
ANEXO “II” – CRONOGRAMA 
 

PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 
DATA FASE HORÁRIO LOCAL 

21/12/2014 

Avaliação Psicológica - AP 
- Levar caneta e lápis; 
- Candidatos menores apresentar a 
autorização dos pais com firma reconhecida; 
- Candidatos não levar armamento para o 
local de prova. 

Fechamento dos 
portões  

às 08h30min 

Colégio da Polícia Militar. 
Endereço: Rua José Ferreira 
Pinheiro, 349, Portão, 
Curitiba-PR. 

A DEFINIR 
Avaliação Psicológica - AP 
(Entrevista Devolutiva) 
- Somente para os candidatos INAPTOS. 

Conforme edital de convocação após resultado 
provisório da fase. 

12/01/15 

Investigação Social – IS 
- Entrega do FDB, dos documentos e da 
Mídia; 
- O FDB e os documentos devem estar 
numerados e assinados. 

Das 08h 
até 17h30min 

Ginásio de esportes do 
Quartel do Comando Geral 
da PMPR. 
Endereço: Avenida Marechal 
Floriano Peixoto, 1.401, 
Rebouças, Curitiba-PR. 

13/01/15 

Exame de Capacidade Física – ECAFI 
(Teste de Suficiência Física – TSF) 
- Para todos os candidatos (PM e BM); 
- Apresentar atestado médico com expedição 
máxima de 10 dias; 
-Shuttle Run, Barra/Isometria, Corrida 
2.400metros. 

Turmas 1 e 2: 
às 7h30min Auditório da ESO na 

Academia Policial Militar do 
Guatupê-APMG.  
Endereço: BR 277, KM 72, 
São José dos Pinhais-PR. Turmas 3 e 4: 

às 09h 

14/01/15 

Exame de Capacidade Física – ECAFI 
(Teste de Habilidades Específicas - THE) 
- Somente para candidatos BM; 
- Mergulho, Deslocamento em meio líquido, 
Remoção de boneco; 
- Não esquecer a sunga/maiô, touca e óculos. 

 Todos candidatos ao 
CFO/BM 

08h 

Colégio Estadual do Paraná 
(Ao lado da piscina).  
Endereço: Av. João 
Gualberto, 250 - Alto da 
Glória, Curitiba-PR. 

14/01/15 

Exame de Capacidade Física – ECAFI 
(Teste de Habilidades Específicas - THE) 
- Somente para candidatos BM; 
- Transposição em trave suspensa. 

Todos candidatos ao 
CFO/BM  

14h 

Centro de Ensino  e Instrução 
do Bombeiros  - CEI.  
Endereço: Rod. João 
Leopoldo Jacomel, km 7,5, 
Guarituba, Piraquara-PR 

15/01/15 

Exame de Sanidade Física – ESAFI 
- Avaliação Clínica e Entrega dos Exames 
relacionados nos itens 1.1 ao 1.14 do Anexo 
“VI” do Edital nº 01/14-CRS.  

Turma 1: 8h  
Auditório da ESO na 
Academia Policial Militar do 
Guatupê-APMG.  
Endereço: BR 277, KM 72, 
São José dos Pinhais-PR. 

Turma 2: 13h30min 

16/01/15 

Exame de Sanidade Física – ESAFI 
- Avaliação Clínica e Entrega dos Exames 
relacionados nos itens 1.1 ao 1.14 do Anexo 
“VI” do Edital nº 01/14-CRS. 

Turma 3: 8h 
Auditório da ESO na 
Academia Policial Militar do 
Guatupê-APMG.  
Endereço: BR 277, KM 72, 
São José dos Pinhais-PR. 

Turma 4: 13h30min 

29/01/15 

Exame de Sanidade Física – ESAFI 
- Entrega do Exame Toxicológico - item 1.15 
do Anexo “VI” do Edital nº 01/14-CRS;  
- Entrega de Exames Complementares 
eventualmente solicitados item - 11.3 do 
Edital nº 01/14-CRS.  

Turmas 1 e 2: das 8hs 
até 13h 

Junta Médica do Hospital da 
Polícia Militar. 
Endereço: Avenida Pref. 
Omar Sabbag, 894, Jardim 
Botânico, Curitiba-PR. 

30/01/15 

Exame de Sanidade Física – ESAFI 
- Entrega do Exame Toxicológico - item 1.15 
do Anexo “VI” do Edital nº 01/14-CRS;  
- Entrega de Exames Complementares 
eventualmente solicitados - item 11.3 do 
Edital nº 01/14-CRS. 

Turmas 3 e 4: das 8hs 
até 13h 

Junta Médica do Hospital da 
Polícia Militar. 
Endereço: Avenida Pref. 
Omar Sabbag, 894, Jardim 
Botânico, Curitiba-PR. 

 
 



2. ORIENTAÇÕES GERAIS: 

a) Os candidatos deverão se fazer presentes, em cada uma das 
fases, munidos de documento de identidade conforme consta no item  7.7 do 
edital nº 01/2014 – CRS; 

b) O candidato que ainda for menor de idade em data de 21/12/14 
deverá apresentar autorização expressa do pai ou responsável com firma 
reconhecida, para a realização das PHE, a referida autorização deverá ser 
entregue por ocasião da Avaliação Psicológica - AP, conforme consta no item 
7.12 do edital nº 01/2014 – CRS, e modelo do Anexo “III” deste edital, sob pena 
de desclassificação no certame; 

c) Alertar aos candidatos para providenciarem o quanto antes os 
documentos, certidões e exames necessários, pois não serão considerados 
protocolos entregues, bem como, não será concedido dilação do prazo. 
INFORMAR que os exames médicos e laboratoriais podem demorar alguns 
dias para ficarem prontos (especialmente o toxicológico), dessa forma o 
candidato deverá providenciar a realização dos exames o quanto antes; 

d) Sugerir aos candidatos que apresentem aos seus médicos o edital 
com a relação dos exames solicitados, bem como, confiram os exames ao 
retirá-los do laboratório; 

e) Os candidatos não deverão comparecer aos locais da execução 
das fases portando arma de fogo e os candidatos militares não deverão se 
apresentar fardados; 

f) Para a Avaliação Psicológica o candidato deverá estar de posse 
de caneta esferográfica de cor preta ou azul e lápis nº 02; 

g) Somente os candidatos considerados inaptos na Avaliação 
Psicológica serão direcionados para a entrevista devolutiva, a fim de tomarem 
conhecimento dos motivos de suas inaptidões; 

h) Para o Exame de Capacidade Física – ECAFI, os candidatos 
deverão apresentar um único atestado médico, constando o nome, CRM legível 
e assinatura do médico, e ainda, ser expedido no máximo 10 (dez) dias antes 
da realização do primeiro teste, ou seja, com data de expedição entre os dias 
03/01/2015 e 13/01/2015, tudo conforme solicitado nos itens 10.5 e 10.6 e 
modelo constante no anexo “IV” do presente edital, sob pena de 
desclassificação no certame; 

i) Para o ECAFI-TSF sugere-se que os candidatos compareçam 
com roupas apropriadas para a realização das provas; 

j) Para o ECAFI-THE os candidatos deverão comparecer trajando 
sunga/maiô, e ainda, trazer consigo touca e óculos de natação; 

k) Poderá ser remarcada a realização do ECAFI, a critério do 
presidente da banca, se não for possível a sua realização devido às condições 
climáticas. A nova data será então agendada através de edital convocatório 
específico a ser divulgado no site do núcleo de concursos da UFPR; 

l) Por ocasião do ESAFI (avaliação clínica) os candidatos deverão 
apresentar todos os exames conforme consta nos itens 1.1 ao 1.14 do anexo 
“VI” do edital nº 01/2014 – CRS, sendo que estes deverão estar identificados 
com o nome do candidato. Os exames não serão restituídos aos candidatos e 
nem será fornecido cópia; 

m) Na data do ESAFI (avaliação clínica) a banca poderá solicitar 
exames complementares, com o objetivo de esclarecer determinado 



diagnóstico duvidoso, os quais deverão ser entregues na mesma data da 
entrega do exame toxicológico, conforme cronograma; 

n) Para a etapa de ESAFI (avaliação clínica) sugere-se que os 
candidatos compareçam com trajes de banho e as candidatas com traje de 
banho de duas peças; 

o) Os resultados provisórios das etapas serão publicados no sítio 
eletrônico da UFPR (www.nc.ufpr.br), informando o prazo inicial para a 
interposição dos recursos, os quais deverão ser propostos exclusivamente via 
sistemas de recursos através do site da UFPR; e 

p) Advertir aos candidatos para que no dia do ECAFI e do ESAFI 
apresentem-se no horário estabelecido no interior do auditório da ESO (Escola 
de Oficiais), para tanto, recomenda-se ao candidato chegar com antecedência 
nas dependências da APMG a fim de localizá-lo. 
 

http://www.nc.ufpr.br/

