa no artigo 37, caput, da 

Constituigao Federal. Sao eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiencia e 

publicidade. 

Alem dos expressamente referidos, existem os que de forma implicita regulam 

a atividade administrativa por possuirem "espirito" atuante no texto constitucional. 

Estao tambem relacionados em leis infraconstitucionais, como na lei 9.784/1999, que 

regula o processo administrative no ambito da Administragao Publica Federal. Alude 

a lei os principios da legalidade, finalidade, motivagao, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contradit6rio, seguranga juridica, 

interesse publico e eficiencia. 

Os principios devem ser rigorosamente, respeitados, posto que qualquer 

resistencia contra os seus preceitos desestabiliza o sistema juridico, promovendo 

uma nefasta sensac;ao de inseguranc;a juridica. Celso Antonio Bandeira de Melo 

(2009, p. 53) ensina a respeito desta violagao nas insignes palavras: 

Violar um principia e muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desaten<;ao ao principia implica ofensa nao apenas a um especifico 
mandamento obrigat6rio, mas a todo · o sistema de comandos. E a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalao do 
princfpio atingido, porque representa insurgencia contra todo o sistema, 
subversao de seus valores fundamentais, contumelia irremissivel a seu 
arcabou<;o 16gico e corrosao de sua estrutura mestra. 
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A jurisprudemcia, bern como a doutrina contemporanea, tern se inclinado, 

como ja aqui afirmado, no entendimento de que para a validade do exame 

psicotecnico em concurso publico, deverao estar presentes tres pressupostos 

necessarios que darao validade ao exame aplicado, quais sejam: previsao legal; 

divulgagao dos criterios adotados; e possibilidade de recurso. 

Urn exemplo simples com relac;ao a tal assertiva pode ser verificado com 

relagao ao exame psicotecnico que para a PMPR em seus concursos, denomina-se 

psicopatol6gico (parte integrante dos exames de saude) 0 qual inclusive e muito 

mais abrangente em seu conteudo, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2005, p. 

161 ), enumeram os seguintes pressupostos: 

Em suma, para que o Exame psicotecnico seja exigido em concurso publico 
e necessaria o cumprimento dos seguintes pressupostos, cumulativamente: 
a) previsao em lei (nao basta a simples exigencia em edital do concurso); 
b) estabe!ecimento de criterios objetivos de reconhecido carater cientffico 
para a avaliacao dos candidates; 
c) possibilidade de recurso. (grifamos), 

Pelo pressuposto da preyisao legal, tom-se materializado o principio da 

legalidade, nucleo da atividade administrativa do Estado; pela divulgagao dos 

criterios adotados, tem-se o respeito ao princ!pio da publicidade; e pela possibilidade 

de recurso, tem-se o respeito aos princfpios da impessoalidade, isonomia, ampla 

defesa, contradit6rio, motivagao etc., . 

Em suma, para que os exames de saude e psicopatol6gico sejam 

considerados validos deverao ser baseados em criterios com rigor cientifico, sendo 

necessarios, ainda, que sejam objetivos, motivados, publicos e com ampla 

possibilidade de recurso pelo interessado. 

5.2.2 Previsao Legal 
·-·• .. · 

Como forma de combater a arbitratiedade imposta pelo Estado, o artigo 5°, 

inciso II, da Constituigao Federal, preceitua que, "ninguem sera obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei." E principia generico que 

representa o Estado de Direito, em que este deve respeitar as pr6prias normas que 

editou, pois nele vigora com supremacia o imperio das leis (CARVALHO FILHO, 

2009, p. 19). 
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As obriga<;6es a serem impostas pelo Estado a urn indivfduo s6 podem ser 

aplicadas quando forem criadas pelas especies normativas, elaboradas segundo as 

regras do processo legislative constitucional. 

Hely Lopes Meirelles (2006, p. 87) conceitua o princfpio da legalidade no 

ambito administrative: 

A legalidade como prindpjo de administragao (Cf. art. 37, caput), significa 
que o administrador esta, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos, 
mandamentos da lei e a exigencias do bem comum, e deles nao pode se 
afastar ou desviar, sob pena de praticar ato invalido e expor-se a 
responsabilidade disciplinar, Civil e criminal. 

Conforme aduz o nobre doutrinador. Celso Antonio Bandeira de Mello (2008, 

p. 1 00), o princfpio da legalidade na esfera da Administra<;ao Publica e: 

[ ... ] princfpio capital para configuragao do regime jurfdico-administrativo. 
Justifica-se, pois, que seja tratado - como o sera - com alguma extensao e 
detenga. [ ... ], o da legalidade e especffico do Estado de Direito, e 
justamente aquele que o qualifica e que lhe da a identidade propria. Por isso 
mesmo e o princfpio basilar do regime jurfdico-administrativo, ja que o 
Direito Administrative (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce 
com o Estado de Direito: e uma conseqOencia dele. E o fruto da submissao 
do estado a lei. E, em suma: a · consagragao da ideia de que a 
Administragao Publica s6 pode ser ,exercida na conformidade da lei e que, 
de conseguinte, a atividade administrativa e atividade sublegal, infralegal, 
consistente na expedi<;f!o de comandos complementares a lei. 

0 princfpio da legalidade possui dois ambitos de aplica<;ao. Quando e voltado 

a atua<;ao dos particulares, na seara privada, o sentido e de que aos particulares e 

lfcito fazer tudo que a lei nao profba. "Quando busca regular a atua<;ao 

administrativa do Estado, tern urn enfoque mais restritivo, pois para a Administra<;ao 

Publica representa a garantia constituciQnal de que sua atua<;ao sera limitada aos 

ditames legais" (MEIRELLES, 2006, p. 88). 

Essa diferen<;a quanta a aplica<;ao do princfpio, no ambito da Administra<;ao 

Publica, e tratada por Fernanda Marinela (2007, p. 35), em sua obra "Direito 

Administrative": 

Entretanto para o direito publico, a regra e diferente, tendo em vista o 
interesse da coletividade que representa, ou seja, a administragao s6 pode 
fazer aquilo que a lei autoriza ou determina, estabelecendo-se um criterio de 
subordinac;ao com a mesma. Nesse caso, a atividade administrativa deve 
nao apenas ser exercida sem contraste a lei, mas, inclusive, s6 pode ser 
exercida nos termos de autoriza<;ao contida no sistema legal. 

A Administra<;ao Publica, quando atuar realizando os atos administrativos 

necessaries a persecu<;ao do fim coletivo, :dev.era enquadrar sua a<;ao dentro dos 

princfpios constitucionais e parametros legars, mormente, ao princfpio da legalidade. 

Em particular, no ambito dos concursos publicos para ingresso na PMPR 



41 

como Soldado de 2a Classe PM/BM, ha que se observarem as previsoes contidas 

em dispositivos legais existentes como e o caso da Lei Estadual no 1.943/54 

Estatuto dos Militares Estaduais (C6digo da PMPR): 

Art. 19 - Os diferentes pastas da hierarquia na Corporagao sao acessiveis a 
todos os seus componentes, observadas as condigoes previstas no 
presente C6digo e nos regulamentos em vigor. 
Art. 20°-0 ingresso na Corporagao dar-se-a: 
a)- como ofici~l nao combatente; 
b) - como sol dado; e 
c)- como aluno do Curso de Formagao de Oficiais Combatentes (C.F.O.C.). 
Art. 21°- Sao condigoes para o .ingresso: 
I- como oficial nao combatente: 
- aprovagao em concurso; 
II - como soldado: 
a)- ser brasileiro r>ato; 
b) - ser reservista cio Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica 
Nacional, ou ser portador de autorizagao do Comando da Regiao Militar; 
c)- ser alfabetizado; 
d) - ter comprovada moralidade; 
e)- ter capacidade fisica comprovada pelo service de saude da Corporacao; 
f)- ter no maximo 30 anos de idade. (grifamos) 

"' 
E com relac;ao aos exames de saude e psicopatol6gicos aplicados nos 

concursos publicos para ingresso na PMPR, a Lei Estadual n° 13.666/02 - que 

institui o Quadro Proprio do Poder Executivo do Estado do Parana, faz a previsao de 

testes psicol6gicos e reforc;a a exigencia da inspec;ao medica em concursos para 

ingresso no servic;o publico estadual: 

Art. 6° - A inspegao medica realizada par 6rgao de pericia oficial do Estado 
precedera sempre o ingresso no seryigo publico estadual, podendo integrar 
a inspegao, p exame psiqol6gico. · · 
§ 1°- A inspegao medica· e, se exigido no concurso, o exame psicol6gico, 
terao carater eliminat6rio. 
§ 2° - 0 Chefe. do Poder Executive, ouvida previamente a Secretaria de 
Estado da Admiriistragao e da Previdencia - SEAP, regulamentara o exame 
psicol6gico no P.razo·. de 180 ( cent9 e oitenta) dias, a contar da publicagao 
desta Lei, prevem·do, iru;!usive,· a possibilidade de interposigao de recurso 
administrativo, podendo 'ser concedido, a criteria da autoridade competente, 
efeito suspensive ao recurso, contra a decisao do 6rgao de pericia oficial do 
Estado. · 

Nestes casos, e not6rio afirmar a seguranc;a juridica instalada em sede de 

concursos publicos para o provimento de vagas de Soldado policial-militar no Estado 

do Parana. Seguranc;a que ja foi objeto inclusive de estudos por parte de outros 

estados da Federac;ao no tocante a ·1egalidade das exigencias coritidas em editais 

normativos de concursos da PMPR, como ja foi comentado no inicio do presente 

trabalho. 
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6 OS EXAMES DE SAUDE EXIGIDOS 

6.1 EXAMES DE SAUDE EXIGIDOS PARA INGRESSO NA PMPR 

Antes mesmo da elaboragao de minuta de edital de abertura de concurso 

publico para ingresso na PMPR como Soldado de 2a Classe PM/BM, o Centro de 

Recrutamento e Selegao da Diretoria de Pessoal da PMPR, realiza reunioes 

multidisciplinares com a finalidade de estabelecer rnudangas ou a manutengao de 

determinadas exigencias quanto as fas;:.s do concurso publico. A exemplo dos 

exames de saude, que os Oficiais Medicos, Dentistas, Bioquimicos e Psic61ogos da 

PMPR responsaveis pela aplicagao, analise e emissao de resultados da fase que 

lhes compete, emitem pareceres tecnicos e oplnioes a respeito do assunto, os quais, 

lavrados em ata especifica da reuniao, passam a ser transferidos para a minuta de 

edital. Ap6s feita a analise juridica das exigencias contidas no referido dispositive 

regulamentador, fazem parte integrante do edital, e como regra geral, constam do 

seu teor os requisites e orientagoes que passam a ser apresentados na continuidade 

do trabalho. 

6.1.1 Exames clinicos incluindo os laboratoriais 

0 exame de sanidade fisica: e mental, de carater eliminat6rio, compreendera 

avaliagao medica e odontol6gica e avaliagao psicopatol6gica. Esses exames tern 

por finalidade detectar condigoes m6rbidas que venham a constituir-se em restrigoes 

ao plena desempenho das atividades inerentes a carreira militar estadual ou que no 

exercicio das atividades de policial militar ou de bombeiro militar possam expor o 

candidate ao agravamento dessas condigoes m6rbidas ou eventualmente a risco 

de vida pessoal ou a integridade fisica de terceiros, selecionando o candidate 

apto ao exercicio plena das fungoes da carreira de militar e atividades inerentes 

a ela. Esta compreendida, nessa fase do Concurso, a verificagao de condigoes 

fisicas que nao voltadas a morbidez sejam consideradas impeditivas a realizagao do 
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Exame de Capacidade Fisica, face ao intenso esfon;o fisico a que serao submetidos 

os candidatos. 

As avaliac;oes clinicas e laboratoriais a seguir mencionadas sao custeadas 

pelos candidatos: 

Hemograma completo; Glicemia de jejum; Creatinina serica; 

Sorologia para lues (VORL quantitativa); 

Machado Guerreiro; Gama GT; 

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 correc;ao; 

Laudo de avaliac;ao oftalmol6gica co:1forme anexo "V"; 

Exame de audiometria com laudo; 

Radiografia panoramica odor.tol6gica com laudo; 

Toxicol6gico clinico, o qual devera ser realizado em laborat6rio oficialmente 

reconhecido e a criteria do candidato(a), par meio de coleta de material organico 

( cabelo ), em recipiente de prova e contra-prova, cujo resultado devera apresentar 

negatividade para: Anfetaminas [anfetamina, metanfetamina, efedrina, ecstasy 

(MDMA, MDEA, MDA, metadona)]; Opiaceos (morfina, codeina, dihidrocodeina); 

Barbiturados (fenobarbital, amobarbital, pentobarbital, butabarbital, secobarbital); 

Canabin6ides (maconha); Benzodiazeplnicos (flurazepan, oxazepan etc.) e Cocaina 

(metab61itos); 

Teste diagn6stico de gravidez. Sendo a gravidez constatada no exame clinico 

ou par meios laboratoriais, constituir-se-a em impeditivo, pais, 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 

Formac;ao, no qual serao exigidosj. em grande parte da respectiva carga horaria, 

intensos esforc;os fisicos nas disciplinas :de educac;ao fisica militar, ordem unida, tiro 

policial, defesa pessoal e estagios de policiamento nas diversas modalidades para 

candidatos a Soldado Policiai-Militar e intensos esforc;os fisicos nas disciplinas de 

educac;ao fisica militar, natac;ao, busca aquatica, busca terrestre, combate a 

incendios florestais; prevenc;ao de incendios, salvamento vertical, salvamento 

terrestre e ordem unida, o que tambem nao coaduna com a condigao de gravidez, 
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face aos riscos de morte para a candidata e para o embriao/feto. 

Por ocasiao da apresentac;ao dos resultados dos exames laboratoriais, 

quando do exame clinico, e a criterio da Junta de lnspegao, os candidates deverao 
-· 

realizar os seguintes exames complementares, no prazo de sete dias uteis, 

tambem custeados pelos candidates, para que seja realizada nova inspec;ao de 

saude: 

Eletrocardiograma de esforgo e/ou ecocardiograma, para candidates cujos 

laudos de eletrocardiograma de repouso suscitarem duvidas quanto a aptidao 

ffsica para ingresso na Policia Militar; 

Radiografia simples de coluna PA e Perfil, para candidates portadores de 

desvios da coluna; 

Eletroencefalograma - sera c:onsiderado(a) apto(a) candidato(a) que 

apresentar resultado nos grupos I e II, sendo considerado(a) inapto(a) os(as) 

candidates( as) que apresentarem resultados nos grupos Ill e IV; 

Radiografia simples da coluna e escanometria de membros inferiores, para 

candidates portadores de bascula de bacia; e .· 

Ressonancia magnetica de joelhos,· para candidates que tenham se 

submetido a cirurgia de joelho. 

Serao julgados incapazes peias Juntas de lnspegao de Saude para ingresso 

na Policia Militar os candidates que: 

- nao preencherem os indices minimos constantes de Edital e/ou incidirem 

nas condigoes incapacitantes, impeditivas ou excederem a proporcionalidade de 

peso e altura prevista neste Edital; 

apresentarem alterac;oes nos exames complementares, consideradas 

incompativeis com a atividade de policia! militar ou de bombeiro militar; 

- deixarem de apresentar algum exame relacionado no presente Edital ou 

com respective laudo ausente ou incomplete; 

- incidirem em condigao clinica que, embora nao conste do presente 

Edital, seja considerada incapacitante para a atividade de policial militar ou de 

bombeiro militar pela Junta de lnspegao de Saude. 

Serao considerados indices minimos exigidos: 

- acuidade visual - indice mfnimo de 20/25 (Tabela SNELLEN), em cada 

olho, medido a 6 (seis) metros, sem correc;ao. 

- senso cromatico - e admissivel a discromatopsia de graus leve e medio, 
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e incapacitante a de grau acentuado, definidas de acordo com as instrugoes que 

acompanham cada modelo de teste empregado. 

Na avaliagao odontol6gica serao consideradas como condigoes mlnimas: 

- ausemcia de ralzes inaproveitaveis proteticamente; 

- ausencia de dentes que possuam cimentos obturados provis6rios; 
~ . . 

- ausencia de anomalias de desenvolvimento de labios, lingua, palata que 

prejudiquem a funcionalidade do apRrelho estomatognatico; 

- ausencia de dentes cariados ou com lesoes periapicais; 

- presenga de todos os dentes anteriores (incisivos e caninos), tolerando-

se dentes artificiais, desde que satisfagam estetica e fungao, inclusive pr6tese total; 

- ausencia de lesoes periodontais graves; 

- a presenga de raizes higidas que foram aproveitadas proteticamente serao 

consideradas como dentes naturais para todos os efeitos, desde que possuam a 

referida pega protetica; 

- as pr6teses utilizadas para substitulrem os dentes naturais deverao 

apresentar adaptabilidades adequadas; 

- ausencia de disturbios da tala .. ·· 

Limites minimosde motilidade: 

a) Limites minimos de motilidade da extremidade superior: 

Ombro- elevagao para diante a goo, abdugao a goo. 

Cotovelo - flexao a 1 00°, extensao a 150°. 

Punho- alcance total a 15°. 

Mao- supinagao/pronagao a goo. 

Dedos- formagao de pinga digital. 

b) Umites mini mos de motilidade da extremidade inferior: 

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

Joelho - extensao total, flexae a goo. 

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

indices cardiovasculares: 

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

Sist6lica - igual ou menos de que 140mmHg. 

Diast61ica - igual ou menos de que gommHg. 

Pulso arterial medido em repouso - igual ou menor que 1 OObat/min. 

indice audiometrico: 
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- Serao considerados aptos os candidatos que apresentarem perdas 

auditivas em qualquer ouvido ate 20 decibeis, nas frequemcias de 500HZ e 

1OOOHZ; 30 decibeis, na frequencia de 2000HZ e 35 decibeis, nas frequencias de 

3000 a 8000HZ, por vias aerea·e 6ssea. 

14.1.13 Condic;oes .. incapacitantes: alem das condic;oes previstas nas 

"Normas Tecnicas Sobre as Doenc;as que Motivarn a Exclusao do Servic;o Ativo do 

Exercito- NTDMEEX- Portaria n° 113/DGP, de 07/12/2001, constituem condic;oes 

incapacitantes a ingresso na Polfcia Militar· 

a) Cabec;a e pescoc;o. Deformac;oes, perdas externas de substancia; 

cicatrizes extensas, deformantes, aderentes ou antiesteticas; contrac;oes musculares 

anormais, cisto branquial, higroma cistico de pescoc;o e fistulas. 

b) Ouvido e audic;ao. Deformidades ou agenesia do pavilhao auricular; 

anormalidades do conduto auditivo e timpano. lnfecc;oes 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: lnfecc;oes e processos inflamat6rios, excetuando 

conjuntivites agudas e hordeola; ulcerac;oes tumorais, excetuando-se cisto benigno 

palpebral; opacificac;oes de cornea; degenerac;oes; seqOelas de traumatismo ou de 

queimaduras; doenc;as; doenc;as congenitas ·e · deformidades congenitas ou 

adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais superiores a 10 graus; 

anormalidades funcionais significativas e. diminui<;ao da acuidade visual alem da 

tolerancia permitida; lesoes retinianas; .doenc;as neurol6gicas ou musculares; 

discromatopsia; bern como qualquer cirurgia refrativa num periodo de ate 06 (seis) 

meses entre o procedimento cirurgico e a inspe9ao de saude. 

d) Boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e esofago. Anormalidades estruturais 

congenitas ou nao; desvio acentuado de septo nasal, mutilac;oes, tumores, atresias e 

retrac;oes; sequelas de agentes nocivos; fistulas congenitas ou adquiridas; 

infecc;oes cronicas ou recidivantes; deficiencias funcionais na mastigac;ao, 

respira9ao, fonac;ao e deglutic;ao; doenc;as alergicas do trato respirat6rio. 

e) Dentes. Estado sanitaria geral deficiente, infecc;oes, rna oclusao e tumores; 

restaurac;oes, dentaduras e ·pontes insatisfat6rias; deficiencias funcionais. Para 

estabelecer as condigoes normais de estetica e mastigac;ao, tolera-se a pr6tese 

dental, desde que o inspecionado apresente dentes naturais, conforme "indices 

Minimos". 
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f) Pele e tecido celular subcutaneo. lnfec9oes cronicas ou recidivantes; 

micoses extensas, infectadas ou cronificadas; parasitoses cutaneas extensas; 

eczemas alergicas cronificadas ou infectadas; expressoes cutaneas das doen9as 

auto-imunes; manifesta96es das doen9as alergicas de dificil resolu9ao; ulcera96es e 

edemas; cicatrizes deformantes que comprometam a estetica; nevus vasculares e 

externos ou antiesteticos. Tatuagens, se expressando motivos obscenos, ofensivos 

ou de morte, que possam ser consideradas como manifesta96es de desequilibrios 

psiquicos, nao sendo toleradas em hip6tese alguma na cabe9a, pesco9o e abaixo do 

ter9o distal do bra9o, antebra9o e mao. Presen9a de piercing para candidatos do 

sexo masculino em qualquer area do corpo e para candidatas do sexo feminino em 

regioes do supercilia, nariz, labios, lingua, mamas e 6rgaos genitais. 

g) Pulmoes e paredes toracicas. Deformidades relevantes congenitas 

ou adquiridas de caixa toracica; fun9ao respirat6ria prejudicada; doen9as e defeitos, 

congenitos ou adquiridos; infec96es bacterianas ou mic6ticas; doen9as imuno

alergicas do trato respirat6rio inferior (considerando-se a hist6ria); fistula e fibrose 

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; 

infec9oes e inflama9oes, arritmias, doen9as do pericardia, miocardia, endocardia e 

da circula9ao intrinseca do cora9ao; anormalidade do feixe de condu9ao e outras, 

detectadas no eletrocardiograma; doen9as oro-valvulares; hipotensao arterial com 

sintomas; hipertensao arterial e taquiesfigmia; altera96es significativas da silhueta 

cardiaca no exame radio16gico; doenl(as venosas, arteriais e linfaticas. 

i) Abdome e trato digestivo .. Anormalidades da parede (ex: hernias, fistulas), a 
inspe9ao ou palpa9ao; visceromegalias; infec9oes, esquistossomose e outras 

parasitoses graves (ex: doen9a de Chagas, calazar, malaria, amebiase extra

intestinal); micoses profundas, hist6ria de cirurgia significativa ou ressec9oes 

importantes; doen9as 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; infec9oes e outras lesoes demonstraveis no 

exame de urina; criptorquidia; 0 testiculo unico nao e incapacitante; desde que nao 

resulte de criptorquidia do outro testiculo; varicocele, volumosa e/ou dolorosa. A 
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hipospadia nao e incapacitante. 

k) Aparelho osteo-mio-articular. Doengas e anormalidades dos ossos e 

articulagoes, congenitas ou adquiridas, inflamat6rias, infecciosas, neoplasicas e 

traumaticas; desvios ou curvaturas anormais significativos da coluna vertebral; 

deformidades ou qualquer alteragao na estrutura normal das maos e pes; pr6teses 

cirurgicas e sequelas de cirurgia. No caso de pe plano e curvatura discreta da 

coluna vertebral, sera buscado o parecer especializado para avaliagao de sintomas, 

disturbios funcionais organicos e vicio postural. 

I) Doengas metab61icas e end6crinas. "Diabetes mellitus"; tumores 

hipotalamicos e hipofisarios; disfungac tiroideana sintomatica; tumores da tir6ide, 

exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade m6rbida; tumores de 

supra-renal e suas disfungoes congenitas ou adquiridas; hipogonadismo primario ou 

secundario; distUrbios do metabolismo ·do ca!cio e f6sforo, de origem end6crina; 

erros inatos do metabolismo; desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade 

cronol6gica. 

m) Sangue e 6rgaos hematopoieticos. Alteragoes do sangue e 6rgaos 

hematopoieticos significativas. A hist6ria e importante nas doengas hemorragicas. 

Alteragoes hematol6gicas consideradas sigl')ificativas deverao ser submetidas a 

parecer especializado. 

n) Doengas neuropsiquiatricas. Disturbios neuromusculares; afecgoes 

neurol6gicas; anormalidades congenitas ou adquiridas; ataxias, incoordenagoes, 

tremores, paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares. Sera avaliada 

cuidadosamente a hist6ria para detectar sindromes convulsivas, disturbios de 

consciencia, disturbios comportamentais e de personalidade, transtornos mentais 

associados ao alcoolismo, abuso de. substandas psicoativas, psicoses, estados 

paran6ides e transtornos de personalidade~ 

o) Tumores e neoplasias. ·. Qualquer tumor maligno; tumores benignos, 

dependendo da localizagao, repercussao funcional, potencial evolutivo ou 

comprometimento estetico importante~ Se o perito julgar insignificante pequenos 

tumores benignos (ex: cisto sebaceo; lipoma), devera justificar sua conclusao. 

p) Doengas sexualmente transmissiveis. Qualquer DST e incapacitante. 

Serao toleradas cicatrizes sorol6gicas para lues. 

q) Condigoes . ginecol6gicas. Neoplasias; coforite; cistos ovarianos nao 

funcionais; salpingite, lesoes uterinas e outras anormalidades adquiridas, exceto 



49 

insignificantes e desprovidas de potencialidade rnorbida; anormalidades congenitas; 

mastites especificas, tumoragoes da mama. 

Proporcionalidade de peso e altura. A avaliagao da proporcionalidade de 

peso e altura sera realizada pelo IMC (indice de Massa Corporea), cujo calculo sera 

apurado utilizando-se a formula do IMC (abaixo), considerando-se aptos aqueles 

que estiverem dentro dos seguintes limites: 

1) Sexo masculine: IMC entre 18 e 30. 

2) Sexo feminine: IMC entre 18 e 28. 

Sera incapacitado todo candidatq que tiver realizado cirurgia de obesidade a 

menos de 2 anos da data da inspegao de saude. 

Formula para calculo do IMC: 

IMC =Peso Corporal (em Kg)/ (AL TURA)2 (em metros)=x 

6.1 .2 Exame psicopatologico com o perfil profissiografico 

0 Exame Psicopatologico, de carater eliminatorio, tern como objetivo indicar 

os candidates que possuam caracteristicas intelectivas, motivacionais e de 

personalidade compativeis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das 

atribuigoes da fungao policial militar, alem do porte de arma de fogo, e contra-indicar 

aqueles que apresentem caracteristicas psicologicas incompativeis com tais 

atribuigoes, de acordo com os para metros do perfil psicologico estabelecido para o 

cargo. 

0 metoda a ser empregado e o seguinte: 

- Mensuragao. Serao realizadas avaliagoes das caracteristicas predominantes 

de personalidade, de habilidades especificas e de evidencias de patologias, por 

meio da aplicagao de instrumentos psicometricos validados pelo Conselho Federal 

de Psicologia (CFP) que resultem na obtengao de dados objetivos e fidedignos. 

- Procedimento. 0 Exame Psicopatologico sera realizado por meio de provas 

coletivas, ou seja, aplicagao simultanea a todos os candidates, em igualdade de 

condigoes e em dias e horarios divulgados previamente, de testes psicometricos 

objetivos e projetivos. 



50 

Serao contra•indicados os candidates que apresentarem caracteristicas 

incompativeis com o perfil psicol6gico estabelecido pela PMPR para o exercicio da 

fungao e/ou a presenga de qualquer um dos tipos de transtornos mentais e 

comportamentais, conforme classificagao do C6digo lnternacional de Doengas 

(CID-1 0), detectada por meio dos testes utilizados, ou por entrevista complementar. 

Tabela do Perfil Profissiografico com seus parametres e descrigoes: 

Caracteristica Parametro Descri~ao 

Habilidade de reconhecer as pr6prias emogoes diante de 
Controle emocional Elevado um estimulo, controlando-as de forma que nao 

interfirartf em seu comportamento. 

Preocupagao antecipada com aceleragao das fungoes 
Ansiedade Diminufda organicas que podem afetar sua capacidade de reagao 

diante de situagoes de estresse. 

lncapacidade de controlar as emogoes e tendencia a 
lmpulsividade Diminufda reagir de forma brusca e intensa diante de um estimulo 

interno ou externo. 

Domfnio 
Habilidade cinestesica para movimentar o corpo com 

psicomotor Adequado equilfbrio, atendendo as solicitagoes psfquicas e/ou 
emocionais. 

Capacidade de visualizagao, isto e, de formar representagoes 
Raciocfnio espacial Adequado mentais visuais e manipula-las transformando-as em novas 

representagoes. 

Atengao 
Elevada Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atengao em um 

Con centrad a objeto. 
-

Atitude de autodomfnio, presenga de espfrito e 
confianga nos ' recursos, estabelecendo Autoconfianga Adequada 

prop nos 
cantatas de forma resoluta e decidida, acreditando em si 
mesmo. 

Resistencia a 
Habilidade de manter suas atividades em born nfvel 

frustragao Elevada quando privado da satisfagao de uma necessidade 
.. pessoal, em uma dada situagao profissional ou pessoal. 

Grau de inteligencia global dentro da faixa media, aliado 
lnteligencia Adequada a capacidade de incorporar novas conhecimentos e 

reestruturar conceitos ja estabelecidos. 

Capacidade para memorizar sons e imagens, 
Memoria Elevada principal mente . fisionomias, tornando-as disponfveis 

para a lembranga imediata. 

Energia que dispoe o iridivfduo a enfrentar situagoes 

Agressividade Levemente adversas, direcionando-a .. de .forma que seja benefica 
elevada para si e para a sociedade, mostrando-se uma pessoa 

combativa. 

Adaptabilidade Elevada Capacidade do indivfduo adaptar seu comportamento as mais 
diversas situagoes. 

Flexibilidade Elevada Capacidade do indivfduo agir com desenvoltura nas mais 
diversas situagoes e/ou ideias. 

Maturidade Adequada 
Desenvohiimento ffsico e psicol6gico de acordo com a idade 

cronol6gica. 

Responsabilidade Elevada 
Capacidade do indivfduo tamar decisoes, assumindo suas 
co~seq uenci~s. 

Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades iritensas. 
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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 
lideranga aspectos. 

Medo irracional ou patol6gico de situag6es especificas como 
Fobias Ausentes !animais, altura, agua, sangue, fogo etc., que levam o 

individuo a desenvolver evitagao ou crises de panico. 

Honestidade Elevada Respeito aos limites, alheios com probidade e decoro. 
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7 RESULTADOS OBTIDOS 

Ap6s as consultas bibliograficas, documentais e das entrevistas realizadas as 

quais foram de grande valor para o desenvolvimento do trabalho, chega-se a alguns 

questionamentos de ordem legal, administrativa e/ou tecnica sendo pontuados os 

problemas e solugoes, minimizando os efeitos residuais existentes nos concursos 

publicos para ingresso como soldado policial-militar que ocorrem atualmente. 

7.1 DA PERCEPCAO DOS ENTREVISTADOS SOBRE 0 ATUAL SISTEMA E A 

POSSIBILIDADE DE MUDANCAS 

Dentro do universe de entrevistados, antes da realizagao das perguntas 

pertinentes ao case em estudo, foi detalhadamente explicado para que finalidade a 

entrevista iria servir no processo de pesquisa para o desenvolvimento do trabalho, 

bern como a importancia do tema em estudo, sendo dimensionados os efeitos que 

ocorrem hodiernamente e que podem ser minimizados ou extintos com as mudangas 

pretendidas. 

Todos os entrevistados demonstraram interesse na materia e de forma 

igualitaria, foram unanimes em concordar com os problemas hoje existentes e 

enumerados pelo autor, igualmente, apoiaram a iniciativa de estudar o tema e 

propuseram-se adotar a ideia e'!eva.;lo a drante em ocasiao propicia. 

Quanta aos quesitos formulados, alguns responderam categoricamente 

conhecer o sistema de recrutamento e selegao da PMPR e outros superficialmente; 

quanta a participagao do setor que administra, alguns responderam que participam 

ativamente em algum memento dos concursos publicos e outros responderam que 

participam de todo o concurso, mas de forma superficial. Quanta a pergunta se 

tinham conhecimento de algum estudo ocorrido no sentido de mudangas dos 

exames de saude para a ultima fase, apenas um dos entrevistados informou ter 

ouvido comentarios sabre o case, porem, perguntado se o referido estudo foi 

realizado, qual decisao tomada e onde poderia se encontrar tal documento foi 

respondido que nao existe estudo tecnico-cientifico, que s6 ocorreram comentarios 
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sabre o fato, finalmente, perguntada .a opiniao dos entrevistados sabre a 

possibilidade de mudanga dos exames de ~aude para a ultima fase do concurso, 

todos foram unanimes em afirmar que a'proposta e extremamente interessante e 

que vern ao encontro dos anseios da Jnstituigao, apenas dais dos entrevistados 

disseram que seria melhor um aprofundamento juridico sabre o tema, e discussoes 

em grupos multidisciplinares aos moldes dos ja existentes quando da elaboragao de 

editais de abertura dos concursos publicos para ingresso na PMPR. 

7.2 TEMPO ENTRE EXAME DE SAUDE E 0 INGRESSO 

Uma das preocupagoes latentes e com r~lagao ao tempo entre os exames de 

saude ate o ingresso com o consequente ato de nomeac;ao, ve-se que o lapso 

temporal decorrido gira em torno de tres a quatro meses em media, fator de risco 

para a PMPR, pais, durante este interregna, varias sao as possibilidades de 

candidatos sofrerem algum tipo de acidente ou contragao de doenc;as que em 

determinado fator de gravidade, seriam consideradas impeditivas para o ingresso na 

Policia Militar. 

Duas situagoes podem ocorrer neste sentido: aquele que sofreu acidente, 

mas considerado apto anteriormente nos exames de saude, e incluido e 

encaminhado para um dds cursos de formagao de soldados, porem, nao podera 

participar das instrugoes : e aulas praticas tais corno: tecnicas e taticas para o 

confronto armada, educagao fisica militar, tecnicas de abordagens dentre outras, 

ocasionando prejuizos tanto para o proprio aluno quanta para a administragao; e a 

segunda situagao e mais grave, aqueles que contrairam doengas e ingressam, 

sendo que algumas doengas devido ao agravamento, poderao impossibilitar o 

policial-militar de desempenhar futwamente suas atividades, podendo inclusive ser 

transferido para a reforma (aposentado por invalidez) proporcionalmente, mas que, 

com agao judicial em sede de mandado de seguranga, tera revisao em seus 

proventos que garantirao reforma por invalidez com todos os beneficios integrais, 

pois, os pr6prios exames de saude que realizados antes do ingresso, convalidaram a 

condigao fisica daquele candidato, servindo inclusive de prova de que quando 

ingressou estava em perfeitas condigoes de saude. 
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7.3 CANDIDATOS QUE REALIZARAM OS EXAMES E AGUARDAM NOVAS 

VAGAS 

A duplicidade na realizagao dos exames medicos e par conseqUencia os 

exames laboratoriais e comum, vista que. nos Llltimos concursos publicos realizados, 

ocorreram autorizagoes de novas vagas ap6s o preenchimento daquelas para o qual 

o concurso se destinou, e todas, num lapso temporal superior aos seis meses 

previstos nos editais normativos dos concursos publicos para a validade dos exames 

de saude. 

Para exemplificar, traz-se a lume extrato referente ao assunto e que consta do 

edital do ultimo concurso publico realizado e que ainda se encontra em vigencia: 

EDITAL N° 061 -CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE 
VAGAS DE SOLDADO POLICIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR 
[ ... ] 
1.10 0 prazo de validade do Concurso sera de 1 (urn) ano, podendo ser 
prorrogado par igual perfodo. No caso de restarem candidates suplentes, 
isto e, classificados para alem do numero das vagas, estes poderao ser 
chamados, havendo interesse institucional, dentro do prazo de validade do 
concurso; se decorridos 6!seis) meses do encerramento do Concurso os 
suplentes convocados serao submetidos novamente ao Exame de Saude, 
Capacidade Ffsica ePesquisa Social. (grifamos) 

7.4 GASTOS DO ERARIO PUBLICO COM A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS 

DE SAUDE 

Nos ultimos concursos publicos para ingresso como Soldado de 2a Classe nos 

anos de 2005 e 2009, em virtude do numero expressive de candidates aprovados 

nas etapas anteriores aos exames medicos, houve necessidade de a Policia Militar 

par intermedio da Secretaria de Estado da Seguranga Publica (SESP), contratar 

medicos para a execugao da etapa clinica dos exames de saude, onerando os 

cofres publicos, alem de problemas com a falta de comprometimento de alguns 

medicos que inclusive faltaram em alguns dias dos quais foram marcados os 

exames. No a no de 2010, para a consecugao da referida fase do concurso publico, o 

Servigo Medico Generalista para exames de sanidade fisica foi orgado inicialmente 

em R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) com valor proposto de R$ 
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18,50 (dezoito reais e cinqOenta centavos) por exame. No pregao presencia!, a 

empresa APAS - Associagao dos Profissionais da Area da Saude, que venceu o 

processo, diante da autorizagao no valor maximo de R$ 97.500,00 (noventa e sete 

mil e quinhentos reais), obteve adjudicagao no vaior de R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais), sendo que cada exame custou R$ 13,28 (treze reais e vinte e oito centavos)1
. 

Pode nao parecer muito, mas se tais recursos fossem canalizados para a 

manutengao das atividades de recrutamento, poderiam ser adquiridos, por exemplo, 

equipamentos de informatica e outros necessaries para execugao das atividades de 

recrutamento e selegao que tanto carecem de meios materiais. 

7.5 GASTOS As ESPENSAS DOS CANDIDATOS COM EXAMES LABORATORIAIS 

Outro detalhe importantfssirno a ser levado em conta e o investirnento 

financeiro que os pr6prios candidates tern, pois·,apenas urn dos exames laboratoriais 

exigidos que e o toxicol6gico feito pel.a coleta de cabelo, custa em torno de R$ 

700,00 (setecentos reais) reais2
, dependendo do laborat6rio que o realizou. Para 

este exame, a maioria dos laborat6rios no Parana faz a coleta, porem, no Brasil, 

existem apenas tres empresas que os processam, sendo a Psychernedics (Sao 

Paulo e Rio de Janeiro); Laborat6rios Fleury (Sao Paulo) e a Omega (Distrito 

Federal) e todas elas mandam o material coletado para analise nos Estados Unidos 

da America, onde sao processados e mandados de volta com os 

respectivos laudos, importando em aproximadamente trinta dias entre a coleta de 

material e o envio do resultado. · 

7.6 EXAMES PSICOPATOLOGICOS 

De acordo com entrevista concedida por urn dos Oficiais responsaveis pelas 

bancas examinadoras dos testes psicopatol6gicos, urn dos maiores problemas 

1 Centro de Recrutamento e Selec;ao e Diret..xia de Apoio Logistico da PMPR. 
2 Valor medic, os prec;os foram fornecidos pelas tres empresas que realizam o exame. 
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enfrentados nos concursos publicos para ingresso na PMPR como Soldado de 2a 

Classe, e o fato de nao existir psic61ogos na PoHcia Militar em numero suficiente 

para a execugao desta etapa, em virtude do numero excessivo de candidatos. 

Outra preocupagao que ficou patenteada e o fato de que para se ter um 

exame psicopatol6gico no nivel que se exige para futuros policiais militares, 

deveriam ser aplicados seis tipos de testes diferentes por candidato, inclusive com 

a avaliagao para o porte de arrna de fogo, porem, em virtude do numero expressivo 

de candidatos que realizam tal etapa da fase do8 exames de saude, sao aplicados 

apensas tres testes, tornando impossivel a aferigao de todos os perfis necessaries. 

Ainda, o valor de tais testes segundo o entrevistado, esta na faixa de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) por candldato, contando-se contratagao de profissional 

da area psicol6gica, aquisigao dos testes, sua aplicagao, corregao e emissao de 

resultado, gerando custos elevados, inclusive nas questoes de logistica e de 

material de apoio. 

Quanto a aplica9ao de testes, sua corregao e a emissao de resultados, ate 

porque agoes judiciais ocorreram no passado, existem normas que devem ser 

respeitadas e que estao expressamente definidas no: artigo 13, inciso 1, letras "a" e 

"b" da Lei Federal n° 4.119, de 27 de agosto de 1962, que regularnenta a profissao 

de psic61ogo a saber: 

Art. 13° Ao portador do diploma de Psic61ogo e conferido o direito de ensinar 
Psicologia nos varios cursos de que trata esta lei, observadas as exigemcias 
legais especfficas, e a exercer a profissao de Psic61ogo. · 
1. § 1° - Con:;;;titui func;:ao prh~ailva do Psic61ogo a utilizagao de metodos e 
tecnicas psicol6gicas com os seguintes objetivos: 
a.diagn6stico psicol6gico; . 
b. orientaga6 e selecao rrofissional; (grifamos) 

E ainda, o caput do artigo 6c:, da Lei Estadual n° 13.666, de 05 de julho 

de 2002, que disciplina a materia no Estado do Parana, como pode ser visto: "A 

inspegao medica realizada por 6rgao de pericia oficial do Estado precedera sempre 

o ingresso no servigo publico estadual, podendo integrar a inspegao, o exarne 

psicol6gico:" 

Finalizando, o Decreto Estadual n° 2.508/04 que regulamenta os concursos 

publicos no Estado do Parana: 

Art. 50.[ ... ] 
§ 1° 0 exame psicol6gico sera realizado pelo 6rgao de pericia oficial do 

· Estado e, enquanto etapa seletiva, tera carater eliminat6rio. 
[ ... ] 
Art. 51. Para alcangar os objetivos referidos no artigo anterior, o profissional 
responsavel devera: [ .. ~] 
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7.7 RECURSOS ADMINISTRATIVOS E MANDADOS DE SEGURANCA DE 

CANDIDATOS QUE NAO INGRESSARAO 

0 desgaste institucional com candidates que ingressam com recursos 

juridicos em sede de mandado de seguran9a em desfavor do concurso publico e 

contra o resultado dos exames de saude e que obtem liminar favoravel para dar 

continuidade nas demais fases do certame, mas que sequer terao a possibilidade 

minima de ingressar na PMPR pelo fator da classifica<(ao por ordem crescente e o 

numero estanque de vagas ofertadas e preocupante, pois ha um gasto em material, 

meios e pessoal para a aplicagao das fases do concurso na maioria das vezes e 

para que se cumpra imediatamente a detennina(;ao judicial, ter que compor a banca 

em dias diferentes daqueles marcados para a totalidade dos candidates, ficando a 

banca inteiramente a disposi<(ao do-.concurso e nao raras vezes depois de findado o 

processo seletivo, gerando transtornos<adrninistrativos e de ordem tecnica. 

7.8 REALIZA<;AO DE DOIS CONCURSOS DA PMPR AO MESMO TEMPO 

Anualmente ocorre na Policia Militar do Parana, concurso publico para o 

ingresso no primeiro ano do Curso de Forma<(ao deOficiais e os concursos publicos 

para o ingresso como Soldado de 2a Classe com prazo de validade de um a dois 

a nos, podendo ser prorrogado. por igual period.o c.onforme previsao editalicia, vern 

de encontro um concurso ao outre, gerande recursos administrativos inclusive a96es 

judiciais quanto aos exames de .saude em virtude que candidates inscritos em 

ambos, alegam ja terem realizado os exames laboratoriais e medicos de um dos 

concursos e que poderiam ser aproveitados em outro. 

0 problema aqui atacado e que sao concursos publicos distintos com editais e 

formas distintas inclusive com perfil profissiografico diferente, porem, pelos principios 

que cercam os mandados de seguran<(a: fumus boni iuris e pericu/um in mora 

(fuma9a do born direito e o perigo na demora), geralmente sao concedidas as 

liminares principalmente pelo perigo na demora, pois alguns juizes acreditam que 

podera ocorrer dano irreparavel ao candidate que nao atender as convoca96es dos 
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demais editais, e que seriam desclassificados por ausencia, fator este que leva a 

maioria dos juizes a conceder a iiminar pafa dar continuidade as demais fases dos 

certames. Quando do julgamento do merito; os Juizes da Vara Fazendaria recorrem 

a legislagao especifica para interromper a tutela anteriormente concedida, ocorre 

que pela morosidade do julgamento, ja decorreram em media de tres a seis anos, 

sendo entao determinada a exclusao da PMPR daqueles que ingressaram 

condicionalmente par forga de liminar concedida. 

Ap6s o candidate ingressar condicionalmente na Corporagao e ser 

matriculado em qualquer dos cursos de formagao ofertados pela PMPR (Curso de 

Formagao de Soldados ou Curso de Formagao de Oficiais), recebera instrugao e 

frequentara aulas de tecnicas e taticas de confronto armada, tecnicas policiais 

militares dentre outras, e perdendo o mandado de seguranga no merito, sao 

excluidos por determinagao da justiga e voltam ao meio civil. 

7.9 0 NUMERO EXPRESSIVO DE CANDIDATOS NOS CONCURSOS DA PMPR 

No concurso publico ocorrido no ana de 2005 para 1.000 (mil) vagas de 

Soldado Policial Militar, houve 20.848 (vinte mil, oitocentos e quarenta e oito) 

candidates inscritos, dos quais, 2.784 (dais mil, setecentos e oitenta e quatro) 

realizaram os exames de saude; ja no ultimo concurso publico levado a efeito no 

final do ana de 2009, ioicio de 2010, inscreveram-se 68.310 (sessenta e oito 

mil, trezentos e dez) candidates para 1,,000 {mil) va(~as de Soldado Policial Militar e 

400 (quatrocentas) vagas de :$oldado Bombeirc> Militar, em que ap6s as fases 

iniciais do concurso, 2.291 (dais mil, duzentos e noventa e um) foram 

submetidos aos exames de saude para· o preenchimento daquelas vagas 

ofertadas3
. 

Observa-se o excess iva numero de candidates que sao submetidos a fase em 

estudo, sem que na realidade todos sejam em um prirneiro momenta (autorizagao 

inicial de vagas) aproveitados para o ingresso prop~iamente dito. 

Para melhor ilustrar o exemplo do ultimo concurso publico que ainda 

3 Centro de Recrutamento e Selegao da PMPR 
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encontra-se em vigencia, a Tabela 01, mostra os numeros de inscric;oes realizadas, 

ficando mais facil o entendimento do univers~ de candidates concorrentes a mil 

vagas para Soldado PM e quatrocentas vagas para Soldado BM. 

RESUMO DAS INSCRICOES POR CIDADE DE PROVA 
LOCAL DE PROVA PRE-INSCRITOS INSCRITOS 

GASCA VEL 14457 10152 
CURITIBA 43991 30968 
FOZ DO IGUA<;U 6431 4453 
LONDRINA 17944 12584 
MARINGA 14432 10153 
TOTAlS 97255 68310 

TABELA 01 - RESUMO DAS INSCRI<;OES POR CIDADE DAS PROVAS OBJETIVAS DO 
CONCURSO 2009/2010 PARA 0 PREENCHIMENTO DE 1400 VAGAS PM/BM. 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

7.9.1 Quantidade de candidates classificados na prova objetiva e ingresses 

realizados 

0 concurso que se iniciou em 2009 e que se encontra em vigor, objetivou 

num primeiro instante, o preenchimento de mil vagas para Sd PM e quatrocentas 

vagas para Sd BM; a prova escrita de conhecimentos gerais foi dividida em duas 

etapas: prova objetiva e prova discursiva. Para dar continuidade no concurso, foram 

corrigidas as provas discursivas daqueles candidates que obtiveram pelo menos 

50% de acerto na Prova Objetiva, correspondendb a, no mlnimo, 24 pontos, dentro 

do .limite de quatro vezes o numero de vagas, seguindo a ordem de classificac;ao 

para cada func;ao. Porem, como ocorreu numero expressive de candidates, a linha 

de corte subiu para 30 pontos, restando classificados conforme a Tabela 02. 

Policiais Militares 4978 . 
Bombeiros Militares 

-~ 1---- 1667 
Total 6645 -
TABELA 02- CANDIDATOS CLASSIFICADOS NA PROVA ESCRITA OBJETIVA DO CONCURSO 

PARA SOLDADO PM/BM 2009/1010 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Portanto, verifica-se que para urn universe de mil vagas, muitos candidates 

sao submetidos as demais fases do certame. Para aquelas fases que nao importam 

em gastos publicos e/ou do proprio candidate, nao ha que se pensar em prejuizos, 

mas, nos exames de saude e que estes ocorrem, visto que os pr6prios tipos de 

testagem e laudos, dificultam na analise, interpretac;ao e conclusao, importando 

inclusive em maier tempo para a emissao dos resultados. 

Ap6s a primeira convocac;ac e logo ap6s o ingresso para o qual o concurso 

se destinou, ocorreu nova autorizagao governamental para o preenchimento de mais 

vagas. Felizmente a autorizac;ao nao mrdou, pois se assim ocorresse, ocasionariam 

prejuizos para o estado e candidates, pois como ja asseverado e inclusive 

corroborado por previsao editalicia, se decorridos seis meses da data da realizac;ao 

dos exames de saude, novos exames deveriam ser feitos. 

Este e um dos problemas dentre OS varies ja elencados e demonstrados no 

transcorrer do presente trabalho. Para se ter uma ideia do volume de trabalho 

enfrentado pela area de saude fisica e mental que compoe as comissoes a elas 

destinadas, serao de forma infografica demonstrados os pregressos dos ingresses 

realizados, facilitando a compreensao do expressive volume de ingresses realizados. 

Pode-se observar na Tabela 03 a evoluc;ao dos ingresses realizados, ja na 

Tabela 04 e Grafico 01, a quantidade de candidates PM convocados e incluidos. 

CANDIDATOS CC)NVOCADOS PARA INGRESSO 
Policiais Militares .. 1723 

-
Bombeiros Militares 

.. 
430 

Total 2153 
TABELA 03- TOTAL DE INGRESSOS REALIZADOS DE SOLDADOS 2a CLASSE PM 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

TOTAL DE INGRESSOS 1600 92,86% 
Soldados Policiais Militares dos convocados para ingresso 

AUSENTE Soldados Policiais 
033 1,92% 

Militares dos convocados para ingresso 

DESCLASSIFICADO Soldados 
048 2,79% 

Policiais Militares dos convocados para ingresso 

DESISTENTE Soldados Policiais 
056 3,25% 

Militares dos convocados para ingresso 

TABELA 04- TOTAL DE INGRESSOS REALIZADOS DE SOLDADOS 2a CLASSE PM 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 



Soldado PM- Convocados/lngresso 

; I 

II TOTAL DE INGRESSOS 
Sol.dados Policiais MHitares 

AUSENTE Sold ados Policiais 
Militares 

~ DESCLASSIFICADO Soldados 
Policiais Mil ita res 

B OESISTENTE Soldados 
Policiais Mil ita res 

GRAFICO 01 -TOTAL DE iNGRESSOS REALIZADOS DE SOLDADOS 28 CLASSE PM 
Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Na Tabela 05 e Grafico 02, a evoluc;ao das convocac;oes e ingresses de 
candidates as vagas BM. 

TOTAL DE INGRESSOS 400 93,.02% Soldados Bombeiros Militares 
dos convocados para ingresso 

AUSENTE Soldados Bombeiros 006 1,40% 
Militares dos convocados para ingresso 

DESCLASSIFICADO Soldados 
009 2,09% 

Bombeiros Militares dos convocados para ingresso 
DESISTENTE Soldados 011 2,56% 

Bombeiros Militares dos convocados para ingresso 

TABELA 05 -TOTAL DE lNGRESSOS REALIZADOS DE SOLDADOS 28 CLASSE BM 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Soldado BM - Convoca~ao/lngresso 
. TOTAL DE INGRESSOS 

Soldados Bombeiros 

Militares 
Ill AUSENTE Soldados 

Bombeiros Militares 

• DESCLASSIFICADO Sold ados 
Bombeiros Militares 

W DESISTENTE Soldados 
Bombeiros Militares 

GRAFICO 02- TOTAL DE INGRESSOS REALIZADOS DE SOLDADOS 28 CLASSE BM 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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7. 9.2 Previsao de candidates para novas concursos publicos 

Se for levado em considera9ao que no penultimo concurso publico para 

ingresso na PMPR como Soldado de 2a Classe, no ano de 2005 ocorreram 20.848 

(vinte mil, oitocentos e quarenta e oito) inscri9oes para 1.000 (mil) vagas e que no 

ana de 2009 no concurso em vigencia ocorreram 68.310 (sessenta e oito mil, 

trezentos e dez) inscri9oes para 1.400 (mil e quatrocentas) vagas, pode ser 

observado que a cada novo concurso, o universe de candidates inscritos aumenta e 

a tendencia natural de urn maior numero de vagas servirao de atrativo para que 

mais candjdatos procurem as concursos publicos ofertados pela PMPR. 

Urn dado curiosa e que chamou a aten9ao nos dois ultimos concursos foi a 

procura significativa de policiais militares de outros estados da federa9ao pelo 

ingresso na Policia Militar do Parana., isto vern servir de atrativo de mais jovens pela 

carreira de policial militar no estado do Parana. 

Para melhor dimensionar visualmente a evolu9ao do numero de inscri9oes 

realizadas nos dais ultimos concursos o Grafico 03 exemplifica o texto acima. 

80.000 -..-----------.,....-----------. 

70.000 +---------1---------i 

60.000 -+---------+--

50.000 -1--------+-

40.000 +--------+-

30.000 -1---------+--

20.000 

10.000 

0 

2005 2009 

ml INSCRI<;OES 

N2VAGAS 

GRAFICO 03- EVOLU<;AO DO NOMERO DE CANDIDATOS INSCRITOS 
NOS DOIS OL TIMOS CONCURSOS REALIZADOS 

Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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8 PROPOSTAS DE MUDANCA 

Como visto anteriormente, a estrutura que se deve criar para a realiza<;ao 

dos exames de saude, mais especificamente os exames clinicos e laboratoriais, 

demanda uma a<;ao conjunta de esfor<;os tanto da Junta Medica da Policia Militar do 

Parana (setor de perfcias oficiais da corporagao), quanto do proprio Estado, no 

tocante a contratagao de medicos, que nos ultimos concursos foram em torno de 

dez profissionais para trabalharem durante duas semanas, com expediente de 

segunda-feira a sexta-feira. 

Com os exames psicopatologic;:>s nao e diferente, pois alem do numero 

expressive de profissionais que devern ser contratados, ha gastos vultosos com a 

aquisigao do material e logfstica para a aplicagao, corre<;ao e emissao dos 

resultados. 

Para os candidates, fica a responsabilidade em providenciar todos os exames 

laboratoriais dentre os quais o toxicol6gico, que alem de ter urn custo de certa forma 

elevado, demora para ser processado e seu resultado emitido. A pergunta que 

poderia ser feita neste caso seria por que entao nao realizar urn exame toxicologico 

mais simples? A resposta e que este exame tern uma janela de detec<;ao maior, ou 

seja, quando era realizado pela coleta de urina, o exame detectava apenas drogas 

que foram usadas em uma semana, ja, pel a queratina do cabelo ou unha, a jane Ia 

de detec<;ao e maior, chegando a 06 (seis) meses da data de coleta, alem de ser 

mais seguro e preciso. 

Para que se concretize a mudarwa dos exames de saude para ingresso na 

PMPR como Soldado 2a Classe, basta ato administrative da propria Corporagao no 

sentido de regulamentar a mudan<;a, pois nao ha impedimenta legal ou de ordem 

tecnica que inviabilize o pretendido. 

A viabiliza<;ao das mudangas dos exames de saude em concursos publico&, 

para ingresso como Soldado de 2° Classe Policial Militar ou Bombeiro Militar, 

podem ser mudados e pelo princfpio da eficiencia e razoabilidade devem, permitindo 

desta maneira, uma racionaliza<;ao nos meios empregados, bern como a questao da 

economicidade nos seus recursos materiais, humanos e financeiros. 
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9 CONSIDERACOES FINAlS 

No desenvolvimento d~ste trabelho, verificou-se que foram estudadas e 

analisadas diversas questoes juridicas e tecnicas com rela9ao a aplicabilidade dos 

exames de saude para a ultima fase nos concursos publicos para ingresso na 

PMPR. 

Buscou-se por meio das pesquisas documentais e bibliograficas e tambem 

de entrevistas semi-estruturadas, obter informa96es, orienta96es e conforto juridico 

no sentido de se chegar ao final com a certeza da possibilidade de implanta9ao das 

mudan9as pretendidas no que diz respei'~o a fase dos Exames de Saude. 

Para dar efetividade a mudan9a proposta, faz-se necessaria a ado9ao de 

medidas administrativas no sentido de regulamentar por ato do Comando-Geral no 

sentido de que seja determinada atraves de publica9ao em Boletim do Comando 

Geral (BCG), para que imediatamente o Centro de Recrutamento e Sele9ao da 

PMPR (CRS) inicie o processo de mudan9as quando da elabora9ao de minutas de 

editais para os pr6ximos concursos publicos para ingresso na PMPR como Soldado 

de 2a Classe. 

Quando o edital de urn concurso estabelece a forma de como se dara o 

ingresso, apenas reflete o mandamento legal e constitucional, e nao deveria deixar 

de ser, pois a atividade estatal esta estritamente ligada a observancia da legalidade, 

portanto, nao ferindo em nenhum momenta o principia da legalidade, mas apenas 

mudan9a da ordem das fases de forma administrativa; tambem sera respeitado o 

principia da razoabilidade e eficiencia; sendo, portanto, plenamente defensavel 

qualquer medida administrativa (recursos) que porventura venha a ocorrer. 

Neste interim, sempre havera recursos administrativos e juridicos em 

qualquer fase do concurso e por qualquer motivo, o importante e a preserva9ao do 

aspecto legal, que ja existe, e os meios necessaries para rebater qualquer a9ao, 

principalmente juridica. Para a administra9ao, a seguran9a e estar em consonancia 

com as leis, normas e regras e principalmente, ter argumentos tecnicos e de ordem 

legais suficientes para atacar qualquer questlonamento. 

Os exames de saude, como ,estudados, para atender a finalidade publica 

sem causar inseguran9a juridica ou viola96es arbitrarias, deverao observar os 

pressupostos reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudencia. 
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Esses pressupostos nada mais sao que o cumprimento da observancia dos 

principios constitucionalmente reconhecidos, que dao sustentacula a atividade 

administrativa do Estado, sendo assim, qualquer desvirtuamento destes 

pressupostos, a ideologia principiol6gica do Estado de Direito e ferida. 

Pelo pressuposto da previsao legal, os exames de saude tern de estar 

previstos em lei formalmente elaborada pe!o processo legislative ordinaria; lei em 

sentido estrito. 

Em sintese, o exame devera estar amparado por lei, nao podendo o edital 

substitui-la, somente materializa-la, nao importando em que momenta do concurso 

publico. 

A possibilidade da mudanc;a dos exames de saude para ultima fase do 

concurso publico e urn tema de grande pertinencia tratado no trabalho, pois quando 

urn candidate realiza mais de uma vez o exame para o mesmo cargo, 

acertadamente, a jurisprudencia utiliza-se da razoabilidade para resolver o litigio, 

pois o concurso, por mais que demore a convocac;ao do candidate para o ingresso, e 

o mesmo, e o cargo tambem e o mesmo. Entretanto, quando os cargos sao 

diferentes, realmente nao ha como se aproveitar os,mesmos exames anteriormente 

realizados, vista ferir a legalidade do concurso e a isonomia com os demais 

candidates. Sendo cargos diferentes, as c:aracteristicas do perfil profissiografico 

constante dos exames de saude requisitadas tambem sao distintas, porem ha 

julgados que autorizam a substituic;ao mesmo em cargos diferentes, sendo plausivel 

tal medida, quando os cargos- possuem atr:ibuic;oes muito semelhantes. 

Ao final do concurso publico e com o ingresso imediato e designac;ao das 

Unidades Escola (EU) e/ou Nucleos ·de Ensino (NE) da PMPR incluindo-se a 

EsFAEP, estas receberiam o total de alunos previstos pelo numero de vagas 

autorizadas, com cern por cento de disponibilidade para todas as aulas praticas, 

como tiro e taticas para o confronto armada, educac;ao fisica militar, tecnicas de 

abordagem policial entre outras tantas; situac;ao que atualmente nao ocorre pois em 

todos os concursos ate agora realizados sempre foram encaminhados para os 

cursos de formac;ao, alunos que julgados aptos nos exames medicos, 

posteriormente vieram a sofrer acidentes, contrairam doenc;as ou molestias muito 

antes de serem incluidos no estado efetivo da corporac;ao. 

A situac;ao apontada vern gerando inclusive demandas judiciais, pois, no dia 

do exame medico, foi considerado apto, logo ap6s contraiu doenc;a impeditiva de 

-. '~ 
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desempenhar as fun96es para os quais estaria se preparando e posterior se da o 

ingresso, ou seja, ingressa na PMPR com doen9a adquirida no periodo em que era 

candidato, com APTIDAO medica e posterior ao ingresso ocorre a sua reforma por 

invalidez, reforma esta integral pois nao ha como comprovar que adquiriu a doen9a 

antes de ingressar na carreira; ao contrario, a APTIDAO anterior a doen9a nos 

exames de saude realizados no 6rgao pericial medico da PMPR, lhe da a plena 

garantia de todos os direitos adquiridos no ato da nomea9ao, pois s6 com aquele 

resultado medico ja e suficiente para que comprove sua incapacidade ap6s ter 

ingressado na carreira como ja vista anteriormente no trabalho. 

Quanta a exclusao de candidato que nao se adequa as caracteristicas 

necessarias ao exercicio do cargo, nno ha nenhuma ilegalidade, vista ser permitido a 

Administra9ao Publica selecionar os melhores que se ajustam ao cargo oferecido no 

certame. 

Por derradeiro, como demonstrado no transcorrer do presente trabalho, a 

manuten9ao dos exames de saude como terceira fase do concurso publico e 

realizado muito antes do ingresso definitivo com a consequente nomea9ao traz certo 

desconforto de ordem tecnica, juridica e administrativa, caindo por descredito os 

principios da eficiencia e razoabilidade, restando comprovado que a simples 

mudan9a na ordem de tais exames trara beneficios significativos tanto para a Policia 

Militar do Parana quanta para os candidatos. 
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APENDICE A • ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Os Exames de Saude para ingresso na Polfcia Militar do Parana 

consistem em etapa obrigat6ria nos concursos publicos da corpora<;ao, em virtude 

da necessidade de se caracterizar a higidez dos pretensos candidatos a ingresso, 

tendo em vista as particularidades da investidura do cargo de Militar Estadual. 

Na PMPR tais exames sempre foram realizados como segunda ou 

terceira etapa do concurso publico, ou seja, no meio de um certame que e dividido 

em quatro etapas, e que nao ha ate o presente momento propostas de mudan<;as no 

sentido de melhorar em termos de qualidade e eficiencia tais exames. 

0 estudo tem como objetivo demonstrar a necessidade de mudan<;as no 

sentido de que os Exames de Saude para ingresso na corpora<;ao para as vagas 

de Soldado de 2a Classe PM/BM, sejam realizados ao final do certame, como 

exames admissionais, visando melhoria quanto a emissao de resultados, economia 

para o Estado e para o proprio candidato, tendo elll vista que s6 realizariam tais 

exames, aqueles convocados para suprir imediatamente o numero de vagas 

ofertadas. 

Com base no enunciado, foram elaboradas de maneira sintetica as perguntas 

abaixo, procurando verificar junto a diversos setores da PMPR, qual a opiniao sobre 

o assunto em estudo. 

Perguntas: 

1) Qual o setor sob sua responsabilidade direta? 

2) 0 Senhor conhece o sistema de recrutamento e sele<;ao da Policia Militar? 

3) Qual e o seu nivel de conhecimento quanto aos concursos publicos para 

ingresso na Policia Militar? 

4) 0 Setor sob sua responsabilidade, participa em algum momento dos 

concursos publicos para ingresso como Sd 2a Classe na PMPR? 

5) Qual o nivel de participa<;ao do seu Setor (em que momento)? 
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6) Durante o tempo em que o Senhor esta a frente de tal Setor, ocorreu 

algum estudo no sentido de mudanc;as na aplicac;ao dos exames de 

saude para ingresso na corporac;ao? 

7) Se sim, qual foi o estudo realizado, qual foi a decisao tomada e onde esta 

o referido estudo? 



ANEXO A- EDITAL DE CONCURSO PARA INGRESSO COMO Sd 2a CLASSE 

EDIT AL n.0 061/2009 

CONCURSO PUBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS 
DE SOLDADO POLICIAL MILITAR (QPM 1-0) E DE 

SOLDADO BOMBEI'RO MILITAR (QPM 2-0) 
DA POLiCIA MILITAR DO PARANA 
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0 DIRETOR DE PESSOAL DA POLiCIA MILITAR DO PARANA (DP/PMPR), com 
sede de comando a Avenida Marechal Floriano Peixoto, n. 0 1401, Bairro Rebougas, Curitiba
PR, CEP 80.230-110, tendo em vista o disposto no art. 42, § 1.0

, c/c art. 142, § 3.0
, incise X 

da Constituigao Federal; no art. 45, caput e § 9.0 da Constituigao Estadual; nos arts. 10 
caput e pan3grafo unico, 19, 20, alinea "b", 21, incise II, 43, alinea "e", da lei n.0 1.943, de 
23/06/1954 (C6digo da Policia Militar); no incise VII, do art. 15 da lei n.0 6.774 (Lei de 
Organizagao Basica); nos art. 1° e 2. 0 da Lei n. 0 16.138, de 01/07/2009 que dispoe sobre o 
efetivo da Corporagao; no art. 1.0

, § 2.0
, da lei n.0 12.975, de 17/11/2000; no Decreto 

Estadual n° 5.309, de 29/08/05 e na autorizagao governamental constante no protocolo n.0 

10.139.166-3, torna publico que se acham abertas as inscrigoes ao Concurso Publico para 
ingresso na PMPR, destinado ao preenchimento de 1.100 (hum mil e cern) vagas 
(qualificagao policial-militar geral 1 - policial militar) e 400 (quatrocentas) vagas 
(qualificagao policial-militar geral2- bombeiro militar), nos termos deste Edital. 

1 DISPOSICOES PRELIMINARES 

1.1 0 Concurso Publico sera regido'pelas regras estabelecidas no presente Edital, 
executado em sua primeira fase e terceira fase, que trata da avaliagao psicopatol6gica, pela · 

· Coordenadoria de Processes Seletivos da Universidade Estadual de Londrina - Cops/UEL, e · 
e destinado a selecionar candidates ao ingresso na PMPR na condigao de Soldado de 2.8 

Classe para matricula em Curses de Formagao de Soldados (CFSd), visando posterior 
enquadramento na Qualificagao Policial Militar (QPM 1-0) ou na Qualificagao Bombeiro 
Militar (QPM 2-0), conforme sua opgao no ato dainscrigao. 

1.2 0 Cursode Formagao de Soldado Policial Militar destina-se a propiciar ao 
militar estadual os conhecimentos necessaries a execugao de atividades de policia 
ostensiva e da preservagao da ordem publica, atraves dos tipos, modalidades e processes 
de policiamento ostensive e veiado, previstos nas constituigoes federal e estadual e 
legislagoes e atos normativos vigentes e tera a duragao de 970 (novecentos e setenta) 
horas-aula, em regime de dedicagao exclusiva, incluindo atividades noturnas, feriados e 
finais de semana. 

1.3 0 Curse de Forma<;ao de Sotdado Bombeiro Militar destina-se a propiciar 
ao militar estadual os conheci'mentos necessaries a execugao de atividades de defesa civil, 
prevengao e combate a incendio, buscas, salvamentos e socorros publicos, eo que mais for 
definido em lei, e t~ra a duragao de 1.240 (hum mil duzentos e quarenta) horas-aula, em 
regime de dedicagao exclusiva, incluindo atividades noturnas, feriados e finais de semana. 

1.4 Como Soldado de 2. 8 Clas~e, o militar estadual fara jus, desde o seu ingresso 
na PMPR, a remuneragao de R$ 981,91 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e um 
centavos), fardamento, assistencia medico-hospitalar, psicol6gica e odontol6gica, conforme 
legislagao em vigor, tanto para· Soldado 28 Classe Policial Militar quanto para Soldado 28 

Classe Bombeiro Militar. 

1.5 Ap6s o periodo · de formagao e ~ .. consequente conclusao do Curse de 
Formagao de Soldados PM ou BM com aproveitamento e sem pendenclas judiciais e 
extrajudiciais, ria condigao de Soldado de 18 Classe, o vencimento a ser percebido pelo 
militar estadual sera de R$ 1.818,13 (hum mil, oitocentos e dezoito reais e treze 
centavos)- nos termos do Anexo IV, do Decreto Estadua! n° 4.991/2009. 
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1.6 A execu~ao da primeira fase e da terceira fase, que trata da avalia~ao 
psicopatol6gica do Concurso Publlco regido por estr1 Edital, cabera a Coordenadoria de 
Processes Seletivos da Universidade Estadual de Londrina (Cops/UEL). As demais fases 
serao de responsabilidade da Diretoria de Pessoal (DP), por intermedio do Centro de 
Recrutamento e Sele~ao (CRS) da PMPR. 

1. 7 E de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito, acompanhar a 
publica~ao ou divulga~ao dos atos concernentes ao Concurso Publico, divulgados na 
Internet no endere~o eletronico www.cops.uel.br ou no Diario Oficial do Estado 
do Parana - Concursos Publicos do Estado, www.dioe.pr.gov.br, obrigando-se a 
atender aos prazos e condi~oes estipulados neste Edital e nos que forem publicados 
durante o perfodo de validade do concurso. 

1.8 A publica~ao do resultado final do concurso sera feita em duas listas, por 
ordem decrescente de nota, sendo a pritileira uma lista geral contendo a pontua~ao de 
todos os candidates, inclusive para as pessoas do sexo feminine e dos afrodescendentes, e 
uma segunda lista, com a pontua~ao dos candidates afrodescendentes. 

1.9 As vagas reservadas aos candidates afrodescendentes nao-preenchidas 
serao revertidas aos demais candidates de ampla conccrrencia. 

1.10 0 prazo de validade do Concurso sera de 1 (urn) ano, podendo ser prorrogado 
por igual perfodo. No case de restarem candidates suplentes, isto e, classificados para alem 
do numero das vagas, estes porlerao ser chamados, havendo interesse institucional, dentro 
do prazo de validade do concurso; se decorridos 6 (~eis) meses do encerramento do 
Concurso os suplentes convocadcis serao submetidos novamente ao Exame de Saude, 
Capacidade Ffsica e Pesquisa SoCiaL 

1.11 Sera admitida a impugna9ao deste Edital, por meio de requerimento 
devidamente justificado, no prazo de 5 (cinco) diqs uteis a contar da sua publica~ao, dirigido 
ao Diretor de Pessoal da Polfcia Milita~ do Par~na (PMPR), de acordo com o disposto no 
artigo 29 do Decreta no 2.508, de 20 de janeiro de 2004. 

2 DO CURSO DE FORMACAO DE SOLD ADO POLICIAL MILIT AR 

2.1 0 Curse de Forma9ao de Soldado Policial Militar nao faz parte do concurso 
publico, que se encerra com o ingresso do candidate aprovado em todas as fases e 
convocado dentro do limites de vagas; · · · 

2.2 0 Curse de Forma~ao de Soldado Policial Militar sera realizado no CFAP-
Centro de Forma~ao e Aperfei~oamento de Pra~as (Orgao de Apoio ao Ensino subordinado 
a Diretoria de Ensino da PMPR), localizado no municipio de Sao Jose dos Pinhais, PR, 
Bairro Guatupe, assim como poderc~ ser descentralizac;Jo para qualquer Unidade · da Polfcia 
Militar no Estado, na Capital e no Interior, atendidas a conveniencia e oportunidade e 
conforme as necessidades da Corpora~ao e suas disponib!lidades de logistica e docente. 

2.3 Nos Cursos de Forriia~ao abertos em outras OPM - Organiza~ao Policial 
Militar, diversas do CFAP em S~o J.ose dos Pinhais, terao preferencia para frequenta-los os 
candidates aprovados que residam na circunscri~ao territorial da Unidade, respeitada a 
ordem de classifica~ao e numero de vagas. 

3 DO CURSO DE FORMACAO DE SOLDADO BOMBEIRO MILITAR 

3.1 0 Curse de Forma~a6 de Soldado Bombeiro Militar nao faz parte do concurso 
publico, que se encerra com o ingresso do candidate aprovado em todas as fases e 
convocado dentro do limites de vagas; 

3.2 A criteria da Diretoria de Ensino da PMPR, o Curse de Forma~ao de Soldado 
Bombeiro Militar podera ser descentralizado para o CEIICB - Centro de Ensino e lnstru~ao 
do Corpo de Bombeiros ou qualquer Unidade do Corpo de Bombeiros, na Capital e no 
Interior do Estado do Parana, atendidas a convenienCia e oportunidade e conforme as 
necessidades daCorpora~ao e suas disponibilidades logistica e docente. 
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3.3 Nos Cursos de Forma<;ao abertos em outras OBM - Organiza<;ao Bombeiro 
Militar-, diversas do Centro de Ensino e lnstru<;ao, terao preferemcia para freqOenta-los os 
candidates aprovados que residam na circunscri<;ao t~rritorial da Unidade, respeitada a 
ordem de classifica<;ao e numero de vag as. 

4 DA RESERVA DE VAGAS 

4.1 Considerando a natureza especial dos cargos de Soldado Policial Militar e de 
Soldado Bombeiro Militar e o interesse publico, de acordo com o disposto na Lei Estadual n° 
14.804, de 20 de julho de 2005, ficam destinadas.ate 50% (cinquenta por cento) das vagas 
das inclusoes para pessoas do sexo feminino, observada a ordem de classifica<;ao geral, em 
cada urn dos respectivos cargos. 

4.2 De acordo como disposto na Lei Estadual n.0 14.274, de 24 de dezembro de 
2003, ficam assegurados aos candidates que se declararem afrodescendentes, nos termos 
do art. 1.0 dessa lei, 10% (dez por cento) do total de vagas ofertadas. 

4.3 Os candidates afrodescendentes que nao lograrem exito na classifica<;ao 
dentro do numero de vagas preferenciais, na fun<;ao de sua escolha, concorrerao, em 
igualdade de condi<;oes, as vagas remanesc;entes com os demais candidates. 

4.4 As vagas preferenciais destinadas aos afrodescendentes que nao forem 
preenchidas serao revertidas aos demais candidates que se submeterem as vagas de ampla 
concorrencia. 

4.5 Os candidates que se declararem afrodescendentes serao submetidos a 
entrevista individual realizada por Subcomissao especifica, a fim de verificar se os mesmos 
se enquadram no disposto no art. 4.0 da lei supracitada, logo ap6s a divulga<;ao do resultado 
da 1.a Fase (Prova Escrita de Conhecimentos), atraves de convoca<;ao por edital proprio. 

4.6 Nao sendo confirmado por comissao especffica o que se refere ao art. 4. 0 da 
lei estadual n. 0 14.274/03, o candidato sera desclassificado do Concurso conforme o que 
preve o art. 5° da mesma Lei. 

4. 7 Quando o numero de vag as reservadas aos afrodescendentes resultar em 
fra<;ao igual ou superior a 0,5 (zero virgula cinco), arredondar-se-a para o numero inteiro 
superior ou para o numero inteiro inferior, quando resultar em fra<;ao menor que 0,5 (zero 
virgula cinco). 0 percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes sera observado ao 
Iongo do periodo de validade do Concurso Publico. 

4.9 Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afrodescendente aquele 
que assim se declarar expressamente, ·no. ato da inscri<;ao, identificando-se como de cor 
preta ou parda, de ra<;a etnia negra, devendo tal informa<;ao integrar os registros cadastrais 
de ingresso de servidores, conforme. o disposto no paragrafo unico, do artigo 4°, da Lei nQ. 
14.274/03. 

4.10 E assegurado ao afrodescendente o direito de inscrever-se nesta op<;ao, para 
tanto devera, sob sua inteira responsabilidade, declarar:..se, no momenta da inscri<;ao, de cor 
preta ou parda, de ra<;a etnia negra.· 

4.11 Para inscri<;ao como afrodescendente, o candidate devera observar os 
procedimentos previstos neste Edital, caso contrario nao concorrera a vagas reservadas a 
esse grupo, mas apenas as vagas de ampla concorrencia. 

4.12 Detectada falsidade na declara<;.ao · a que se refere o subitem 4.4 deste 
Edital, sujeitar-se-a o candidate a anuiagao da inscri<;ao no concurso e de todos os efeitos 
daf decorrentes, e, se ja nomeado, a pena de demissao, assegurada em qualquer hip6tese, 
a ampla defesa e o contradit6rio. 
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5 DA INSCRICAO E DAS. CONDICOES DE INGRESSO NA POLiCIA MILITAR DO 
PARANA 

5.1 Da I nscri~ao 

5.1.1 A inscrigao podera ser efetuad<ll a partir das 17h do dia 27 de novembro de 
2009 ate as 23h do dia 17 de dezembro de 2009, somente via Internet, no endere<;o 
eletronico da Coordenadoria de Processes Seletivos da Universidade Estadual de Londrina: 
www.cops.uel.br, em cujo sitio existira um link com o formulario destinado a inscrigao que 
devera ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrigao, devera o 
candidate imprimir o boleto bancario para o pagamento da taxa de inscrigao. 

5.1.2 No ato da inscrigao o candidato devera optar por uma (mica fun~ao, 
conforme rela<;ao indicada no Anexo 1.-

5.1.3 No ato da inscrigao o candidate devera ainda assinalar o local para realizagao 
da Prova Escrita de Conhecimentos e posteriormente se aprovado dentro no numero 
previsto nos subitens 10.3 e 1 0.4, os Exames de Capacidade Fisica e Psicopatol6gico, 
indicando uma, entre as 5 (cinco) cidad~s: Cascavel, Curitiba, Foz do lgua~u, Londrina, 
Maringa. Ap6s a efetivagao da inscri<;ao, nao sera aceito qualquer pedido de alteragao de 
fungao ou de cidade para realiza<;ao das provas. 

5.1.4 0 valor da taxa de inscrigao sera de R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). 

5.1.5 0 pagamento da taxa de inscrigao devera ser efetuado ate o dia 18 de 
dezembro de 2009, em qualquer agencia bancaria credenciada, mediante a apresentagao 
do boleto bancario, que deve ser impressa pelo candidate, ap6s o preenchimento do 
formulario de inscri<;ao pela Internet. 

5.1.6 Sera possivel imprimir segunda via do boleto bancario a partir das 17 horas 
do dia 27 de novembro de 2009 ate as 23h59 do dia 17 de dezembro de 2009. 0 nao 
recebimento do boleto pelas agencias bancarias em virtude de erro de impressao e de 
responsabilidade do candidate. 

5.1. 7 A inscri<;ao so mente sera efetivada e confirmada com o correspondente 
pagamento da taxa de inscrigao, nao se responsabilizando a Diretoria de Pessoal ou Centro 
de Recrutamento e Sele<;ao da PoHcia Militar do Parana ou a Cops/Universidade Estadual 
de Londrina pelo nao recebimento da confirmagao bancaria do recolhimento do valor da taxa 
de inscrigao. 

5.1.8 Antes de efetuar o recoihimento da taxa de inscrigao, o candidate devera 
certificar-se de que preenche todos os requisites exigidos para a participagao no Concurso 
Publico, bern como, case aprovado e;'c!assificado, dos exigidos para ao ingresso, pais a 
taxa, uma vez paga, s6 sera restituida em caso de -anulagao plena do Concurso Publico. 

. ! 

5.1.9 Nao havera isengao, ·parcial ou total, do valor da taxa de inscrigao. 

5.1.1 0 Sera considerada nula a' inscrigao se o cheque utilizado para 6 pagamento da 
taxa for devolvido pelo banco por qualquer motive ou por agendamento nao efetivado. 

5.1.11 E vedada a inscri<;~o condicional e/ou fora de prazo. 

5.1.12 A qualquer tempo podera ser anulada a inscrigao, as provas e a nomeagao, 
por meio de processo administrative devidamente instaurado, ouvido o candidate, o que 
pede ocorrer inclusive ap6s a homologagao do resultado do Concurso Publico, desde que 
verificada a pratica . de qualquer ilegalidade · pelo candidate, tais como: falsidade nas 
declaragoes e/ou quaisquer irregularldades nas provas e/ou nos documentos apresentados, 
entre outras. - ·- · 

5.1.13 Ao efetuar a inscrigao, o candidate assume o compromisso, tacite de que 
aceita as condigoes estabelecidas no presente Edital e nos demais que vierem a ser 
publicados durante a realizagao das fases do Concur~o Publico. 
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5.1.14 Ap6s 5 (cinco) dias ute!s do efetivo pagamento do boleto bancario, o 
candidate pod era acompanhar no endere9o eletronico Www .cops.uel.br, a situa9ao de sua 
inscri9ao, devendo, se houver alguma divergemcia, entrar em cantata com a Coordenadoria 
de Processes Seletivos, Universidade Estadual de Londrina, Rodovia Celso Garcia Cid, Pr 
445, Km 380, Caixa Postal 6050, CEP 86051-990, Londrina, Pr, fax (43) 3328-4448. 

5.1.15 Desde que justificada a necessidade, podera ser atribuido atendimento 
especial para a realiza9ao da Prova EscritC! de Conhecimentos ao candidate que o solicitar 
ate o dia 18 de dezembro de 2009. < 

5.1.16 A solicita9ao de condi96es especiais para a realiza9ao da Prova Escrita de 
Conhecimentos sera atendida obedecendo a criterios de viabilidade e de razoabilidade, 
mediante aprecia9ao da Coordena9ao do Concurso Publico. 

5.1.17 A rela9ao geral dos candidates que tiverem as inscri96es homologadas sera 
divulgada por meio de edital especifico, no dia 15 de janeiro de 2010, no site 
www.cops.uel.br. 

5.1.18 0 candidate que tiver sua inscri9ao indeferida podera interpor recurso dirigido 
a Coordenadoria de Processes Seletivos da. UEL, no prazo de 2 (dais) dias uteis, contados 
da data da divulga9ao da rela9a:) de candidates inscritos, observando urn dos 
procedimentos a seguir: 

5.1.18.1 Protocolo do recurso ne Divisao de Protocolo e Comunica9ao da UEL, 
Rodovia Celso Garcia Cid - PR 445, km ·380~· Campus da Universidade Estadual de 
Londrina, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h. 

5.1.18.2 Envio do recurso por meio de correspondencia SEDEX, aos cuidados da 
Coordenadoria de Processes Seletivos da UEL, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, 
km 380, Caixa Postal 6050; CEP 860'51-990, Londrina, Estado do Parana. 

5.1.18.3 A solu9ao dos eventuais recursos desta fase, providenciada pela UEL, serao 
enviadas ao Presidente do Concurso,· que· lhe homologara e providenciara sua 
publica9ao em Edital proprio. 

5.1.19 Decorridos 5 (cinco) dias da data da publica9ao do Ed ita I de lnscritos, a 
Coordenadoria de Processes Seletivos da UEL nao se responsabilizara por inscri96es nao 
recebidas em decorrencia de ordem tecnica, falhas de comunica9ao, congestionamento de 
linhas de comunica9ao, bern como outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a 
transferencia de dados. 

5.1.20 0 preenchimento da ficha de iriscri9ao e de exclusiva responsabilidade do 
candidate. A PMPR e a Coordenadoria de Processes Seletivos da UEL nao se 
responsabilizam por informa96es e endere9os incorretos ou incompletos fornecidos pelo 
candidate. 

5.1.21 Na hip6tese de mero erro material de dados cadastrais digitados 
incorretamente no ato da inscri9ao (numero de documentos de identifica9ao ou endere9o), o 
candidate devera informar quais alterat;6es que devem ser procedidas; mencionando 
tambem os dados que identificam a sua inscrivao, por meio do fax (43) 3328-4448, aos 
cuidados da Coordenadoria de Processes Seletivos da UEL.. 

5.1.22 0 candidate que fizer declara96es falsas ou inexatas na ficha de inscric;ao 
tera a mesma cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes. 

5.1.23 Nao sera devolvida em hip6tese alguma o valor referente a taxa de inscric;ao. 

5.1.24 Os locais de provas serao divulgados, pela Internet, no enderec;o eletronico 
www.cops.uel.bf :· 

5; 1.25 A partir de 27 de janeiro de 201 o, o candida to deve impriniir o Cartao de 
lnscri9ao, que estara disponivel no endere9o eletronico www.cOps.Uel.br, no qual estara 
indicado o local, o horario e o endere9o de realizac;ao da Prova Escrita de Conhecimentos, 
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sendo de exclusiva responsabilidade do candidate. a obten9ao do Cartao de lnscri9ao por 
meio de impressao. 

5.1.26 o Cartao de lnscri9ao somente sera valido com fotografia recente afixada em 
espa9o a ela destinado e com c6pialegivel da Cedula de ldentidade do candidate, tambem 
afixada em Iugar proprio. · 

5.1.27 0 Cartao de lnscri9ao sera exigido para o ingresso do candidate na sala de 
prova, nao podendo ser substituido por outro documento de identifica9ao, ainda que oficial, 
observado o sub item 8. 7 deste Edital. 

5.2 Das Condi~oes de lngresso na PMPR 

5.2.1 Os candidates 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 requisito_s: 

a) Ser brasileiro. 
b) Ter concluido o Ensino Medio (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) Estar em dia com as obrig<.w.Oes reiativas. ao servi9o militar. 
e) Estar em dia com as obriga9oes eleitorals. 
f) Ter no minimo 18 (dezoito) e .no maximo 30 (trinta) anos de idade no ato do 

ingresso. · 
g) Nao ter sido excluido ou licenciado a bern da disciplina da PMPR, das For9as 

Armadas ou de outras For9as Auxiliares. 
h) Como servidor publico, nao ter sido demitido 'a bern do servi9o publico ou por ato 

de improbidade administrativa. 

6 DA COMISSAO DE CONCURSO 

6.1 A Comissao de Concurso, designada pelo Diretor de Pessoal da Policia 
Militar do Parana, sera constituida por urn Oficial Superior como Presidente, assessorado na 
coordena9ao e supervisao do Concurso pelos militares, Oficiais e Pra9as, do Centro de 
Recrutamento e Sele9ao e por Oficiais Superiores, Intermediaries ou Subalternos como 
Membros dos trabalhos, que por suavez serao divididos em quatro Subcomiss5es: 

1- Subcomissao·d_e Exame de Capaci9ade Fisica 

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

II - Subcomissao de Sanidade Fisicae Mental 

Sera composta por Medicos, Denti§tas~ .. J'sic61ogos e Medico Psiquiatra. Sera 
Presidida por 01 (um) Oficial Medico do Quadro de Saude da Policia Militar do 
Parana. · 

Ill - Subcomissao de Pesquisa Social 

Sera composta por Oficiais Superiores, Intermediaries e Subalternos. 

IV - Subcomissao de Verifica9ao de Afrodescendemcia 

Sera composta por Oficiais Superiores, Intermediaries, Subalternos, Graduados da 
PMPR e poderao compor esta subcomissao, membros reconhecidos de institui96es 
nao governamentais ligadas a movimentos de inclusao racial. 

6.2 Os integrantes das- referidas Subcomiss5es comporao as respectivas Bancas 
Examinadoras (te6rica e pratica) e deverao apresentar a Comissao do Concurso OS 
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resultados obtidos pelos candidates, por mei6 de terrno lavrado e assinado por toda a 
Subcomissao. 

6.3 Nao poderao fazer parte das subcomissoes, integrantes da corporac;ao ou 
profissionais contratados que tenham con} algum candidate, qualquer grau de parentesco 
ate o 3° (terceiro) grau na linha reta ascendente O':J descendente ou colateral. 

6.4 A Comissao do Concurso contara com uma Secretaria composta por militares 
integrantes do Centro de Recrutaniento e Selec;ao especialmente designados para a 
realizac;ao dos trabalhos. 

6.5 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. 

7 DO PROCESSO DE SELECAO 

7.1 0 Concurso Publico regido por este Edital sera desenvolvido em quatro fases, 
send a a primeira eliminat6ria e classificat6ria e as demais de carater somente eliminat6rio. 

1.8 fase- Prova Escrita de Conhecimentos, que compreendera Prova Objetiva e Prova 
Subjetiva. 

2. 8 fase- Exame de capacidade fisica, que compreendera teste de suficiencia ffsica e 
teste de habilidades especificas. 

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

4. a fase - Exame social e documentaL 

8 DA PRIMEIRA FASE: PROVAESCR!TA DE CONHECIMENTO$ 

8.1 Sera aplicada Prova Escrita de Conhecimentos, de carater eliminat6rio e 
classificat6rio, abrangendo conteudos programaticos especificados no Anexo II deste Edital, 
sendo 48 (quarenta e oito) quest6es objetivas de multipla escolha, contendo cinco 
alternativas em que somente uma e correta, distribufdas conforme o quadro a seguir e 2 
(duas) questoes discursivas na area de· conhecimentos gerais. A Prova Escrita de 
Conhecimentos abrangera conteudos em nivel de ensino media. 

Area do conhecimento 

10 
10 
.2 

8.2 Gada uma das questoes objetivas valera 1 (um) acerto. 

8.3 Gada uma das questoes. discursivas valera de 0,0 (zero) a 5,0 (cinco) 
pontos. 

8.4 Serao corrigidas as questoes discursivas dos candidates que obtiverem pelo 
menos 50% de acerto na Prova Objetiva; correspondendo a, no minima, 24 pontos, dentro 
do limite de 4 (quatro) vezes 0 numero de vagas, seguindo a ordem de classificac;ao para 
cada func;ao. 

8.5 Para candidates a Soldado Policial Militar serao corrigidas as questoes discursivas 
somente dos 4.400 (quatro mil e quatrocentos) primeiros classificados em ordem 
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decrescente do numero de acertos nas quest5es objetivas da prova escrita de 
conhecimentos, incluidos os candidates (as) que se declararem afrodescendentes em face 
das vagas preferemcias. 

8.6 Para candidates a Soldado Bombeiro Militar serao corrigidas as quest5es 
discursivas somente dos 1.600 (hum mil e seiscentos) primeiros classificados em ordem 
decrescente do numero de acertos nas quest5es objetivas da prova escrita de 
conhecimentos, incluidos os candidates (as) que se declararem afrodescendentes em face 
das vagas preferencias. 

8.7 A prova sera realizada no dia 7 de fevereiro de 2010, nas cidades de 
Cascavel, Curitiba, Foz do lguacu, Londrina e Maringa, nos locais e horarios a serem 
divulgados em Edital especifico e no Cartao de lnscric;ao dos candidates. 

8.8 0 candidate devera cornparecer ao local designado para a realizac;ao de 
Prova Escrita de Conhecimentos as 13h, obrigatoriamente munido de lapis, borracha e 
caneta esferografica transparente com tinta preta, Cartao de lnscricao contendo fotografia 
atual e documento de identificac;ao original. 

8.9 0 ingresso na sala de provas somente sera permitido ao candidate munido de 
um dos documentos abaixo discriminados, ap~esentando forma legivel e em via original: 

I- Cedula de ldentidade Civil (RG); · 
II - Carteira de identidade fornecida por 6rgao ou conselho de representac;ao de 

classe; 
Ill - Carteira Nacional de Habilitac;ao com fotografia, na forma da Lei nQ. 9.053/07 -

C6digo de Transite Brasileiro; 
IV - Passaporte brasileiro; 
V- Certificado de Reservista; 
VI - Carteiras de ldentificac;ao das Forc;as Armadas (Aeronautica, Exercito ou 

Marinha); 
VII - Carteira de ldentidade de Estrangeiros ernitida no Brasil. 
VIII- Carteira Profissional; 

8.1 0 Nao serao aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de 
prova: CPF, Certidao de Nascimento, Titulo Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitac;ao sem 
toto, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegfveis, 
nao identificaveis e/ou. danificados. 

8.11 Nao sera aceita c6pia de documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo de documento de identidade. · 

8.12 Caso o candidate esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realizac;ao 
das provas, documentos de identidade original, por motivo de roubo, furto ou extravio, 
devera apresentar documento que ateste o registro da ocorrencia em 6rgao policial 
expedido, no maximo, ha 90 (noventa) dias, sob pena de ficar impedido de realizar a prova. 

8.13 Nao havera segunda chamada para qualquer uma das provas, seja qual foro 
motivo da ausencia do candidate, nem serao aplicadas provas em locais ou horarios 
diversos dos estipulados no Cartao de lnscric;ao do candidate, neste Edital e em outros 
editais referentes as fases deste Concurso Publico. 

8.14 Os candidates que a criterio medico devidamente comprovado estiverem 
impossibilitados de realizar a · prova em sala, farao · essa prova em local especial mente 
designado pela Coordenadoria de Processes Seletivos da UEL. 

8.15 Em hip6tese alguma serao realizadas provas fora do local, cidade e horario 
determinados. 
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9 DOS PROCEDIMENTOS APLICAVEIS A REALIZACAO DA PROVA 
ESCRITA DE CONHECIMENTO$ 

9.1 0 candidate deve comparecer ao local designado para a realizar;ao da Prova 
Escrita de Conhecimentos com antecedencia ·necessaria, sendo que os portoes de acesso 
serao abertos as 13h20min e fechados impreterivelmente as 14h, ficando impedido de 
ingressar o candidate que · chegar ao local de prova ap6s o horario estipulado, 
independentemente do motivo, ainda que dELforr;a maior e caso fortuito. 

9.2 Nao sera permitida, durante a realizar;ao da prova, a comunicar;ao entre os 
candidates, nem a utilizar;ao de. maquinas calculadoras, e/ou similares, livros, anotar;oes, 
reguas de calculo, impresses ou qualquer outro material de consulta. 

9.3 Nao sera permitida, no dia da realizac;ao da prova, a entrada de candidates 
portando aparelhos eletronicos (bip, telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, 
e outros que possam comprometer a seguranr;a do concurso, a criteria da Cops). Caso o 
candidate porte qualquer urn desses objetos, deverab desligar os mesmos e coloca-los sob 
a carteira. 0 descumprimento da presente prescrir;ao lmplicara a eliminar;ao do candidate, 
caracterizando-se como tentativa de fraude. 

9.4 Nao sera permitida, durante a realizar;ao da Prova Escrita de Conhecimentos, 
a utilizar;ao de gorros, bones, 6culos escuros e de rel6gios, cujos objetos deverao ser 
guardados pelos candidates em local que impega sua visibilidade. 

9.5 0 nao comparecimento do candidate a Prova Escrita de Conhecimentos 
implicara sua eliminar;ao do Concurso. 

9.6 0 candidate que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer 
dos fiscais ou responsaveis pela aplicar;ao da prova, bern como aquele que descumprir o 
disposto nos subitens 9.2, 9.3 e 9.4 deste Edital, sera excluido do Concurso. 

9.7 A durar;ao da Prova Escrita de Conhecimentos sera de 4 (quatro) horas, 
incluido ai o tempo para o preenchimento do cartao-resposta e da folha definitiva das 
questoes discursivas. 0 controle do tempo de aplicagao da prova e as informar;oes a 
respeito do tempo transcorrido, durante a realizar;ao da prova, serao feitos pelos fiscais de 
sal a. 

9.8 E de responsabilidade do candidate comparecer ao local de prova, no horario 
estipulado no subitem 8.8, para infcio da realizar;ao da Prova Escrita de Conhecimentos, 
observados os subitens 8.9 e 9.1 deste Edital, bern como observar o tempo destinado a 
realizar;ao da prova e preenchimento do cartao-resposta subitem 9. 7 deste Edital. 

9.9 As respostas as questoes objetlvas serao transcritas para o cartao-resposta 
com caneta esferografica com tinta preta, devendo o candidate assinalar uma (mica 
resposta para cada questao. 

9.10 As respostas as quest6es ·o~jetivas, lanr;adas no cartao-resposta, serao 
corrigidas par meio de processamento eletronico. 

9.11 Nao serao c6mputadas questoes nao assinaladas ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura. · 

.9.12 0 candidat() e responsavel pelo correto preenchimento do cartao-resposta e 
por sua conservar;ao e integridade, pois . em nenhuma· hip6tese havera substituir;ao do 
cartao, salvo em caso de defeito de impressao. 

. . . 

9.13 Tanto as questoes objetivas quanta as questoes subjetivas serao de carater 
eliminat6rio, devendo 0 candidate obter, no mfnimo, 50% de acertos em cada uma delas. 
Sera considerado aprovado · na Prova de Conhecimentos Especificos o candidate que 
obtiver no mfnimo 24 pontos nas questoes objetivas e 10 (dez) pontos nas questoes 
subjetivas. 

9.14 As questoes subjetivas deverao ser feitas pelo proprio candidate, a mao, em 
letra legivel, com caneta esferografica com tinta preta, nao sendo permitida a interferencia 
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e/ou participagao de outras pessoas, salvo em Gaso de algum problema temporario de 
impossibilidade do candidate em redigi-la. NestE? caso, o candidate sera acompanhado par 
um fiscal da Cops/UEL devidamente tre!nado, para o qual devera ditar o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais graficos de pontuagao. Tal procedimento sera 
gravado em audio e/ou vfdeo. 

9.15 A folha de resposta definitiva das questoes discursivas nao podera ser 
assinada, rubricada, nem canter, em outroJocal que nao o apropriado, qualquer palavra ou 
marca que a identifique, sob pena de anulagao. Assim, a detecgao de qualquer marca 
identificadora no espago destinado a transcrigao de texto definitive acarretara a anulagao da 
prova. 

9.16 A folha de resposta definitiva sera o unico documento valido para a avaliagao 
das questoes subjetivas. A folha para rascunho no caderno de prova e de preenchimento 
facultative e nao valera para tal finalidade, devendo ser obrigatoriamente devolvida aos 
fiscais de prova, ap6s o termino. 

9.17 Serao seguidos os seguintes criterios para avaliagao das questoes 
discursivas: 

Elementos de avalia ao Pontos 
t-=---=••~~=-m"'''"'"' __ _ 

Observancia das normas :::le ortografia, pontu--r·~~. , 
1 

concordancia, · rea~:.ria .• _e~~··f,~le .. =tX~~a_o_. __ ~~---+-~ .. lli··~--------"4 
Paragrafagao, estruturagao .de per!odos, cot:::rt:A:m;ri:i t:: , 

16 ica na ex .; ao das ideias. 
Pertinencia da exposigao relativamente ao tema e 

ordem de desenvolvimentos ro ostos. 

1 

3 

5 

9.18 0 candidate somente podera se retirar da sala de prova ap6s uma hora do 
infcio da Prova Escrita de Conhecimentos, devendo, antes de se retirar do recinto da sala, 
entregar aos aplicadores, o caderno de _prova, o cartao-resposta e a folha de resposta 
definitiva. 

9.19 Ao final do tempo destinado a rea!izagao da prova, em cada sala, e 
obrigat6ria a safda simultanea dos tres ultimos candidates, os quais deverao assinar a ata 
de encerramento da aplicagao da prova naquela sal;:;~. 

9.20 Durante a realizagaQ da prova, nao sera permitido ao candidate ausentar-se 
do recinto da sala, a nao ser em caso espfxial e desde que acompanhado par um 
components da equipe de aplicagao da prova. 

9.21 Visando preservar a seguranga·e a credibilidade do Concurso, par ocasiao da 
realizagao da prova, todos os candid21tos inscritos serao identificados por coleta da 
impressao digital. · · · · · 

9.22 Podera realizar a prova o candidate que exibir o documento oficial de 
identidade original e o comprovante de inscric;ao ao adentrar no local de provas e assinar a 
lista de presenga, sob pena de ser considerado ausente; 

9.23 Sera de .inteira responsabilidade do candidate cumprir as instrugoes contidas 
no caderno de provas. 

9.24 0 preenchimento do cartao..:resposta bern como da folha de respostas 
definitiva sera de inteira. responsabrlidade do candidate, que devera proceder em 
conformidade com as instrugoes especificadas neste Edital e no proprio caderno de provas; 
em hip6tese alguma havera substituic;ao do cartao-resposta par erro do candidate. 
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9.25 Se a qualquer tempo for constatado ter 'a candidate utilizado processo ilfcito 
par meio eletronico, estatistico, visual au gtafol6gico ou apresentada declara<;ao falsa au 
inexata quanta a aspecto relevante a sua participa<;ao no Concurso Publico, o candidate tera 
sua prova anulada e sera automaticamente elirninado. 

9.26 Ao terminar a prova o candidate devera obrigatoriamente entregar ao 
aplicador de prova o cartao-resposta devidamente assinado, a folha de respostas definitiva e 
o caderno de prova. 

10 CRITERIOS PARA APROVACAO NA PRIMEIRA FASE 

10.1 Para obten<;ao do resultado final da primeira fase do Concurso Publico serao 
classificados segundo as seguintes criterios: 

1° criterio: Serao considerados aprovados as candidates que obtiverem pontua<;ao 
media igual au superior a 24 (vinte e quatro) pontes nas questoes objetivas e 10 (dez) 
pontes nas quest6es subjetivas. Serao automaticamente exclufdos do Concurso Publico as 
candidates que nao obtiverem o numero mfnimo de acertos previsto neste item. 

2° criterio: Os candidates aprovados na Prova Escrita de Conhecimentos, conforme 
o 1 o criteria do resultado, serao classificados de acordo com o resultado do somat6rio de 
pontes obtidos ap6s a aplica<;ao da seguinte formula: 

Calculo para obten<;ao do resultado final da Prova Escrita de Conhecimentos para a 
fun<;ao Soldado Policial Militar: 

AREA DE CONHECIMENTO . .. FORMULA PONTOS 
Ungua Portuguesa N° de acertos x PESO 2 20 

Matematica N° de acertos x PESO 1 1 0 

Estatuto da Crian<;a e Adolescente N° de acertos x PESO 1 8 

Ciencias Humanas (Hist6ria, Geografia, Soc, N° de acertos x PESO 2 20 
Fil) 

Ciencias da Natureza (Quimica, Fisica, N° de acertos x PESO 1 10 
Biologia) · 

Conhecimentos Gerais/Atualidades Notax PESO 3 

Total maximo de·pontos da Prova Escrita de Conhecimentos 

30 

98 

Calculo para obten<;ao do resultado final da Prova Escrita de Conhecimentos para a 
fun<;ao SoldadoBombeiro Militar: 

Fil) 

AREA DE CONHECIMENTO 

Ungua Portuguesa 

Matematica 

Estatuto da Crianga e Adolescent~ 

Ciencias Humanas (Hist6ria, Geografia, Soc, 

Ciencias da Natureza (Quimica, Fif::iica, 
Biologia) 

Conhecimentos Gerais/ Atualidades 

FORMULA PONTOS 

N°de acertos x PESO 1 10 

N° de acertos x PESO 2 20 

N° de acertos x PESO 1 8 

N° tie acertos x PESO 1 1 0 

N° de acertos x PESO 2 20 

Notax PESO 3 

Total maximo de pontos da Prova de Conhecimentos 

30 

98 

10.2 Os ca~ndidat()s aprovados serao classificados em ordem decrescente de 
acordo com o numero de pontes obtidos na Prova Escrita de Conhecimentos, ap6s a 
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aplicac;ao dos pesos definidos no 2° criteria no sub item 10.1, com observancia no disposto 
no sub item 1.8 deste Edital, por func;ao, nome e RG. 

10.3 Para candidates a Sold ado Policial Militar, serao convocados a fase subsequente 
do Concurso somente os 3.300 (tres mil e trezentos) melhor classificados em ordem 
decrescente dos pontes obtidos na prova escrita de conhecimentos, incluidos os 
candidates( as) que se declararam afrodescendentes em face das vagas preferenciais. 

10.4 Para candidates a Soldado ~Bombeiro Militar, serao convocados a fase 
subsequente do Concurso somente os 1.200 (hum mile duzentos) melhor classificados em 
ordem decrescente dos pontes obtidos na prova escrita de conhecimentos, incluidos os 
candidates( as) que se declararam afrodescendentes em face das vagas preferenciais. 

10.5 Para os demais candidates que forem aprovados e nao convocados, poderao 
ocorrer novas convocac;oes, visando o recompletamento das vagas que por ventura nao 
venham a ser preenchidas, para tanto, sera de responsabilidade de cada candidate nessa 
condic;ao, a consulta peri6dica ao site www.cops.uel.br ate que se de por findo todo o 
processo seletivo e dentro do prazo de validade do concurso. 

11 CR!TER!OS DE DESEMPATE 

11 . 1 Em caso de igua!dade de notas na classificac;§o, o desempate se dara da seguinte 
forma: 

a) maier nota nas questoes subjetivas da Prova Esc1ita de Conhecimentos; 

b) maier numero de acertos nas questoes objetivas de Lingua Portuguesa; 

c) maier numero de acertos nas questoes objetiva·s de Matematica; 

d) maier numero de acertos nas questoes objetivas da area de Ciencias Humanas; 

e) maier numero de acertos nas ques'tees objeti•ias da area de Ciencias da Natureza; 

f) maier nota nas q uest6es objetivas do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente; 

g) maier idade. 

12 DOS RECURSOS A PROVA ESCR!TA DE CONHECIMENTOS 

12.1 No dia 8 de fevereiro de 2010, a partir das 17 horas, sera divulgada a prova 
e o gabarito oficial provis6rio das questoes objetivas, no seguinte enderec;o da Internet: 
www.cops.uel.br. 

12.2 A partir da divulgac;ao do gabarito oficial provis6rio das questoes objetivas, o 
candidate tera o prazo de 2 (dois) dias Llt<?is para interpor recurso, utilizando-se formulario 
especifico que estara dlsporilvel na Internet, no enderec;o www.cops.uel.br. cujo recurso 
de vera ser protocolizado na forma do su bitem 12.7. 

12.3 · No dia 3 de marc;o de 2010, a partir das 17 horas, serao divulgadas as notas 
das quest6es discursivas des-candidates que obtiveram pontuac;ao media igual ou superior 
a 24 (vinte e quatro) pontes nas questoes objetivas, respeitados os subitens 8.4, 8.5 e 8.6 
no enderec;o ww\oi .cops.uel.br > · · 

12.4 A partir da divulgac;ao das notas das questoes discursivas, o candidate tera o 
prazo de 2 (dois) dias uteis para interpor recursos,; utilizando,.se formulario especifico que 
estara disponfvel na Internet, no enderec;o www.cops.uel.br, cujo recurso devera ser 
protocolizado na forma do subitem 12.7. · 

12.5 0 candidate devera utilizar urn formulario para cada questao objetiva ou 
subjetiva. Formularies contendo mais deuma questao nao serao aceitos. 

12.6 Serao admitidos recursos . .relativos ao gabarito provis6rio, a formulac;ao e ao 
conteudo das questoes objetivas e subjetivas, desde que devidamente fundamentados. 
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12.7 Os recursos deverao ser protocolizados junto a Divisao de Protocolo e 
Comunica(fao da Universidade Estadual de Londrina, Rodovia Celso Garcia Cid, PR 445, km 
380, CEP 86051-990, Caixa Postal 6050, Hm Londrina, Estado do Parana, nos seguintes 
horarios: das 8h as 12h e das 14h as 18h ou postados, via SEDEX, ao endere9o acima, 
desde que dentro dos prazos, estabelecidos nos subitens 12.2 e 12.4 deste Edital, aos 
cuidados da Cops. 

12.8 Os recursos interpostos fora de prazo nao serao admitidos nem analisados no 
merito. 

12.9 A Coordenadoria de Processes Seletivos da UEL nao se responsabiliza pelo 
nao recebimento de recursos ehviados via SEDEX, no prazo de ate 5 (cinco) dias ap6s a 
data de postagem. 

12.10 Os recursos que nao estiverem redigidos no formulario especffico (subitem 
12.5) e nao forem fundamentados (subitem 12.6), bem como os que forem encaminhados 
por via postal comum, via fax ou via correio eletr6nico, nao serao admitidos e nem 
analisados. 

12.11 Os recursos serao apreciados pela Coordenadoria de Processes Seletivos -
Cops, que emitira parecer no prazo minimo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir do 
termino do prazo de interposi9ao. 0 resultado dos recursos das questoes objetivas sera 
dado a conhecer mediante publica9ao do gabarito oficial definitive a ser publicado no site 
www.cops.uel.br. 0 resultado dos recursos das questoes subjetivas sera dado a conhecer 
mediante publica(fao do edital de homologa(fao do resu!tado da primeira fase. As respostas 
dos recursos estarao a dispo~i9ao do recorrente nos autos do processo, na secretaria da 
Cops, pelo prazo de 15 (quinze) dias a confar da publica9ao do gabarito oficial definitive das 
questoes objetivas e da publica(fao do. edital de homologa(fao do resultado da primeira fase. 

12.12 Os pontos relativos as questoes objetivas que, porventura, forem anuladas, 
serao atribuidos a todos os candidates. 

12.13 Se, em decorrencia dos recursos interpostos, houver altera(fao de alternativa 
{a, b, c, d, e) no gabarito oficial definitive, os efeitos decorrentes serao aplicados a todos os 
candidates, independentemente d~ terem ou nao recorrido, ou de terem ou nao marcado a 
op<fao correta definitiva. · 

12.14 Nao serao admitidos recursos relativo~ ao preenchimento incomplete, 
equivocado, em duplicidade ou incorreto do cartao-resposta, nem por motivo de resposta 
que apresentar rasura ou emenda. · 

12.15 Nao cabera pedido de reconsidera(fao ou de revisao de resultado de recurso. 

13 DA SEGUNDA FASE: EXAME DE CAPACIDADE FiSICA (ECAFI) 

13.1 0 Exame de Capacidade Fisica (ECAFI) compreende o Teste de Suficiencia 
Fisica (TSF) que sera aplicado aos candidates concorrentes tanto as vagas PM quanto as 
vagas BM, e o Teste de Habilidades Especificas (THE) que sera aplicadb aos candidates 
concorrentes as vagas BM e que obtiverem aprova9_ao no Teste de Suficiencia Fisica, serao 
aplicados nas cidades onde o candidate realizou a 1 a Fase - Prova Escrita de 
Conhecimentos, devendo observar os endere(fos que · constarao em Edital especifico 
quando de sua convoca(fao. 

13.2 0 Exame de Capacidade Fisica para candidates a Soldado Policial Militar, 
de carater eliminat6rio, sera realizado por meio da aplica(fao do Teste de Suficiencia Fisica 
e compreendera as seguintes provas: 

Teste de Suficiencia Fisica: 

- Shuttle run; 

- Tra9ao na barra fixa; 
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- Corrida de 2.400 metros. 

13.3 0 Exame de Capacidade Fisica para candidatos a Soldado Bombeiro 
Militar, de carater eliminat6rio, sera realizado p'or meio da aplica9ao do Teste de Suficiencia 
Fisica e do Teste de Habilidades Especificas e compreendera as seguintes provas: 

a) Teste de Suficiencia Fisica: 

Shuttle run; 

Tra9ao na barra fixa; 

Corrida de 2.400 metros. 

b) Teste de Habilidade Especffica: 

Subida no cabo; 

Mergulho; 

Deslocamento em meio liquido (natavao); 

Transposi9ao em trave suspensa. 

13.4 Os objetivos, procedimentos para realiza9ao e indices/tabelas estao previstos 
no Anexo IV deste Edital que trata dc:s normas para aplica9ao e execu9ao do Exame de 
Capacidade Fisica e Teste de Habilidade Especifica. 

13.5 A tabela de pontua9ao constante do Anexo IV e somente para fins de aptidao 
no exame de capacidade fisica, nao >sendo computado para efeitos de classifica9ao no 
certame, prevalecendo neste caso, a media obtida na Prova Escrita de Conhecimentos. 

13.6 Por ocasiao da realiza9ao do Exame de Capacidade Fisica e Testes de 
Habilidades Especificas, devera obrigatoriamente o candidato, apresentar, sob pena de 
nao realizar os testes, atestados medicos considerando-o APTO para a realiza~ao dos 
exames acima descritos 02 (dois) dias antes da data marcada para a realiza9ao dos 
referidos exames, na Se9ao de Educa9ao Fisica da Diretoria de Ensino PMPR (SEFID/DE) 
ou atraves de SEDEX, no endere9o: rua Marechal Floria no Peixoto, n° 1.401, bairro 
Rebou9as, Curitiba, Pr, SEFID, CEP 80.230.110. 

13.7 Os Atestados Medld:>s deverao canter obrigatoriamente, nome e numero do 
CRM legfvel, preferencialmente impressa, do medico que os forneceram. 

13.8 0 modelo de Atestado (s) Medico (s) a que se refere o subitem 13.6, consta 
do Anexo Ill do presente edital. 

14 DA TERCEIRA FASE: EXAME DE SANIDADE FiSICA E MENTAL 

14.1 0 exame de sanidade -fisica e -mental, de carater eliminat6rio, compreendera 
avalia9ao medica e odontol6gica e avalia9ao psicopatol6gica. Esses exames tern por 
finalidade detectar condi96es m6rbidas q!.:!a venham a constituir-se em restri96es ao plena 
desempenho das atividades inerentes a carr~irCI militar estadual ou que no exercicio das 
atividades de policial militar ou de >bombeiro militar possam expor o candidato ao 
agravamento dessas condi96es m6rbidas ou eventualmente a risco de vida pessoal ou a 
integridade fisica de terceiros, selecionando o candidato apto ao exercicio plena das 
fun96es da carreira de· militar e atividades inerentes a ela. Esta compreendida, nessa fase 
do Concurso, a verifica9ao de condi96es ffsicas que nao voltadas a morbidez sejam 
consideradas impeditivas a realiza9ao do Exame de ,capacidade Fisica, face o intenso 
esfor9o ffsico a que serao submetidos os candidatos. 

14.1.1 As avalia96es constantes do Exame de Sa~de serao · realizadas nos locais, 
datas e horarios constantes de Edital especffico a ser divulgado para a convoca9ao dos 
candidatos. 
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14.1.2 As avalia96es serao procedidas por Juntas de lnspe9ao de Saude, 
constituidas par Medicos e Dentistas, 9 par Psic61ogos e Psiquiatras designados para essa 
finalidade. 

14.1.3 Par ocasiao da realizagao da avalia9ao medica, o candidate devera 
obrigatoriamente apresentar os resultados dos exames laboratoriais citados nos subitens 
14.1.4 e 14.1.5, cuja data da realiza9ao devera ser inferior a 90 (noventa) dias da 
apresenta9ao, sob pena de nao ser submetido ao exame medico e ser desclassificado do 
Concurso. 

14.1.4 As avalia96es clinicas e laboratoriais a seguir mencionadas serao custeadas 
pelos candidates: 

Hemograma complete; 
Glicemia de jejum; 
Creatinina serica; 
Sorologia para lues (VORL quantitativa); 
Machado Guerreiro; 
GamaGT; 
Parcial de urina; 
Radiografia de t6rax PA com laude; 
Eletrocardiograma de repouso com laudo; 
Eletroencefalograma com laude e exame; 
Laude de acuidade visual com e sem corre9ao; 
Laude de avalia9ao oftalmol6gica conforme anexo "V"; 
Exame de audiometria com laude; 
Radiografia panoramica odontol6gica com !audo; 
Toxicol6gico clinico, o qual devera ser realizado em laborat6rio oficialmente 

reconhecido e a criteria do candidato(a), par meio de coleta de material organico (cabelo), 
em recipiente de prova e contra-prova, cujo resultado devera apresentar negatividade para: 
Anfetaminas [anfetamina, metanfetamina, efedrina, ecstasy (MDMA, MDEA, MDA, 
metadona)]; Opiaceos (morfina, codeina, dihidrocodeina); Barbiturados (fenobarbital, 
amobarbital, pentobarbital, butabarbital, secobarbital); · Canabin6ides (maconha); 
Benzodiazepfnicos (flurazepan, oxazepan etc.) e Cocafna (metabolites); 

Teste diagn6stico de gravidez. Sendo a gravidez constatada no exame clinico ou par 
meios laboratoriais, constituir-se-a em impeditivo, vez que, encerradas as fases do 
Concurso, os candidates classificados dentro das vagas ofertadas serao inclufdos na PMPR 
(como Soldado de 2.8 Classe) para a realiza9ao do Curse de Forma9ao, no qual serao 
exigidos, em grande parte da respectiva carga horaria, intensos esfor9os ffsicos nas 
disciplinas de educa9ao ffsica militar, ordem unida, tiro policial, defesa pessoal e estagios de 
policiamento nas diversas modalidades para candidates a Soldado Policiai-Militar e intensos 
esfor9os ffsicos nas disciplinas de educa9ao ffsica militar, nata9ao, busca aquatica, busca 
terrestre, combate a incendios fiorestais, pievengao de incendios, salvamento vertical, 
salvamento terrestre e ordem unida; o que tambem nao coaduna com a condi9ao de 
gravidez, face os riscos de morte para a candidata e para o embriao/feto. 

14.1.5 Par ocasiao da apresenta9ao dos resultados dos exames laboratoriais, quando 
do exame clinico, e a criteria da Junta de lnspe9ao, os candidates deverao realizar os 
seguintes exames complementares, no prazo de 7 (sete) dias uteis, tambem custeados 
pelos candidates, para que seja realizada nova inspe9ao de saude: 

Eletrocardiograma de esfor9o e/ou ecocardiograma, para candidates cujos laudos de 
eletrocardiograma de repouso suscitarem duvidas quanta a aptidao ffsica para 
ingresso na Poll cia Militar; 

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

Eletroencefalogrania -'.sera considerado(a) apto(a) candidato(a) que apresentar 
resultado nos grupos I e II, sendo considerado(a) inapto(a) os(as) candidatos(as) que 
apresentarem resultados nos grupos Ill e IV; 
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Radiografia simples da coluna e escanornetria de membros inferiores, para 
candidates portadores de bascula de bacia; El 

Ressonfmcia magnetica de joelhos, pa:-a candidates que tenham se submetido a 
cirurgia de joelho. 

14.1.6 As Juntas de lnspec;ao de Saude, a seu criteria, poderao solicitar outros 
exames, se necessaria, com a finv.lidade de esclarecerem duvidas diagn6sticas ou 
suscitadas pelos laudos dos exames apre::;entados pelos candidates. 

14.1. 7 Serao julgados incapazes pel as juntas de lnspec;ao de Saude para ingresso 
na Policia Militar os candidates que:· 

a) nao preencherem os indice~ minimos constantes deste Edital e/ou incidirem 
nas condi<;6es incapacitantes, impeditivas ou excederem a proporcionalidade de peso e 
altura prevista neste Edital; 

b) apresentarem alterac;oes nos exames complementares, consideradas 
incompativeis com a atividade de policial militar ou de bombeiro militar; 

c) deixarem de apresentar algu•11 exame relaclonado no presente Edital ou com 
respective laude ausente ou incomplete; 

d) incidirem em condic;ao clinica que, embora nao conste do presente Edital, 
seja considerada incapacitante para a atividade de policial militar ou de bombeiro 
militar pela Junta de lnspec;ao de Saude. 

14.1.8 Serao considerados indices rninimos exigidos: 
a) acuidade visual - indice mfnimo ·ae 20/25 (Tabela SNELLEN), em cada olho, 

medido a 6 (seis) metros. sem correc;ao. 
b) sense cromatico - e admissivel a discromatopsia de graus leve e medic, e 

incapacitante a de graL1 acentuado, definidas de acordo com as instruc;oes 
que acompanham cada mccjelo de teste empregado. 

14.1.g Na avaliac;ao odonto!6gica serao consideradas como condic;oes minimas: 

- ausencia de raizes inaproveitaveis proteticamente; 

- ausencia de dentes que possuam cimentos obturados provis6rios; 

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

- ausencia de dentes cariados ou com, lesoes periapicais; 

- presenc;a de todos os dentes anteriores (incisivos e canines), tolerando-se dentes 
artificiais, desde que satisfac;am est~tica e func;ao, inclusive pr6tese total; 

- ausencia de lesoes periodor~tais graves; 

-a presenc;a de raizes hlgidas que foram aproveitadas proteticamente serao 
consideradas como dentes naturais para todos os efeitos, desde que possuam a 
referida pec;a protetica; 

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

- ausencia de disturbios da fala. 

14.1.1 0 Limites minimos de motilidade: 

a) Limites minimos de motilidade da extremidade superior: 

Ombro- elevac;ao para diante a goo, abduc;ao a goo. 

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

Punho - alcance total a 15°. 



Mao - supinac;ao/pronac;ao a goo. 

Dedas - formac;ao de pinc;a digital 

b) Limites minimos de motilidade da extremidade inferior: 

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

Joelho- extensao total, flexao a 90°. 

Tornozelo- dorsiflexao 3 10°, fle_xao plantara 10°. 

14.1.11 Indices cardiovasculares: 

- Pressao arterial medida em repouso e em decubito dorsal au sentado: 

Sist61ica- igual au menos de que 140mmHg. 

Diast61ica- igual au menos de que 90mmHg. 

Pulse arterial medido em repouso - igual au me nor que 1 OObat/min. 

14.1.12 lndice audiometrico: 
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- Serao considerados aptos as candidates que apresentarem perdas auditivas em 
qualquer ouvido ate 20 decibeis, nas frequl'mcias de 500HZ e 1000HZ; 30 decibeis, 
na frequencia de 2000HZ e 35 decibeis, nas frequencias de 3000 a 8000HZ, par vias 
aerea e 6ssea. 

14.1.13 Condic;oes incapacitantes: alem das condic;oes previstas nas "Normas 
Tecnicas Sabre as Doenc;a·s que Motivam a Exclusao do Servic;o Ativo do Exercito -
NTDMEEX- Portaria n° 113/DGP, de 07/12/2001, constituem condic;oes incapacitantes a 
ingresso na Polfcia Militar: 

a) Cabec;a e pesco<;o. Deformac;oes, perdas externas de substancia; cicatrizes 
extensas, deformantes, aderentes ou antiesteticas; contrac;oes musculares anormais, cisto 
branquial, higroma cfstico de pescoc;o e fistulas. 

b) Ouvido e audic;ao. Deformidades au agenesia do pavilhao auricular; 
anormalidades do conduto auditive e timpano. infecc;o~s cronicas recidivantes, otite media 
cronica, labirintopatias e tumores. No teste audiometrlco serao observados OS indices de 
acuidade auditiva constantes des Indices Minimos exigidos. 

c) Olhos e visao: lnfecc;oes e processes inflamat6rios, excetuando conjuntivites 
agudas e hordeola; ulcerac;oes tumorais, excetuando-se cisto benigno palpebral; 
opacificac;oes de cornea; degenerac;oes; seqOelas de traumatismo au de queimaduras; 
doenc;as; doenc;as congenitas e deformidades congenitas au adquiridas, incluindo desvios 
des eixos visuais superiores a 10 graus; anormalidades funcionais significativas e 
diminuic;ao da acuidade visual alem da tolerancia permitida; lesoes retinianas; doenc;as 
neurol6gicas au musculares; discromatopsia; bern como qualquer cirurgia refrativa num 
periodo de ate 06 (seis) meses entre 0 procedimento cirurgico e a inspec;ao de saude. 

d) Boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e esofago. Anormalidades estruturais 
congenitas ou nao; desvio acentuado de septa nasal, mutilac;oes, tumores, atresias e 
retrac;oes; sequelas de agentes nocivos; fistulas congenitas au adquiridas; infecc;oes 
cronicas au recidivantes; deficiencias funcionais na mastigac;ao, respirac;ao; fonac;ao e 
deglutic;ao; doenc;as alergicas do trato respirat6rio. 

e) Dentes. Estado sanitaria geral deficiente, infecc;oes, ma oclusao e tumores; 
restaurac;oes, dentaduras e pontes insatisfat6rias; deficiencias funcionais. Para estabelecer 
as condic;oes normais de estetica· e mastigac;ao. to1era-se a pr6tese dental, desde que o 
inspecionado apresente dentes naturais, conforme "indices Minimos". 

f) Pele e tecido celular subcutaneo. lnfecc;qes cronicas 6u recidivantes; micoses 
extensas, infectadas au cronificadas; parasitoses cutaneas extensas; eczemas alergicas 
cronificadas au infectadas; expressoes cutaneas das doenc;as auto-imunes; manifestac;oes 
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das doen9as alergicas de diffcil resoluyao; ulcera96es e edemas; cicatrizes deformantes 
que comprometam a estetica; nevus vasculares e externos au antiesteticos. Tatuagens, se 
expressando motives obscenos, ofensivos cu de morte, que possam ser consideradas como 
manifesta96es de desequilibrios psiquicos. nao sendo toleradas em hip6tese alguma na 
cabe9a, pesco90 e abaixo do ter9o distal do bra9o, antebra9o e mao. Presen9a de piercing 
para candidates do sexo masculine em qualquer area do corpo e para candidatas do sexo 
feminine em regi6es do supercilia, nariz, labios, lingua, mamas e 6rgaos genitais. 

g) Pulm6es e paredes toraclcas. Deformidades relevantes congemitas au 
adquiridas de caixa toracica; fun9ao respirat6ria prejudicada; doen9as e defeitos, congenitos 
au adquiridos; infec96es bacterianas au mic6ticas; doen9as imuno-alergicas do trato 
respirat6rio inferior (considerando-se a hist6ria); fistula e fibrose pulmonar difusa; tumores 
malignos e benignos des pulm6es e despleura, anormalidades radiol6gicas, exceto se 
insignificantes e desprovidas de potencialidade m6rbida e sem comprometimento funcional. 

h) Sistema cardiovascular. Anorma!idades congenitas au adquiridas; infec96es e 
inflama96es, arritmias, doen9as do pericardia, miocardia, endocardia e da circula9ao 
intrinseca do corayao; anormalidade do feixe de condu9ao e outras, detectadas no 
eletrocardiograma; doen9as oro-valvulares; hipotensao arterial com sintomas; hipertensao 
arterial e taquiesfigmia; altera96es significativas da silhueta cardiaca no exame radiol6gico; 
doen9as venosas, arteriais e linfaticas. · 

i) Abdome e trato digestive. Anormalidades da parede (ex: hernias, fistulas), a 
inspe9ao au palpa9ao; visceromegalias; infec96es, esquistossomose e outras parasitoses 
graves (ex: doen9a de Chagas, calazar; malaria, amebiase extra-intestinal); micoses 
profundas, hist6ria de cirurgia significativa ou ressec96es importantes; doen9as hepaticas e 
pancreaticas; les6es do trato gastrointestinal; disturbios funcionais, desde que significativos; 
tumores ben ignes e mal ignes. . . · 

j) Aparelho genito-urim3rio. :.Anormalidades congenitas au adquiridas da 
genitalia, rins e vias urinarias; tumores; infec96es e outras les6es demonstraveis no exame 
de urina; criptorquidia; 0 testiculo unico riao e incapadtante, desde que nao resulte de 
criptorquidia do outre testfculo; varicocele, volumosa e/ou dolorosa. A hipospadia nao e 
incapacitante. 

k) Aparelho osteo-mio-articular .. ~Pol!myas e anormalidade.s . des asses e 
articula96es, congenitas au adquiridas; inflamat6rias, infecciosas, neoplasicas e traumaticas; 
desvios au curvaturas anormais significativos da coluna vertebral; deformidades au qualquer 
altera9ao na estrutura normal das maos e ·pes; pr6tes~s cirurgicas e sequelas de cirurgia: 
No case de pe plano e curvatura discreta da co luna vertebral, sera · buscado o parecer 
especializado para avalia9ao de sintomas; disturbios funcionais organicos e vi cia postural. 

I) Doen9as metab61icas e end6crinas. "Diabetes mellitus"; tumores 
hipotalamicos e hipofisarios; disfun9ao firoideana sintomatica; tumores da tir6ide, exceto 
cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade m6rbida; tumores de supra-renal e 
suas disfun96es .congenitas au adquiridas; hipogonadismo primario ou seq.mdario; disturbios 
do metabolismo do calcic e f6sforo, de origem end6crina; erros inatos do metabolismo; 
desenvolvimento ariormal, em desacordo com .~ idade cronol6gica. 

m) . Sangue e 6rgaos hematopoieticos. Altera96es. do sangue e 6rgaos 
hematopoieticos significativas. A hist6ria e importante nas doenyaS hemorragicas. 
Altera96es hematol6gicas consideradas ·significati.vas deverao ser submetidas a parecer 
especializado. · 

n) Doen9as neuropsiquiatricas. Disturbios neuromusculares; afec96es 
neurol6gicas; anormalidades congenitas ou adquiridas; ataxias, incoordenay6es, · tremores, 
paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares. Sera avaliada cuidadosamente a 
hist6ria para detectar sindromes convulsivas, disturbios de consciencia, disturbios 
comportamentais e de personalidade, transtornos mentais associados ao alcoolismo; abuse 
de substancias psicoativas, psicoses, estados paran6ides e transtornos de personalidade. 
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o) Tum ores e neoplasias. Qualquer tumor maligne; tumores benignos, 
dependendo da localizagao, repercussao funcional, potencial evolutivo ou comprometimento 
estetico importante. Se o perito julgar insignificante pequenos tumores benignos (ex: cisto 
sebaceo, lipoma), devera justificar sua conclusao. 

p) Doengas sexualmente transmissiveis. Qualquer DST e incapacitante. Serao 
toleradas cicatrizes sorologicas para lues. 

q) Condigoes ginecologicas. Neoplasias; coforite; cistos ovarianos nao 
funcionais; salpingite, lesoes uterinas e outras anormalidades adquiridas, exceto 
insignificantes e desprovidas de potencialidade morbida; anormalidades congenitas; 
mastites especificas, tumorac;:oes da mama. 

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

1) Sexo masculine: IMC entre '18 e 30. 

2) Sexo feminine: IMC entre 18 e 28. 

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

Formula para calculo do IMC: 

IMC = Peso Corporal (em Kg) 
(AL TURA)2 (em metros) 

14.2 0 Exame Psicopatologico, sera aplicado nas cidades onde o candidate 
realizou a 1a Fase - Prova Escrita de Corihecimentos e ·2a Fase - Exame de Capacidade 
Fisica, devendo observar os enderegos que constarao em Edital especifico quando de sua 
convocagao. 

14.2.1 0 Exame Psicopato!ogico, de carater eliminatorio, tern como objetivo indicar 
os candidates que possuam caracteristicas intelectivas, motivacionais e de personalidade 
compativeis com a multiplicidade, · periculosidade e sociabilidade das atribuigoes da fungao 
policial militar, alem do porte de arma de fogo, e contra-indicar aqueles que apresentem 
caracteristicas psicologicas incorr.pativeis com tais atribuigoes, de acordo com os 
parametres do perfil psicologico estaoelecido para o cargo, sera executado pela Cops/UEL e 
supervisionado pela subcomissao designada para o exame de sanidade ffsica e mental. 

14.2.2 Metoda 

- Mensuragao. Serao realizadas avaliagoes das caracteristicas predominantes de 
personalidade, de habilidades especificas e de evidencias de patologias, par meio da 
aplicac;ao de instrumentos psicometricos validados pelo Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) que resultem na obtengao de dados objetivos e fidedignos. 

- Procedimento ... 0 Exame Psicopatologico sera realizado par meio de provas 
coletivas, ou seja, aplicac;ao simultanea a todos os candidates, em igualdade de condigoes e 
em dias e horarios divulgados previamente, de testes psicometricos objetivos e projetivos. 

-Para a realizagao dos testes, os cani;lidatos deverao portar lapis preto n.0 2, borracha 
e caneta preta ou azul. 

- Para a submissao ao Exame Psicopatologico, recomenda-se ao candidate os 
seguintes cuidados: dormir pelo menos 08 (oito) horas na noite que antecede o Exame, 
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alimentar-se de forma habitual no dia do Exa.me, fazer abstinemcia de alcool au outra 
substancia psicoativa nas 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o Exame. 0 nao 
cumprimento destas orienta((oes sera d0 totai responsabilidade do candidate. 

14.2.3 Serao contra-indicados os candidates que apresentarem caracterfsticas 
incompatfveis com o perfil psicol6gico estabelecido pela PMPR para o exercfcio da fun((ao 
e/ou a presen((a de qualquer urn dos tipos de transtornos mentais e comportamentais, 
conforme classifica((ao do C6digo lnternacional de Doen((as (CID-10), detectada par meio 
dos testes utilizados, au atraves de entrevista complementar. 

14.2.4 Tabela do Perfil Profissiogr~fico 

Caracteristica Parametro Descri~ao 

Centrale Elevado 
emocional 

Habilidade de reconhecer as pr6prias emo((oes diante 
de urn estfmulo, controlando-as de forma que nao 
interfiram _em seu comportamento. 

~~~~------~~~~--+=------
Preocupa((aO antecipada com acelera((ao das fun((oes Ansiedade Diminufda 
organicas que podem afetar sua capacidade de rea((ao 

~------------~----~--+d~i~a~n~te~d~e~s~itu~a~((~o~e~s~q-~e~e~s~tr~e~ss~e~·----~----~~--~ 
lncapacidade de controlar as emo((oes e tendencia a Diminufda lmpulsividade 
reagir de forma brusca e intensa diante de urn estfmulo 
interne au axterno. 

r-------------~--------+- ~------------------------~ 
Domfnio Adequado Habi!idade cinestesica para movimentar o corpo com 
psicomotor equilibria, atendendo as solicita((oes psfquicas e/ou 

emocionais. ' 
1-=----:-~:-:--------t-::-:---~--+=C:..:...a:...:c..pa·cidade de visualiZa((aO, isto e, de formar Raciocfnio Adequado 
espacial 

Aten((ao 
Concentrada 
Autoconfian((a 

Resistencia a 
frustra((ao 

lnteligencia 

Memoria 

Elevada 

Adequada 

Elevada 

Adequada· 

Elevada 

representac;oes mentais visuais e manipula-las 
transformanda·as em novas representa((oes. 
Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a aten((ao em 
um objeto. 
Atitude de autodomfnio, presen((a de espfrito e 
confian((a nos pr6prios recursos, estabelecendo 
cantatas d~ forma resoluta e decidida, acreditando em si 
mesmo. 
Habilidade de manter suas atividades em bam nfvel 
quando privado da satisfa((ao de uma necessidade 
pessoal, em uma dada situa((ao profissional au pessoal. 
Grau de inteligencia global dentro da faixa media, aliado 
a· capacidade de incorporar novas conhecimentos e 
reestruturar conceitos ja estabelecidos. 

' Capacidade para · memorizar sons e imagens, 
principalmente fisionomias, tornando-as disponfveis 
para a lembr?tn((a imediata. 

r-------------~--------~ 
Energia que dispoe o indivfduo a enfrentar situa96es Agressividade Levemente 

Adaptabilidade 

Flexibilidade 

Maturidade 

Responsabilidade 

Dinamismo 
lniciativa 

elevada 

Elevada 

Elevada 

Adequada 

Elevada 

Elevado ·· 
Elevada 

adversas, direcionando-a de forma que seja benefica 
para si e para a sociedade, mostrando-se uma pessoa 
combntiva. 
Capacidade do indivfduo adaptar seu comportamento as 
mais diversas.situa96es. 
Capacidade do indiVfduo agir com desenvoltura nas 
mais diversas situa((oes e/ou ideias. 
Desenvolvimento ffsico e psicol6gico de acordo com a 
idade cronol6gica. · · 
Capacidade do indivfduo tamar decisoes, assumindo 
suas consequencias. 
Capacidade de deserivolver atividades inten·sas. 
Capacidade em empreender e proper novas atitudes 
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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 

proe_orcionar a possibilidade de trocas afetivas. 
Capacidade de Elevada Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus 
lideranc;a aspectos. 
Fobias Ausentes Medo (rracional ou patol6gico de situac;oes especificas 

como animais, altura, agua, sangue, fogo etc., que 
levam o· individuo a desenvolver evitac;ao ou crises de 
panico. 

Honestidade Elevada Respeito aos limites alheios com probidade e decoro. 

14.2.5 0 resultado do Exame Psicopatol6gico sera divulgado em conjunto com os 
demais exames que compoem o Exame de Sanidade Fisica e Mental. 0 motivo especifico 
da desclassificac;ao podera ser informado por escrito, unicamente ao candidate (a), por urn 
Psic61ogo(a) componente da subcomissao de avaliac;ao, desde que o candidate requeira no 
prazo de 02 (dois) dias uteis a contar da divulgac;ao do resultado ao Presidente do 
Concurso. 0 candidate 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 avaliac;ao, na data. determinada para· vistas dos resultados do Exame 
Psicopatol6gico (entrevista de devoluc;ao). . 

14.2.6 Ap6s a entrevista de devoluc;ao o candidate tera o prazo de 02 (dois) dias 
uteis para apresentac;ao de recurso administrativo perante o Presidente da Comissao de 
Concursos, podendo ser assessorad0 ou representado por psic61ogo que nao tenha feito 
parte da comissao avaliadora, que fuhdamentara o pedido de revisao do processo qe 
avaliac;ao do recorrente. 0 psic6logb contratado pelo requerente podera proceder a revisao 
do processo de avaliac;ao do recorrente na presenc;a de urn psic61ogo da Comissao 
Examinadora. · · · 

14.2. 7 Nao serao, em hip6tese alguma, realizados novos testes aos candidates 
contra-indicados. 

15 DA QUART A FASE: EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL 

15.1 De carater eliminat6rio,_visa a comprova</ao da idoneidade moral e conduta 
do candidate. 

15.2 0 Exame Social e Documental constara de pesquisa social, compreendendo 
preenchimento de questionario (Formulario de Dados Biograficos), diligencias (ambiencia 
domestica e social), entrevistas e pedidos de informac;ao, que se estendera inclusive ao 
periodo de formac;ao. 

15.3 0 questionario que devera ser retirado pelo candidate no dia do Exame de 
Capacidade Fisica no local de sua aplicac;ao, devera ser preenchido e entregue no prazo 
maximo de 05 (cinco) dias uteis na.28 Sec;ao do Estado Maior no Quartel do Comando Geral 
da PMPR, no enderec;o: Av. Marechal· Floriano Pe.ixotci, · h0 1 A01, bairro Reboui;as, · cidadt:f 
de Curitiba/Pr, CEP 80.230-110,. para os candidates que realizaram a Prova Escrita de 
Conhecimentos em Curitiba e pessoaimente nos Batalhoes PM ou Grupamentos BM das 
cidades de Londrina, Maringa, Cascavel e Foz do lguac;u para os candidates que realizaram 
a Prova Escrita de Conhecimento naquelas Cidades, e visa coletar dados gerais sobre os 
candidates por meio de formulario espeicffico e por ocasiao da devoluc;ao deste devidamente 
preen chi do, deverao ainda, ser anexados ao formulario, ·as seguintes certidoes: 

a) Certificado de conclusao e Hist6rico Escolar do Ensino Medio; 
b) Certidao de Crime Eleitoral e de Quitac;ao Eleitoral; 
c) Certidao da Vara de Execuc;ao Penal da Comarca de sua residencia; 
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d) Certidao do Cart6rio do 1° Oficio do Distribuidor da Capital (somente para 
quem reside em Curitiba); 

e) Certidao do Forum Criminal da Comarca de sua residencia; 
f) Certidao de Antecedentes Criminais expedida pelo Institute de ldentifica9ao 

do Parana e/ou do Estado on de tenha residido nos ultimos 05 (cinco) a nos; 
g) Certidao da Justi9a Federal; 
h) Para os ex-militares das For9as Arrnadas, Policias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares deverao Cipre~er\tar ainda: 
i) Certidao das Justi9as Militares Estaduais (para ex-militares estaduais incluindo 

os da PMPR) ou da Justiva Militar Federai (para ex- militares federais). 

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

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

b) as obriga96es e deveres inerentes ao futuro militar, de acordo com o previsto no 
C6digo da Policia Militar do Parana. 

15.5 As diligencias de Ambiencia Social destinam-se: 

a) Nao ter envolvimento com pessoas comprometidas com ilicitos. 

b) Se, nos locais que trabalha ou trabalhou, as atividades sao ou eram id6neas e 
licitas. Em case positive, se o comportamento e ou era compativel com a condi9ao de 
futuro militar (assiduo, pontual, honesto e relaciona .. se ou relacionava-se bern com os 
colegas). 

c) Se os locais onde frequenteD ou costuma freqOentar sao compativeis com a 
condi9ao de futuro militar, te-ndo em vista as pessoa~ que o freqOentam e as atividades 
que ali sao realizadas. · · 

15.6 As diligencias de ambiencia domesticadestinam-se: 

a) Verificar se o candidate e possu_igor de condi96es minimas de higiene pessoal. 
~ ... ' 

b) Se nao reside sob o mesmo tete com pessoas envolvidas em ilicitos. 

15.7 A Entrevista tern a finalidade de cqmparar os dados fornecidos pelos candidates 
e per terceiros com 0 apurado nas diligt§ncias realizadas, esclarecer duvidas, levantar outras 
informa96es julgadas necesscarias e dar condi906S de emitir parecer conclusive SObre a 
aprova9ao ou reprova9ao do candidate. 

15.8 Os Pedidos de lnforma96es visam coletar dados relatives aos antecedentes do 
candidate nos 6rgaos·abaixo: 

a) Institute de ldentifica9ao do Parana·; 

b) Escolas Publicas/Particulares; 

c) Secreta ria .de Estado da Educa9ao do Parana; 

d) Firmas Pl:iblicas/Particulares; 

e) Organiza96es Militares 

f) Departamento de ·Policia· Federal -·Se9ao Parana; 

g) Delegacias Policiais; 

h) Varas de lnquerito; 

i) Varas Criminals; 

j) Varas de Execu9ao Penais; 

k) Juizados Especiais; 

I) Registros de Ocorrencias Policipis (Boietins de Ocorremcia); 

m) Outros 6rgaos julgados necessaries. 



93 

15.9 Sera desclassificado do Concurso Publico previsto neste Edital, o candidato 
que tenha sido considerado contra-indicado nesta fase ou em concursos anteriores da 
PMPR no Exame Social e Documental, salvo se houver cessado o motivo daquela 
reprovac;ao, bern como aqueles que durante a realizac;ao de qualquer fase do certame 
faltarem com o respeito, a disciplina e a etica social com qualquer dos examinadores, 
concorrentes ou pessoas que porventura estejam nos locais de exame. 

16 DA CLASSIFICACAO 

16.1 A classificac;ao gerai do Concurso para fins de ingresso na PMPR dentro das 
vagas ofertadas sera pela nota da Prova Escrita de Conhecimentos, conforme definido no 
item 10 deste Edital, com observancia no disposto no subitem 1.8, desde que o 
candidato(a) seja considerado(a) apto(a) nas demais fases previstas no presente Edital. 
Essa classificac;ao geral sera pubiicada no Diario Ofk:ial do Estado e no enderec;o eletronico 
www .cops.uel.br. 

17 DO INGRESSO 

17.1 Somente ingressara na PoHcia Militar do Parana o candidate que: 

17 .1.1 Satisfizer todas as condic;oes pre vistas no subitem 5.2 deste Edital. 

17 .1.2 For aprovado e classificado dentro do numero de vag as existentes, conforme 
criterios estabelecidos no presente Edital. 

17 .1.3 Apresentar os seguintes documentos, no ato do ingresso, dentro do prazo 
previsto, sob pena de desclassificac;ao: 

a) 01 (uma) toto 3x4 colorida recente de frente; 

b) Cedula de identidade do Parana ou protocolo de seu requerimento junto ao 
Institute de ldentificac;ao do Parana e duas c6pias; 

c) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de 
Dispensa de lncorporac;ao/lsenc;ao ou Carta Patentee umac6pia; 

d) CPF e uma c6pia; 

e) Comprovante de enderec;o com CEPe uma c6pia; 

f)Tftulo de eleitor e comprov~uite da ultima vota'gao e uma c6pia; 

g) Certificado de conclusao e hist6rico escolar do ensino media ou equivalents, 
fornecido por instituic;ao de ensino oficial ou regularmente reconhecida ou autorizada 
pelo 6rgao governamental compe£ente; 

h) Certidao de casamento e uma :::6pia; 

i)Certidao de nascimento dos filhos e uma c6pia; 

j)Declara·c;ao de bens e valores que compoem seu patrimonio privado; 

k) Declarac;ao de desvinculac;ao, para o candidato que exerce cargo, emprego 
ou func;ao publicos federal, estadual ou municipal, conforme preveem os incises XVI e 
XVII, do art. 37 da Constituic;ao Federal; 

--- -

17.1.4 Os militares (ou ex-militares) das Forc;as Armadas, Polfcias Militares e Corpos 
de Bombeiros Militares devefao apresentar ainda certidao do Arquivo-Geral e do Servic;o de 
Justic;a e Diseiplina da respectiva Unidade Militar em que servem ou serviram, exceto na 
condic;ao de prestac;ao do servi9o militar obrigat6rio. 

17.2 A apresentac;ao dos documentos exigidos e de inteira responsabilidade dos 
candidates que poderao deixar de ser inclufdos se nao apresenta-los na data estipulada em 
Edital especffico ou se apresenta-los rasurados, ileg[veis ol.l irregulares. 
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17.3 A declarac;ao falsa ou in~xata, bern como a apresentac;ao de documentos ou 
informac;oes falsos ou inexatos, determinarao a inva!!dac;ao da ingresso e de todos os atos 
dela decorrentes, em qualquer epoca, sem · prejuizo das sanc;oes civis, penais e 
administrativas cabiveis. 

17.4 0 nao comparecimento des can(iidatos para efetivac;ao do ingresso ou a nao 
apresentac;ao des documentos exigidos dentro des prazos estabelecidos em Edital 
especifico, sera entendido em desistEmcia· e implicara na sua eliminac;ao do Concurso, 
sendo convocados candidates suplentes na ordem rigorosa de classificac;ao. 

17.5 Nao sera admitido ingresso per procurador, salvo per motive de doenc;a 
plenamente justificado, desde que nao impec;a o candidate de iniciar o curse de formac;ao no 
prazo estipulado. 

17.6 0 ingresso na PMPR, ate formal do Comando-Geral, sera realizado pela 
Diretoria de Pessoal atraves do Centro de Recrutamento e Selec;ao, sendo que ap6s a 
formalizac;ao desse ingresso, OS aprovados serao apresentados pela Diretoria de Pessoal a 
Diretoria de Ensino, a qual tara a distribuic;ao para fins de realizac;ao do Curse de Formac;ao 
de Soldados PM ou BM conforme o previsto nos itens 2 e 3 do presente Edital. 

18 DOS RECURSOS 

18.1 Sera admitido recurso relativo a formulac;ao de questoes objetivas, 
formulac;ao de questoes subjetivas, correc;ao de provas subjetivas e te6rico-praticas,e erro 
material. 

. ·: ... 
18.2 0 recurso sera admitido uma (mica vez, nao cabendo pedido de 

reconsiderac;ao ou recurso a instancia superior. · 

18.3 Os recursos a que se refere o item 18.1, exceto os constantes do item 12 e 
seus subitens, serao avaliados e julgados pelas bancas examinadoras compostas nas 
subcomissoes respectivas. 

18.4 0 recurso apresentado tera efeito devolutive ate seu julgamento. 

18.5 Serao liminarm~nte 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 fax ou via correio eletronico. 

18.6 0 recurso devera ser interposto, sob pena de preclusao deste direito, no 
prazo de dais dias uteis, a contar do dia imediato a dpta de divulgac;ao des resultados de 
cada fase, em edital especifico. · 

18.7 0 candidate que impetrar recurso somente sera encaminhado para a 
realizac;ao des exames seguintes case tenha side deferido o seu requerimento. 

18.8 Compete a Comissao do Concurso decidir, motivadamente, sabre os recursos 

no prazo minima de 05 (cinco) dias uteis. ;· 

18.9 Os recursos, exceto os constantes do item 12 e seus subitens, a que se 
refere o presente Edital deverao, observados os prazos, ser dirigidos ao Diretor de Pessoal 
da PMPR e/ou ao Presidente do Concurso Publico e protocolados no Sistema lntegrado do 
Protocolo Geral no Quartel· do Comando-Gerai da PMPR em Curitiba a Avenida Marechal 
Floria no Peixoto n° 1.401, bairro Rebouc;as, no horario de expediente, aos cuidados do 
Centro de Recrutamento e Selec;ao - CRS. · 

19 DAS DISPOSICOES FINAlS 

19.1 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 realizac;a.o de qualquer prova, teste ou exame. 
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b) Faltar ou chegar atrasado par~ a realizac;ao de qualquer prova, teste ou 

exame. 

c) Nao portar documento comprobat6rio da inscric;ao e de identidade com 

fotografia para a realizac;ao de qualquer prova, teste ou exame. 

d) verificar, a qualquer tempo das provas, testes ou exames que, dentre os 

aplicadores de sua sala ou do seu grupo exista qualquer parente seu, afim ou consanguineo 

ate 3.0 grau, ou conjuge, e nao comunicar o fato ao coordenador do setor. 

19.2 0 candidate devera apresentar-se para a realizac;ao das provas, testes ou 
exames com trinta minutes de antecedencia. 

19.3 Nao sera admitido a realizar as provas o candidate que chegar ap6s o horario 
previsto para o fechamento dos portoes. 

19.4 A confirmac;ao dos !ocais de provas, bern como do calendario para os exames 
das demais fases do Concurso, devera ser feita pessoalmente pelo candidate, par meio de 
acesso ao enderec;o eletronico www.cops.uel.br ou • .www.dioe.pr.gov.br 

19.5 Para o Exame de Gapacidade Ffsica nao sera permitido o usa de qualquer 
substancia qufmica capaz de alterar o desenvolvimento natural do candidate, ficando, a 
criteria da comissao de avaliadores, a escolha aleat6ria de qualquer candidate para sujeic;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. 

19.6 Sera eliminado o candidato que faltar em qualquer um dos dias de provas, ou 
no ato do ingresso, passando a condic;ao de desistente. 

19.7 As convocac;oes para a realizac;ao de f?ses, bern como, qualquer outro ato 
decorrente do concurso, s6 serao realizados e tornados publicos pelos sites 
www.cops.uel.br e www.dioe.pr.gov.br nao sendo em hip6tese alguma, realizada 
convocac;oes par meio de carta, fax, e-mail ou qualquer outro tipo de correspondencia 
pessoal. 

19.8 A desclassificac;ao do candidate, decorrente do nao-atendimento dos 
requisites constantes neste Edital, em qualquer fase do Concurso, dar-se-a par ato do 
Presidente da Comissao, com a divulgac;ao dos resultados de cada fase. 

19.9 0 candidate somente sera submetido a fase subsequente do Concurso se 
aprovado ou considerado apto, conforme o caso, na fase anterior. 

19.10 Em hip6tese alguma sera realizado noyp teste nos casas em que o candidate 
tiver sido considerado ausente, inapto, desclassificado, contra-indicado ou que mesmo 
presente, deixe de realizar as provas, testes-au exames, par qualquer motive. 

19.11 Os candidates inchJidos na Pol.fcia rviilitar do Parana, ap6s aprovac;ao no 
Concurso regulado par este Edital, serao matriculados em Curso de Formac;ao de Soldado 
na condic;ao de Soldados de 2.a Clas~e. · 

19.12 Os resultados de cada fase do Concurso serao divulgados par meio de 
Editais do Presidente da Comissao, publ!cados nq enderec;o eletronico da Coordenadoria de 
Processes Seletivos da UEL, www.cops.uel.br e par meio de extrato de Editais publicados 
no Diario Oficial do Estado, www.dioe.pr.gov.br. 

19.13 As comissoes designadas para a realizac;ao das fases do concurso, cabera a 
responsabilidade de providenciar as meios necessaries ao desenvolvimento das atividades 
que lhes ficarao incumbidas face a designac;ao. . 

19.14 Os casosornissos sera a resolvidos pelo Diretor de Pessoal da Poll cia Militar. 

19.15 Fazem parte deste Edital as seguintes anexos: 
a) Anexo I - Quadro de Vagas 



b) Anexo II - Conteudo Programatico; 

c) Anexo Ill - Modelo de Atestado M~d~co; 

d) Anexo IV - Conteudo do Exame de Capacidade Fit;ica; 

e) Anexo V- Modelo de Laudo de avaliacao oftalmol6gica; 

Curitiba, PR, 24 de novembro de 2009. 

Coronel QOPM Joacyr Jose da Silva, 

Diretor de Pessoal da Policia Militar do Parana. 

96 



97 

ANEXO I- QUADRO DE VAGAS 

Cargo/Fun~ao I Vaq~§Jdertadas Reserva de Vi!9i!§ 
Afrode§cendent~ * 

Soldado 28 classe 
i PM BM 

r .. 1.100 _ 400 
150 

Total de vagas ofertadas 1500 

* correspondentes a 1 0% das vag as ofertadas. 
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ANEXO II • CONTEUDO PROGRAMATICO 

LINGUA PORTUGUESA (10 questoes) 

Compreensao e interpretacao de textos, com moderado grau de complexidade. Reconhecimento da 
finalidade de textos de diferentes generos. Localizacao de informacoes explfcitas no texto. lnferencia 
de sentido de palavras e/ou expressoes. lnferencia de informacoes implfcitas no texto e das relacoes 
de causa e consequencia entre as partes de um texto. Distinr;ao de fato e opiniao sobre esse fato. 
lnterpretacao de linguagem nao-verbal (tabelas, fotos, quadrinhos etc.). Reconhecimento das 
relacoes 16gico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjuncoes, adverbios, preposicoes 
argumentativas, locucoes etc. Reconhecimento das relacoes entre partes de um texto, identificando 
repeticoes ou substituicoes que contribuem para sua continuidade. ldentificacao de efeitos de ironia 
ou humor em textos variados. Reconhecimento de efeitos de sentido decorrentes do uso de 
pontuacao, da exploracao de recursos ortograficos e/ou morfossintaticos, de campos semanticos, e 
de outras notacoes. ldentificacao de diferentes estrategias que contribuem para a continuidade do 
texto (anaforas, pronomes relatives, dem0nstrativos etc.). Compreensao de estruturas tematica e 
lexical complexas. Ambiguidade e parafrase. Relacao de sinonfmia entre uma expressao vocabular 
complexa e uma palavra. 

MATEMATICA (10 questoes) 

Operacoes com numeros inteiros, fracionarios e decimais. Fracoes ordinarias e decimais. Conjunto e 
fungoes. Progressoes aritmeticas e geometricas. Logaritmos. Porcentagem e juros. Razoes e 
proporcoes. Medidas de tempo. Equacoes de primeiro e segundo grau; sistemas de equacoes. 
Sistema de medidas de tempo, sistema metrico decimal, sistema monetario brasileiro. Relacoes 
trigonometricas. Formas geometricas basicas. Perfmetro, area e volume de figuras geometricas. 
Graficos e tabelas. Porcentagem. Regrade tres simples e composta. Calculo Proposicional. L6gica de 
1a ordem. Raciocfnio L6gico. Resolucao de problemas. 

ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ( 8 qu!3stoes) 

Estatuto da Crianca e do Adolescente- ECA (Lei n° 8.069/90). · 
Titulo I 
Das Disposicoes Preliminares. 
Titulo II 
Dos Direitos Fundamentals: 

Do Direito a Vida e a Saude; 
Do Direito a Liberdade, ao Respeito e i'l Dignidade; 
Do Direito a Convivencia Familiar e Comunitaria; 
Do Direito a Educacao, a Cultura;ao Esporte e ao LEizer; 
Do Direito a Profissionalizacao e a Protecao no Trabalho. 

Titulo Ill 
Da Prevencao. DosProdutos e Servicos. Da Autorizacao para Viajar. Das Medidas de Protecao. 

Parte Especial 
Titulo Ill 
Da Pratica de Ato lnfracionaL Dos Direitos Individuals. Das Medidas S6cio-Educativas. 
Titulo IV 
Das Medidas Pertinentes aos Pais au Responsavel. 
Titulo V ,. 
Do Conselho Tutelar. Disposicoes Gerais. Das Atribuigoes do Conselho. 
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CIENCIAS DA NATUREZA (10 questot!s) 

Estudo geral dos liquidos e s61idos: propr:e:dades dos liquidos e s61idos, pressao de vapor de urn 
liquido puro e de uma solw;ao, relac;ao entre pressao de vapor e temperatura; tipos de soluc;ao em 
func;ao do estado ffsico dos componentes, soluc;oes condutoras e nao condutoras de eletricidade e a 
natureza da especie quimica dissolvida; Termoquimica: energia das reac;oes quimicas, reac;oes 
endotermicas e exotermicas, aditividade dos calores de reac;ao e lei de Hess, entalpia, entropia, 
termodinamica do fogo; Cinetica Quimica: reac;oes quimicas e colisoes efetivas; velocidade de reac;ao 
e energia de ativac;ao; velocidade de reac;ao e c'oncentrac;ao dos reagentes(ordem da reac;ao); fatores 
que influem na velocidade da reac;ao quimica; Movimento, varia~oes e conserva~oes: unidades 
tematicas: fenomenologia cotidiana, variac;ao e conservac;ao da quantidade de movimento, energia e 
potencia associadas aos movimentos, equilibrios e desequilibrios; Calor, ambiente e usos de energia: 
fontes e trocas de calor, tecnologias que usam calor, o calor na vida e no ambiente, energia: produc;ao 
para uso social; Equipamentos eletricos e telecomunica~oes: aparelhos eletricos, motores eletricos, 
geradores, emissores e receptores; Materia e radia~ao: materia e suas propriedades, radiac;oes e suas 
interac;oes, energia nuclear e radioatividade, eletronica e informatica; Universo, Terrae Vida: Terrae 
sistema solar, o universo e sua origem, compreensao humana do universo, interac;ao entre os seres 
vivos, qualidade de vida das populac;oes humanas, identidade dos seres vivos, diversidade da vida, 
transmissao da vida, etica e manipulac;ao genica, origem e evoluc;ao da vida. 

CIENCIAS HUMANAS (10 questoes) 

Problemas eticos e politicos: Estado, sociedade e poder, democracia, constituic;ao da cidadania, 
poder, liberdade, emancipac;ao e dever, a questao da justic;a, da liberdade e autonomia. A rela~ao da 
arte com a sociedade: a Industria Cultural e cult!,Jra de massa, a reprodutibilidade tecnica da arte, a 
questao da arte e da industria cultural;- ds pr~~essos sociais e suas expressoes territoriais: 
atividades economicas e dinamicas populacionais, urbanizac;ao, industrializac;ao, produc;ao de 
conhecimentos, transformac;oes tecnol6gicas e 
o mundo do trabalho, apropriac;ao privada da terra, a cidade, o campo; A constitui~ao dos blocos de 
poder e as transforma~oes territoriais: redes de·circulac;ao, desigualdades regionais; Antiguidade 
Ocidental: cultura Greco-Romana, a constituic;ao e o desenvolvimento da Polis grega, Roma 
Republicana e Imperial; Mundo Ocidental Durante o Medievo: a sociedade feudal Europeia; Mundo 
na Modernidade: a cultura e a ciencia, a conquista e a colonizac;ab da America e do Brasil, a revolu~ao 
industrial: cultura e trabalho na Europa; nas colonias anglo-hispanicas e no Brasil, as varias formas·de 
trabalho: escravo, servil e assalariado, a consolidac;ao do capitalismo: dominac;ao, conflitos e 
resistencias, culturas de massa e vanguardas artisticas: as relac;oes entre o erudito e o popular, 
globalizac;ao, neo-liberalismos, a questao ambi'ental e a sociedade do conhecimento, a exclusao na 
contemporaneidade: etnias, nacionalismos, religioes e sexualidades; lndividuo, ldentidade e 
Socializa~ao: a questao da identidade nas varias sociedades; a emergencia do 
individuolindividualidade e do individualismo; a diversidade do processo de socializac;ao; a questao da 
familiae da escola na formac;ao do individuo; Estrutura e Estratifica~ao Social I As desigualdades 
Sociais: a relac;ao entre a estrutura socia! e a estratifica<;ao: as castas, os estamentos e as classes; as 
varias form as de desigualdades sociais e a diversidsde d2s explicac;oes te6ricas. 

CONHECIMENTOS GERAIS I ATUALIDADES (2 questoes discursivas) 
,. 

Noc;oes gerais sabre temas da vida econ6m1ca, politica e cultural do Parana, do Brasil e do Mundo. 0 
debate sabre as politicas publicas para o _ meio, ambiente, saude, educac;ao, trabalho, seguranc;a, 
assistencia social e juventude. Etica e Cidadania. Aspectos relevantes das relac;oes entre os Estados 
ePovos. 



100 

ANEXO Ill- MODELOS DE ATESTADOS MEDICOS PARA 0 TESTE DE SUFICIENCIA 
FISICA (TSF) E TESTE DE HABILIDADES ESPECiFICAS (THE) DO EXAME DE 

CAPACIOADE FiSICA (ECAFI) 

ATESTADO MEDICO PARAO TSF 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) ----------------' 

RG ________ , goza de boas condic;oes de saude, estando apto para 

realizar os testes de corrida de 2.400 metros, trac;ao na barra fixa e shuttle run, de 

concurso publico da Policia Militar do Parana, regulado pelo Edital n° 061/2009-CRS da 

Diretoria de Pessoal. 

Curitiba, Pr, __ / __ _/ __ 

Assinatura/carimbo e CRM do Medico 

ATESTADO MEDICO PARAO THE 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) -------------' RG 

-------' goza de boas condic;5es de saude, estando apto para realizar os 

testes de subida no cabo, mergulho, desiocamento em meio liquido e transposic;ao em 

trave suspensa, do concurso publico da Policia Militar do Parana, regulado pelo Edital n° 

061/2009-CRS da Diretoria de Pessoal. 

Curitiba, Pr, ___ / / __ 

Assinatura/carimbo e CRM do Medico 

Os Atestados Medicos deverao conter obrigatoriamente, nome e numero do 
CRM legivel, preferencialmente impressa, do medico que o forneceu. 
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ANEXO IV- CONTEUDO 00 EXAME DE CA~ACIDADE FiSICA (ECAFI} 

TESTE DE SUFIC/ENCIA FiSICA fTSEJ. 

0 Teste de Suficiencia Ffsica que faz parte do ECAFI sera composto por tres 
exercfcios conforme descric;:ao abaixo, obedecendo aos indices previstos na tabela 
apresentada. 

Para ser considerado(a) APTO(A) o(a) candidato(a) devera fazer uma somat6ria de 
no mfnimo 11 (onze) pontes de urn total maximo de 15 (quinze) pontes. 

Sera considerado(a) INAPTO(A) o candidate( a) que nao alcanc;:ar o mfnimo exigido. 

1} SHUTTLE RUN 

(traduzido: corrida de ir e vir) 

a) Objetivo: Avaliac;:ao da agi!idade neuro-motora e da velocidade. 

b) Material: 02 (dois) tacos de madeira e 01 (urn) cronometro e espac;:o livre de obstaculos. 

c) Procedimento: 0 candidate coloca-se atras do local de largada, como pe o mais proximo 
possfvel da linha de sa fda. Ao comC\ndo de, voz do avaliador o candidate inicia o teste como 
acionamento concomitante do cronometro. 0 candidate em ac;:ao simultanea, corre a 
maxima velocidade ate os tacos equidistantes da linha de saida a 9,14 m (nove metros e 
quatorze centfmetros), pega urn de!es e retorna ao ponte de onde partiu, depositando esse 
taco atras da linha de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do 
segundo taco, procedendo da mesma forma. 0. cronometro e parade quando o candidate 
deposita o segundo e ultimo taco no sclo e ultrapassa com pelo menos urn dos pes a linha 
final. Ao pegar ou deixar o taco, o candidate tera que cumprir uma regra basica do teste, ou 
seja, transpor pelo menos urn dos pes as linhas que limitam o espac;:o demarcado. 0 taco 
nao deve ser jogado, mas sim, depositado ao solo. 

d) Numero de Tentativas: 02 (duas); 0 candidate tera duas chances para realizar sendo 
considerado valido o seu melhor tempo. 

e) Tempo de execuc;:ao: Livre a criteria do candidate. Os pontes serao computados conforme 
a tabela. 

• .... 
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Esquema de Shuttle Run 
Fonte: DANTAS, E.H.M., 1986 
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2) TRACAO NA BARRA FIXA 

a) Objetivo: Medir a for98 muscular de memoros superiores. 

b) Procedimento: Partindo da posic;:ao inicial (peg ada) na barra, posic;:ao LIVRE (pronac;:ao ou 
supinac;:ao), flexionar os brac;:os ultrapassando o queixo em angulo reto com o pescoc;:o ate a 
parte superior da barra, pes fora do solo, e voltar a posic;:ao inicial, ficando com os brac;:os 
completamente estendidos. 
E proibido o cantata das pernas ou do corpo com qualquer objeto ou auxflios. 
Para a contagem serao validas as trac;:oes corretamente executadas e encerra-se o 
exercfcio assim que o candidate largar a barra. 
Portanto, dentro da presente descric;:ao serao computadas as trac;:oes executadas em que o 
queixo ultrapasse a altura da barra em angulo reto. Nao sera computada a primeira trac;:ao 
caso o candidate a realize com aproveitamento do impulso realizado durante o salto para a 
empunhadura de tomada a barra. . 

c) Numero de tentativas: sera aceito apenas 01 (uma) tentativa. 

d) Numero de repetic;:oes: Livre a criterio do candidato(a). Os pontos serao computados 
conforme a tabela. 

Figura 01 
Posi9ao 1 

lnicial 

.... ,.,_... :· 

Figura 03 
Posigao 3 

Final do Exercfcio 



3) CORRIDA DE 2.400 m 

a) Objetivo: Visa verificar a capacidade 
aer6bica do candidate (a). 
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b) Procedimento: 0 candidate devera percorrer a distancia de 2.400 m (dois mil e 
quatrocentos metros), sendo permitido andar durante o percurso. Ao final do teste sera 
computado o tempo levado para percorrer a distancia prevista. 

c) Numero de tentativas: 01 (uma) tentativa. 

d) Tempo de execuc;ao: Livre a criteria do candidate (a). Os pontes serao computados 
conforme tabela. 

--· 
SHUTTLE RUN -,-. 

(medido em segundos e decimos de segundos) 
FEMININO MASCULINO 

Tempo em seaundos Pts 
Ate 11 ,5o 5 

De 11 51 ate 12 00 4 Temoo em.seaundos ots 

De 12 01 ate 12 50 3 Ate 11 oo 5 
De 21 51 ate 13 oo 2 De 11 01 ate 11 50 4 
De 13 01 ate 13 50 1 De 11 51 ate 12 oo 3 
13,51 ou mais 0 De 12 01 ate 12 50 2 IMPORT ANTE 

De 12 51 ate 13 oo 1 
13 01 ou mais 0 Para ser considerado 

TRACAO NA BARRA FIXA- PEGADA LIVRE NA BARRA APTO o candidato 

(medido em repetic;oes) devera fazer uma 
MASCULINO 

somat6ria de no Nlimero de reoeticoes ots FEMININO 12 ou mais 5 
Nlimerode reoeticoes ots De 09 ate 11 4 

minimo 11 (onze) 

5 5 De 06 ate 08 3 pontos, de um total de 
4 -· 4 De 03 ate 05 2 
3 3 2 1 maximo de 15 (quinze) 
2 2 1 0 pontos. 
1 1 .. 
0 0 Sera considerado 

INAPTO o candidato 
CORRIDA DE 2.400 METROS que nao alcanc;ar o 
(medido em minutos e segundos) i '· 

FEMININO · MASCULINO minimo exigido. 
Tempo em minutos pts Tempo em minutos pts 
Ate 13 oo 5 Ate 11 oo 5 
De 13 01 ate 13 30 4 De 11 o 1 ate 11 30 4 
De 13 31 ate 14 oo 3 De 11 31 ate 12 oo 3 
De 14 01 ate 14 30 2 De 12 01 ate 12 30 2 
De 14 3Tate 1500 1 De 12 31 ate 13 oo 1 
De 15 01 bUrnais 0 De 13 01 ou mais· 0 
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TESTE DE HABILIDADES ESPEC{EJCAS (Iff~ 

0 Teste de Habilidades Especiticas que faz parte do ECAFI para os candidates 
concorrentes as vagas BM (bombeiro miiitar), sera composto por quatro exercfcios conforme 
descri<;:ao abaixo, obedecendo aos Indices previstos nas tabelas apresentadas. 

2 

3 

4 

Sequencia 
Pro vas 

Subidano 
Cabo 

• MASCULINO • 

Condi96es de Execu91io 

Subir 03 (tres) metros em cabo de sisal de 01 (uma) a 1 Yz (uma e 
meia) po1egada de diametro, sem awdlio dos membros inferiores 
(pes, pemas e coxas), aparelhos, materiais ou qualquer ~ubstilncia 
aderente. A partida sera com os pes apoiados e os bra9os mtalmente estendidos acima 
da cabe9a, com as maos agarradas na marca de 
in!cio, colocada a 02 (duis) metros do solo. A finaliza91io da prova ocorrera quando 
candidato tocar, ou ultrapassar, com uma das 
maos, a marca de 3 (tres) metros, esta marca de 3 (lres) metros e contado a partir da 
marca inicial de 2 (dois) metros. 0 candidato nao 
poden1 pegar impulso com os pes par11 iniciar 0 teste. 0 candidato tera 2 ( duas) 
tentativas. Todos candidatos deverao est<Jr secos para u . . 

realiza91io da prova. Candidatos que nao alcartyarem a marca91io de inicio 
( dois metros) poderao fazer usv de mate~ ial fomecido pela comissao de avalia91io. 

'. 

0 candidato deveni mergulhar em apneia, sem equipamento algum, 
apanhar as 03 (tres) bolas de sinuca, a uma profundjdade entre 03 
tres) e 04 (quatro) _metros, r;uina area de bll;~Ca de'·01 (urn) m2 , 
delimitada no fun do da piscina. 0 candidatp devera sair da superficie da agua, 
em regiao logo acima do qiiadrado, nao podendo se apoiar 

Mergulho nas bordas ou raias para realizar o. mergulho. Em cada tentativa o candidato devera 
resgatar as tres bolas. 0 candidato tera ate 2 (duas) 
tentativas com intervalo entre as execu96es de no maximo 10 (dez) 
minutos. Havera na piscina·uma demarca91io visivel, ao nivel da 
superficie da agua, em uma das paredes, informando a profundidade. Esta profundidade 
devera ser igual para todos. 
Nadar 50 (cinqiienta) metros em umapiscina com dimensoes entre 
25 (vinte e cinco) a 50 (cinqiienta) metros de comprimento, com 
raias mescladas co.(Il b6ias, mantendo:se no riivel da agua, ·de acordo com as pormas 
da FINA- Federa9ao Intemacional de Nata91io. 0 
candidato. devera executar o deslocamento em meio liquido podendo utilizar-se de 
qualquer estilo. A partida sera do bloco de partida ('U 

da borda da piscina ou de dentro da agua com o candidato tocando com uma das 
Deslocamento maos o bloco de partida, ou a. borda da piscina, 

em meio podendo realizar qualquer .. estilo de vitada, .devendo tocar com qualquer parte do 
liquido corpo na parede de virada,nao podendo agarrar-se 

nas bordas ou nos separadore~ de rahi~ flutuant~s: nem apoiar os pes no . fundo da 
piscina, ou utilizar-se de mcios como:_. palmar, nadadeiras e .similares. 
0 uso. de 6culos ou touca de nata91io ~ opcional, OBS: o uso da touca sera 
obrigat6rio se no estabelecimento 
do local da prova exigir, pmtanto todos candidatos deveriio providenciar uma 
toea de nata91io. 0 candidato. tern. apenas 1 (urP,a) tentativa. 

Transpor urn vao de 06 (seis) metros de comprimento, andando sobre uma trave de 15 
(quinze) centimetros de largura, a 06 (seis) metros de altura. A partida se dani ap6 
o candidato estar em pe sobre a trave, sem qualquer tipo de apoio para as maos e 
antes· da 1inha de partida. Durante a execu91io o candidato nao podera se apoiar no 

Transposi91io cabo .de seguran9a. ·A fina1iza9ao se dani ap6s o candidato ultrapassar cor 
em trave o~ 2 (dois) pes a linha demarcada a 6 (seis) metros de distilncia da linha d 
suspensa partida. 0 candidato tera ate 2 (duas) tentativas com interva1o entre as execu96e 

de no maximo 10 (dez) minutos. 

Tempo para 
execu91io 

Otempo 
e livre 

0 tempo 
e livre 

Ate 1'30" 
(urn minuto e 
trinta 
segundos) 

Ate 1'00" 
(urn 
minuto) 

Sera considerado inabilitado o candidato que niio atingir o in dice Minimo em qualquer prova. 
Havera previa demonstra~;ao da realiza~;iio de cada prova. A 

ordem de sequencia das provas e conforme acima descrito. • 
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~ FEMININO-

.-----------~-.-----------------------------------~------------------------------.-----------~ Seqiienc 

2 

3 

4 

Pro vas 
Condi9bes de Execw;:ao 

Subir 2m (dois metros) em cabo de sisal de 01 (uma) a 1 Y, (uma e 
meia) po1egada de diametro, sem auxilio dos membros inferiores 
(pes, pemas e coxas), apare1hos, m<;teriais ou qualquer substiincia aderente. A partida 
sera com os pes apoiados e os bra9os totalm'?nte 
estendidos acima da cabe9<t, com as maos agarradas na marca de infcio, colocada a 02 
(dois) metros do solo. A finaliz:wao da prova 

Subida no ocorrera quando o candidato tocar, ou ultrapassar, com uma das maos, a marca de 
Cabo 2 m ( dois metros) metros, esta marca de 2 m ( dois 

metros) e contado a partir da marca inicia1 de 2 (dois) metros. A 
candidata nao podera pegar impulso com OS pes para iniciar 0 teste. 
A candidata tera 2 (duas) tentativas. Todas candidatas deverao estar secas para a 
realiza9ao da prova. Candidatas que nao alcan9arem a 
marca9ao de inicio (do is metros) poderao fazer uso de material fomecido pel a 
comissao de avalia9ao. 
A candidata devera mergulhar em apneia, sem equipameilto algum, e 
apanhar as 03 (tres) bolas de sinuca, a uma profundidade entre 03 
tres) e 04 (quatro) metros, numa area de busca de 01 (urn) m2 , delimitada no 
fundo da piscina. A cm~didata devera sair da 
superficie da agua, em regiao logo acima do quadr&do, nao podendo se apoiar nas 

Mergu1ho bordas ou raias para reali:zar o mergulho. Em .;ada 
tentativa a candidata devera resgatar lia tres hdlas. A candidata tera ate 2 (duas) 
tentativas com intervalo entre as execu<;oes de no 
maximo 10 (dez) minutos. Eavera na piscina uma demarca9ao visivel, ao nive1 
da superficie da agua, em uma das paredes, 
informando a profundidade. Esta profundidade devera ser igual para todos. 

Nadar 50 (cinqiienta) metros em uma piscina com dimensoes entre 
25 (vinte e cinco) a 50 (cinqiienta) metros de comprimento, com 
raias mescladas com b6ias, mantendo-se 119 nivel da agua, de acordo com as normas da 
FINA - Federa9ao Intemacional. de Nata9ao. 0 
candidato devera executar o deslocamento em meio liquido podendo utilizar-se de 
qualquer estilo. A partida sera do bloco de partida ou 
da borda da piscina ou de dentro da agua com o candidato tocando com uma das 

Deslocament maos o bloco de partida ou a borda da piscina, 
0 em meio podendo realizar qualquer estilo de virada, devendo tocar com qualquer parte do 

liquido corpo na parede de virada, nao poden<;Io agarrar-
se nas bordas oil nos separadores de raias flutuantes, nem apoiar os pes no fun do da 
piscina, ou utilizar-se de meios como: palmar, 
nadadeiras e similares. 0 -USO de 0cu1os ou touca de ,natayaO e opcional, OBS: 
o uso da touca sera obrigat6rio se no estabeleeimento · 
do local da prova ·· ~xigir, portanto todas candidatas deverao providenciar uma 
toea de nata9ao. A candidata tera ap~nas 1 (uma) tentativa. . ,, 

Transpor urn vao de 06 (seis) me):ros de comprimehto, artdando sobre uma trave de 
15 (quinze) centimetros· de Jargura,·'a 06 (seis) Il)etros de altura. A partida se dar 
ap6s a candidata estar em pe sobre a trave, sem qualquer tipo de apoio para as mao 
e antes da 1inha de partida: Durante a · execil~llo .a candidata nao podera se apoiar n 

Transposi9ao cabo de seguran9a A finalizay'io se darA ap6s a candidata ultrapassar com os 2 (dois 
em trave pes a linha demarcada a 6.(seis) metros de distancia da linha de partida. A candidata 
suspensa tera ate 2 (duas) tentativas corrdntervalo entre as execu96es de no maximo 10 (dez) 

minutos. 

Tempo para 
execu9ao 

0 tempo e 
livre 

0 tempo e 
livre 

Ate 2'00" 
(dois minutos) 

Ate 1'00" 
(umminuto) 

Sera considerado inabilitada a candidata que nao atingir o in dice Minimo em qualquer prova. 
Havera previa demonstra.;ao da realiza.;ao de cada prova. A 

ordem de sequencia das provas e conforine acima descrito. 
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ANEXO "V"- MODE~O DE LAUDO DE AVAL~.~CAO OFT AMOLOGICA 

LAUDO DE AVALIACAO OFTALMOLOGICA 

Eu, , medico oftalmologista regularmente inscrito no 
CRM/Pr sob numero atesto que examinei o candidate 
-----------------' RG , realizando a 
avalia<;ao de acuidade visual de no ciho direito e de no olho esquerdo, sem 
corre<;ao e de no olho direito e de no olho esquerdo com corre<;ao, bern 
como fiz a avalia<;ao oftalmol6gica segundo itens 14.1.8, letra "a" e 14.1.13 letra "c" do 
Edital n° 061/2009-CRS-PMPR, que diz respeito a aptidao oftalmol6gica e cuja conclusao e 
de que o exame oftalmol6gico foi . (apto ou inapto) 

_______ , _,_de _____ de __ _ 

Dr._,;_ __________ _ 

CRM/ 




