
  

ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 
EDITAL nº 51-CFO PM/BM-2016 

 
 

DIVULGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA A POSSE 
CONDICIONAL 

(em cumprimento à ordem judicial) 

 

O Presidente do concurso público destinado ao ingresso e matrícula no 1º 
ano do curso de formação de Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares da 
PMPR no ano de 2016, no uso de suas atribuições, tomando por base o contido no 
EDITAL nº 47-CFO PM/BM-2016 (Resultado Definitivo), a autorização 
governamental de nomeação constante no protocolo nº 13.913.065-0 e as ordens 
judiciais constantes nos autos de mandados de segurança nº 0002708-
28.2015.8.16.0179 e nº 0002508-21.2015.8.16.0179 da 5ª VFP e nº 0003413-
81.2015.8.16.0193 da 1ª VFP, resolve: 

1. Divulgar a nomeação condicional dos candidatos, abaixo relacionados, 
aprovados condicionalmente no concurso público, para o cargo de Cadete Policial 
Militar, conforme a Portaria nº 1.303, de 18 de Agosto de 2016, do Comandante-
Geral da PMPR. 
 
INSC. NOME AUTOS 

048327 HERALDO SUDA 0002708-28.2015.8.16.0179-5ª VFP 
046641 HENRIQUE DUARTE SANTOS 0002508-21.2015.8.16.0179-5ª VFP 
046600 GUILHERME AUGUSTO MATTAR MATISKEI 0003413-81.2015.8.16.0193-1ª VFP 

 

2. Orientar aos candidatos que o ingresso condicional na PMPR somente 
se efetivará após a posse e exercício condicional nos respectivos cargos, devendo, 
portanto, os candidatos obedecerem fielmente às disposições do presente Edital. 

3. Convocar os candidatos nomeados condicionalmente, para 
comparecerem no dia 22 de agosto de 2016, às 16h00min, no Centro de 
Recrutamento e Seleção, situado na Rua Comendador Fontana, nº 270, Centro 
Cívico, Curitiba-PR, para a posse condicional nos respectivos cargos, momento em 
que deverão apresentar a documentação física constante na letra “a” e “b” do Anexo 
“II” do Edital nº 50-CFO PM/BM-2016. 

4. Importante esclarecer que no início do processamento do ingresso 
condicional os candidatos com algum problema físico ou mental que impeça a posse 
condicional e o início imediato da Escola de Formação deverão apresentar atestado 
médico que especifique o motivo da baixa médica e o período de afastamento. 

5. Orientar aos candidatos que não comparecerem ou que deixararem de 
entregar algum documento aplicar-se-á o disposto no item 3.3. e 3.7. do Edital nº 01-
CFO PM/BM-2016. 
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6. Informar aos candidatos que não haverá posse condicional por 
procuração devendo o candidato comparecer pessoalmente a todos os atos relativos 
ao seu ingresso condicional na PMPR. 

7. Informar aos candidatos que, no dia 23 de agosto de 2016, às 
09h00min, deverão comparecer no auditório do Quartel do Comando Geral, situado 
a Av. Marechal Floriano Peixoto nº 1401, Rebouças, Curitiba-PR, trajando esporte 
fino, para recebimento das primeiras orientações. 

8. Informar aos candidatos para providenciar o Enxoval do Cadete, 
disponível em  http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2016/pmpr_cfo.htm, 
para o início do Curso de Formação de Oficiais na Academia Policial Militar do 
Guatupê não sendo necessário levar os materiais para os atos relativos item 3. e 7. 
deste edital. 

 

 
Curitiba, 18 de agosto de 2016. 

 
 
 

Assinado no original 
Ten.-Cel. QOPM Guilherme Teider Rocha, 

Presidente do Concurso. 

http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2016/pmpr_cfo.htm

