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ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
COMANDO-GERAL
EDITAL nº 004/2019
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CORPO
DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS VOLUNTÁRIOS (CMEIV) PROJETO ESCOLA SEGURA

O Comandante-Geral da PMPR, com sede de comando situada na Avenida Marechal
Floriano Peixoto, nº 1401, Bairro Rebouças, Curitiba-PR, CEP 80.230-110, tendo em vista o
disposto na Lei estadual nº 19.130, de 26 de setembro de 2017, no Decreto nº 841, de 15 de
março de 2019, no Decreto nº 973, de 02 de abril de 2019 e no Edital nº 001/2019, que abriu
as inscrições para realização de processo seletivo destinado a selecionar militares estaduais
da reserva remunerada da PMPR voluntários em compor o Corpo de Militares Estaduais
Inativos Voluntários - Projeto Escola Segura (CMEIV-PES),
RESOLVE:
1. Reabrir o processo seletivo regulado pelo Edital nº 001, de 18 de março de 2019,
destinado a selecionar militares estaduais da reserva remunerada da PMPR voluntários em
compor o Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários - Projeto Escola Segura, que foi
suspenso pelo Edital nº 003, de 29 de março de 2019.
2. Alterar o item 1.1 do Edital nº 001/2019, que passa a vigorar com a redação a seguir:
“1.1 O processo seletivo será regido pelas regras estabelecidas no presente Edital e é destinado
a selecionar militares estaduais da reserva remunerada da PMPR para compor o CMEIV, com
vagas disponibilizadas conforme quadro a seguir:
Cidades
Vagas

Londrina
74

Foz do Iguaçu
46

Região Metropolitana de Curitiba
80

.”
3. Alterar o item 4.1 do Edital nº 001/2019, que passa a vigorar com a redação a seguir:
“4.1 Para realizar a inscrição e participar do processo seletivo o candidato deverá se dirigir à
Sargenteação da Sede do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), localizada no
Município de Curitiba ou à Sargenteação de uma das Sedes das Companhias do Batalhão de
Patrulha Escolar Comunitária (BPEC), localizadas nos Municípios de Londrina e Foz do
Iguaçu, conforme segue:
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Município(s)
Região
Metropolitana de
Curitiba
Foz do Iguaçu

Cia. PM/BPEC
Sede do BPEC

Londrina

4ª Cia./BPEC

2ª Cia./BPEC

Endereço/Telefone
Rua Chile, nº 2220, Bairro Rebouças,
Curitiba/PR
Fone: (41) 3213- 1150
Avenida Florianópolis, nº 1050, Jardim Santa Rosa
Foz do Iguaçu/PR
Fone: (45) 3524-6395
Rua Antônio de Morais Barros, nº 277 - Lago Parque,
Londrina/PR
Fone: (43) 3343-1002

.”
4. Alterar os itens 2.1.1 e 2.1.2 do Edital nº 001/2019, que passam a vigorar com a
redação a seguir:
“2.1.1 Ser 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo ou Soldado de 1ª Classe, do quadro QPM 1-0,
transferido para a reserva remunerada com proventos integrais, desde que:
a) esteja no bom comportamento, no momento da publicação da Reserva Remunerada;
b) tenha ingressado há 2 (dois) anos na reserva remunerada, na data do chamamento
para o início das atividades do CMEIV.
2.1.2 Ser 2º Sargento, 3º Sargento, Cabo ou Soldado de 1ª Classe, do quadro QPM 1-0,
transferido para a reserva remunerada com proventos proporcionais até o dia 25 de setembro
de 2017, desde que:
a) esteja no bom comportamento, no momento da publicação da Reserva Remunerada;
b) tenha ingressado há 2 (dois) anos na reserva remunerada, na data do chamamento
para o início das atividades do CMEIV.”
5. Alterar o item 6.3 do Edital nº 001/2019, que passa a vigorar com a redação a seguir:
“6.3 O integrante do CMEIV perceberá diárias especiais no valor constante do Anexo único
do Decreto nº 841, de 15 de março de 2019, com redação determinada pelo Decreto nº 973,
de 02 de abril de 2019”
6. Alterar os itens 9.1 e 9.2 do Edital nº 001/2019, que passam a vigorar com a redação
a seguir:
“9.1 Todos os candidatos inscritos deverão comprovar ter aptidão de saúde, enviando os
documentos médicos até a data especificada no “ANEXO A - CRONOGRAMA” deste
Edital. Os exames devem ser realizados às expensas do candidato. Exames e documentos que
devem ser apresentados:
a) Hemograma completo;
b) Glicemia de jejum;
c) Lipidograma;
d) Creatinina;
e) Ureia;
f) PSA Total, para os candidatos masculinos com idade igual ou superior a 50 anos;
g) Teste Ergométrico;
h) Preenchimento da Ficha de Inspeção Anual de Saúde (Anexo D). A Ficha de
Inspeção de Saúde deverá ser devidamente preenchida e assinada por médico com
CRM válido. O campo correspondente à inspeção odontológica não é obrigatório ser
preenchido.
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9.2 Forma de envio dos documentos: após a realização dos exames solicitados e do
preenchimento da Ficha de Inspeção Anual de Saúde, o(a) candidato(a) deverá enviar até a
data especificada no “ANEXO A - CRONOGRAMA” deste Edital, cópia escaneada dos
laudos dos exames e da ficha preenchida para o seguinte e-mail:
jos.concursos@pm.pr.gov.br. No campo “assunto” deverá constar o nome e RG do(a)
candidato(a).”
7. Alterar o “ANEXO A - CRONOGRAMA” do Edital nº 001/2019, que passa a
vigorar com a redação constante no anexo deste Edital.
Curitiba, PR, 3 de abril de 2019.

Cel. QOPM Péricles de Matos,
Comandante-Geral da PMPR.
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ANEXO A – CRONOGRAMA
ATIVIDADE

DATAS

HORA

LOCAL

Período de Inscrições
Realizada na Sede do Btl. e nas Sedes das Cias.
PM/BPEC (Curitiba, Londrina e Foz o Iguaçu)

19 mar. a 12 abr. 19

Até o término do
expediente do QCG

Intranet – No
Sistema de
Concursos

Exames de saúde
(para todos os candidatos inscritos)

Até 17 abr. 19

Exames de capacidade física
(conforme edital de chamamento)

25 e 26 abr. 19

Entrega dos resultados ao BPEC

Até 29 abr.19

Divulgação dos resultados e chamamento

Até 30 abr. 19

Inserido ao protocolo 15.687.003-0 por: alex erno breunig em: 03/04/2019 10:48.

Das 08h as 11h30

Até o término do
expediente do QCG

Via e-mail
indicado no
Edital
Local a ser
designado
Intranet, BG
Intranet, BG

