ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

EDITAL n.º 086/2010

Retificação do Edital 073/2010
(Alterações de Itens e Prorrogação do Prazo para Inscrições)

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE
OFICIAIS DO QUADRO DE SAÚDE (QS) DA POLÍCIA MILITAR DO
PARANÁ
O DIRETOR DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ (DP/PMPR),
no uso de suas atribuições RESOLVE,
• Considerando os fundamentos apresentados pelo Diretor de Saúde da PMPR,
com vistas adequar o edital de concurso à realidade profissional do Quadro de
Saúde da Corporação;
• Considerando a necessidade de cooptar e manter para o Quadro de Saúde da
Corporação Oficiais qualificados e com vastos recursos técnicos de especialidade;
• Considerando que há condições de conciliar a realidade profissional do Quadro de
Saúde da Corporação com os interesses da Administração Militar Estadual, sem
jamais se afastar do interesse público;
• Considerando, por derradeiro, que o período de inscrições para o presente
concurso sofre influências do feriado de carnaval, o que justifica prorrogação
desse período com vistas ao atendimento do interesse público de ampliação do
universo de candidatos, sem afetar as demais datas de realização das fases do
concurso;

ART. 1º TORNAR PÚBLICA A RETIFICAÇÃO do Edital 073/2010-CRS - Concurso
Público para preenchimento de vagas de Oficiais do Quadro de Saúde (QS) da Polícia
Militar do Estado do Paraná, itens 1.3, 1.4., 4.1.2., 4.1.6. e 4.1.7., os quais passam a ter
a seguinte redação:
1.3.
O Estágio de Adaptação de Oficiais do Quadro de Saúde (EAOQS),
que não faz parte do processo seletivo, é etapa a ser preenchida após a aprovação final
do candidato com êxito em todas as fases deste concurso público, e após sua nomeação
para o cargo pretendido (1º Tenente PM Médico ou 1º Tenente PM
Farmacêutico/Bioquímico), destinando-se a propiciar ao Oficial Militar Estadual do
Quadro de Saúde os conhecimentos necessários à execução das atividades policiais
militares tanto na área da saúde da PMPR quanto aos conceitos e normas militares
estaduais necessárias ao pleno exercício profissional, e terá uma carga horária

aproximada de 670 (seiscentas e setenta) horas-aula, em regime a ser definido pela
Diretoria de Ensino da PMPR.
1.4.
Como 1º Tenente PM Médico ou 1º Tenente PM
Farmacêutico/Bioquímico o militar fará jus, desde a sua nomeação ao cargo, à
remuneração de R$ 4.170,26 (quatro mil, cento e setenta reais e vinte e seis
centavos), além de fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e
odontológica, conforme legislação em vigor. O regime da jornada ordinária de trabalho
será de 20 (vinte) horas semanais, ressalvada a aplicação em jornada extraordinária,
devidamente motivada por ato do Comandante-Geral da PMPR, além dos pertinentes
encargos decorrentes das funções assumidas como Oficiais Militares Estaduais,
podendo ainda haver o emprego em finais de semana, feriados, horário noturno, em
plantões, prontidões, operações e exercícios militares e viagens, a critério da
Administração Militar Estadual.
...
4.1.2. O candidato poderá efetuar sua inscrição a partir das 17 horas do dia 22
de janeiro de 2010 até as 24 horas do dia 25 de fevereiro de 2010.
...
4.1.6. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 26 de
fevereiro de 2010, em qualquer agência bancária credenciada, mediante a
apresentação do boleto bancário, que deve ser impresso pelo candidato após o
preenchimento do formulário de inscrição pela Internet.
...
4.1.7. Será possível imprimir segunda via do boleto bancário a partir das 17
horas do dia 22 de janeiro de 2010 até as 24 horas do dia 25 de fevereiro de
2010. O Não recebimento do boleto pelas agências bancárias em virtude de erro de
impressão é de responsabilidade do candidato.

Curitiba, 12 de fevereiro de 2010.

Cel. QOPM Izaias de Farias,
Resp. p/ Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Paraná.
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