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EDITAL nº. 40/2015-CRS 

CFO PM/BM -2015 

 

 

DIVULGAÇÃO DA NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA POSSE DE 

CANDIDATO SUPLENTE APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO 

CFO PM/BM - 2015 

 

 

 

O Presidente do Concurso Público, no uso de suas atribuições, tomando por base o 

Edital nº 30/2015-CRS (Resultado Definitivo), Edital nº 39/2015-CRS (Divulgação de 

exclusão a pedido), o subitem 13.7 do edital nº 01/2014-CRS – CFO PM/BM-2015 e a 

autorização governamental de nomeação constante no protocolo nº 13.531.331-9, resolve: 

Art. 1º DIVULGAR a nomeação regular do candidato classificado como 2º suplente 

da Concorrência Geral para o cargo de Cadete Policial Militar, conforme a Portaria nº 1103, 

de 28 de julho de 2015, do Comandante-Geral da PMPR, anexo “A” deste edital; 

Art. 2º ORIENTAR que o ingresso na PMPR somente se efetivará após a posse e 

exercício no respectivo cargo, devendo, portanto, o candidato obedecer fielmente às 

disposições do presente Edital. 

Art. 3º CONVOCAR o candidato nomeado, para comparecer no dia 30 de julho de 

2015, às 0800h no Centro de Recrutamento e Seleção, situado na Rua Comendador Fontana, 

nº 270, Centro Cívico, Curitiba-PR, para a posse no respectivo cargo, momento em que 

deverá apresentar a documentação física e virtual constante na letra “a” e somente 

documentação física constante na letra “b” do Anexo “C” do Edital nº. 33/2015-CRS-CFO 

PM/BM -2015. 

Art. 4º IMPORTANTE esclarecer que no início do processamento do ingresso o 

candidato com algum problema físico ou mental que impeça a posse e o início imediato da 

Escola de Formação deverá apresentar atestado médico que especifique o motivo da baixa 

médica e o período de afastamento e ao candidato que não comparecer ou que deixar de 

entregar algum documento, aplicar-se-á o disposto no item 3.3 do Edital nº 01/2014-CRS-

CFO PM/BM-2015. 
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Art. 5º INFORMAR ao candidato que não haverá posse por procuração devendo o 

candidato comparecer pessoalmente a todos os atos relativos ao seu ingresso na PMPR.  

Art. 6º INFORMAR ao candidato para providenciar o enxoval do Cadete constante 

no anexo “k” do Edital nº. 33/2015-CRS-CFO PM/BM -2015, 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 art. 3º. 

 

 

 

 

Curitiba, PR, 29 de Julho de 2015. 

 

 

 
Assinado no Original 

Ten.-Cel. QOPM Valdir Tedeschi, 

Presidente do Concurso.
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ANEXO “A” DO EDITAL Nº 40/2015-CRS-CFO PM/BM -2015 

 

 

 

PORTARIA Nº 1.103, DE 28 DE JULHO DE 2015 

 

 

Nomeação Regular na PMPR 

 

 

O Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 4º da Lei nº 16.575, de 28 de setembro de 2010 (Lei de Organização 

Básica), em consonância com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e art. 20, letra “c”, 

da Lei nº 1.943, de 23 de junho de 1954, e ainda com base nas informações prestadas pelo 

Centro de Recrutamento e Seleção, resolve: 

 

Art. 1º NOMEAR, a partir 28 de julho de 2015, para o cargo de Cadete PM, o 

candidato BRUNO ARAUJO OLIVEIRA, RG 12.423.109-4/PR, para ingresso e matrícula 

no 1º ano do Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares-CFO/PM da Polícia Militar do 

Paraná-PMPR no ano de 2015, em virtude de ter sido aprovado em todas as fases do concurso 

público, regulado pelo Edital nº 01/2014-CRS/CFO PM/BM - 2015. 

 

 Art. 2º ADVERTIR que o ingresso do candidato apenas se completará com a posse e 

o exercício no cargo de Cadete PM, que se efetivará com nova Portaria do Centro de 

Recrutamento e Seleção. 

 

Art. 3º A referida nomeação deu-se pela exclusão a pedido do titular da vaga, Gustavo 

Beckert Trinkel, RG  9.359.354-5/PR.  

 

Art. 4º Publique-se em Boletim-Geral. 

 

 

 

 

 
Assinado no Original 

Coronel QOPM Maurício Tortato, 

Comandante-Geral da PMPR. 

 

 

 

 

 

 
 


