
 

 
ESTADO DO PARANÁ 

POLÍCIA MILITAR 
DIRETORIA DE PESSOAL 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
EDITAL nº. 18/2014-CRS 

 
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DE HABILIDADES ESPECÍFICAS - PHE 

 
(Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas para o ingresso e matrícula 
no 1º ano do Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares e Bombeiros Militares 
no ano de 2015 – Edital Regulador do Concurso nº 01/2014 – CRS/IPHEIM). 

 
O Presidente do Concurso Público, no uso de suas atribuições, 

considerando os itens 7.1 a 7.12 do edital nº 01/2014 - CRS, resolve: 
 

Art. 1º CONVOCAR os candidatos classificados na prova de conhecimentos 
da UFPR, para realização das Provas de Habilidades Específicas–PHE, conforme as 
turmas do anexo “I” do presente Edital. 

 
Art. 2º ORIENTAR aos candidatos que tomem conhecimento do cronograma 

de realização das fases e das orientações gerais constantes no anexo “II”. 
 
Art. 3º DETERMINAR aos candidatos menores de idade (tendo por 

referência a data de 21/12/2014), para nos termos do item 7.12 do edital nº 01/2014 
– CRS, apresentarem autorização expressa dos seus pais para a submissão às 
PHE, conforme modelo constante no anexo “III”. A autorização citada será recolhida 
no dia da Avaliação Psicológica-AP antes do início dos testes. 

 
Art. 4º DETERMINAR aos candidatos para apresentarem o atestado 

médico, nos termos do item 10.5 do edital nº 01/2014 – CRS e conforme anexo “IV”, 
para submissão à fase do Exame de Capacidade Física-ECAFI. No atestado médico 
deverá constar: nome e CRM legíveis do médico, assinatura e com expedição 
máxima de 10 dias da data da primeira prova, ou seja, expedido a partir do dia 
03/01/2015. IMPORTANTE: Não será permitida a realização do ECAFI sem a 
apresentação do atestado médico nos termos citados. 

 
Art. 5º DETERMINAR aos candidatos que tomem conhecimento da ficha de 

orientação, constante do anexo “V” e para imprimirem o Formulário de Dados 
Biográficos–FDB, constante no anexo “VI”, a fim de preenchê-lo e entregá-lo, 
juntamente com os documentos e com a mídia solicitados na fase de Investigação 
Social - IS. A mídia deverá conter o FDB e todos os documentos digitalizados em 
formato PDF, conforme ficha de orientação anexo “V”. 

 
Curitiba, PR, 11 de dezembro de 2014. 

 
Ten.-Cel. QOPM Valdir Tedeschi, 

Presidente do Concurso. 


