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EDITAL nº 39-CADETE-PM-2017  
 
 

CONVOCAÇÃO PARA A POSSE CONDICIONAL 
(Em cumprimento à ordem judicial) 

 

O Presidente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no 
cargo de Cadete Policial Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná-PMPR, 
regulado pelo Edital nº 01-CADETE-PM-2017, no uso de suas atribuições, em 
cumprimento a liminar concedida nos autos nº 0003902-35.2017.8.16.0004 da 4ª 
VFP de Curitiba, observando o contido no Edital nº 38-CADETE-PM-
2017(Nomeação condicional), resolve:  

1. Convocar o candidato nomeado condicionalmente Alexandre 
Frankenberg, inscrição nº 045874, para comparecer na data de 14 de setembro 
de 2017 às 08h00min no Centro de Recrutamento e Seleção, situado na Rua 
Comendador Fontana, nº 270, Centro Cívico, Curitiba-PR, para a posse condicional 
no respectivo cargo, momento em que deverá apresentar a documentação física 
constante nos ítens “1” e “2” do Anexo Único do Edital nº 35-CADETE-PM-2017. 

2. Importante esclarecer que no início do processamento do ingresso, 
caso o candidato apresente algum problema físico ou mental que impeça a posse 
condicional e o início imediato da Escola de Formação, deverá apresentar atestado 
médico que especifique o motivo da baixa médica e o período de afastamento.  

3. Orientar que o não comparecerecimento ou a falta de algum 
documento, aplicar-se-á o disposto no item 3.2 e 3.6 do Edital nº 01-CADETE-PM-
2017. 

4. Informar que não haverá posse por procuração devendo o candidato 
comparecer pessoalmente a todos os atos relativos ao seu ingresso na PMPR. 

5. Informar ao candidato para providenciar o Enxoval do Cadete, 
disponível em  http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2017/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 o ato relativo ao item 1  
deste edital. 

 
 
 

Curitiba, PR, 13 de setembro de 2017. 
 
 
 

Assinado no original 
Ten.-Cel. QOPM Vanderley Rothenburg, 

Presidente do Concurso. 
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