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CONCURSO AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (CAO)
TURMA 2018

EDITAL nº 001/CAO – TURMA 2018

O Comandante-Geral da PMPR no uso das atribuições que lhe conferem o Artigo 1º do
Decreto Estadual nº 6.782, de 3 maio. 17, torna público o processo seletivo para a frequência ao
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) – Turma 2018, conforme abaixo segue:

1. DADOS SOBRE O CURSO  

Início previsto 6 de março de 2018
Término previsto Conforme Projeto Pedagógico
Local de funcionamento Academia Policial Militar do Guatupê (APMG)
Número de vagas 35 (trinta e cinco)

2. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

Quadro
Cap.

QOPM
Cap.

QOBM
Cap.

QEOPM
Cap. QOS

Médico
Cap. QOS
Dentista

Cap. QOS
Bioquímico

TOTAL

Merecimento 16 03 02 01 01 01 24
Antiguidade 04 01 01 01 01 ---- 08
Total PMPR 20 04 03 02 02 01 32

Outras PPMM 03
Total Geral 35

3. OBJETIVO DO CURSO

O  presente  curso  visa  atualizar  e  ampliar  o  nível  de  conhecimento  técnico-profissional
necessário ao exercício e desempenho de diferentes funções institucionais, inclusive daquelas
próprias  de  Oficiais  Superiores,  objetivando  o  aprimoramento  da  personalidade  e  evolução
intelectual do Militar Estadual.

4. FASES DO CONCURSO

O presente concurso compreenderá as seguintes fases:
1ª Fase – Inscrições e Validação das Inscrições;
2ª Fase – Exame Intelectual (EI);
3ª Fase – Apresentação de Atestado Médico e Realização do Teste de Aptidão Física (TAF);
4ª Fase – Exames de Saúde (ES);
5ª Fase – Convocação dos aprovados para frequência ao curso.

4.1 1ª FASE – INSCRIÇÕES E VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

4.1.1 Requisitos para Inscrição
a. Ser Capitão, dos Quadros QOPM, QOBM, QEOPM ou QOS;
b.  Não estar submetido a Conselho de Justificação e nem estar  preso em Flagrante

Delito, provisoriamente, cumprindo sentença e nem estar incurso nas hipóteses de prisão civil;
c. Ter anuência de seu Diretor, Comandante ou Chefe;
d. Possuir o interstício mínimo de 18 meses no posto,  até a data prevista para

encerramento do prazo de inscrição;



e.  Não  estar  respondendo  a  processo  criminal,  comum  ou  militar,  cumprindo  pena
criminal ou ter contra si qualquer tipo de prisão provisória, em razão de crimes dolosos em geral
que atentem contra os valores éticos e morais da Corporação ou que afetem a honra militar, o
pundonor  militar  e  o  decoro  da  classe.  Caso  o  candidato  esteja  sob  “sub  judice”  deverá
encaminhar requerimento à Comissão de Promoção de Oficiais, dentro do prazo estipulado para
as inscrições previstas no Anexo “A” - Cronograma deste edital, para que a referida comissão
proceda  avaliação  do  caso  concreto,  manifestando-se,  mediante  decisão  fundamentada
irrecorrível, sobre a incidência ou não das referidas restrições, assegurando-se a publicidade ao
interessado.

4.1.2. Período para inscrição
As inscrições somente deverão ser realizadas pelo candidato no período constante no

Anexo "A" - Cronograma. Não serão aceitas as inscrições realizadas no período definido para
correção dos dados da Ficha de Inscrição Eletrônica.

4.1.3 Local das inscrições
a. O candidato deverá acessar o “Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Concursos”

(preferencialmente utilizando o “Mozilla” ou “Google Chrome”, pois não funciona inteiramente no
“Internet Explorer”) através da Intranet PMPR, no endereço http://10.47.0.64:8080/concurso/ no
período previsto no anexo “A” (Cronograma), observado o horário oficial de Brasília/DF.

4.1.4 Forma de preenchimento da inscrição online
a. No concurso pretendido: “Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais – Turma 2018”, deverá

clicar no link “inscreva-se”.
b. Na próxima página, “Concurso” estará disponibilizado este edital que deverá ser lido e

em concordando com os termos,  o candidato deverá marcar a caixa de seleção  “Li  o edital
inicial e aceito os termos” e então clicar em “Avançar”.

c. Na próxima página “Candidato” será realizada a identificação do candidato, inserindo
na caixa de texto o número do RG (sem pontos ou hífen), logo em seguida com a marcação da
caixa  “Buscar”,  o  próprio  sistema  completará  as  demais  informações  sobre  o  candidato.  É
importante que o candidato confira se a informação sobre a Unidade em qual foi classificado está
atualizada; não estando, deverá clicar em “Alterar Unidade”, selecionar a Unidade atual e clicar
em “Aplicar”. Após isto, o candidato deve clicar em “Avançar”.

d. Na  próxima página,  “Inscrição”  o  candidato  deverá  preencher  os  dados  para  sua
inscrição:

– “Telefone fixo”: o candidato deverá preencher o número completo, inclusive o DDD,
citando algum telefone fixo para contato, podendo este ser o telefone da Unidade na qual trabalha
ou seu telefone residencial.

– “Telefone celular”: o candidato deverá preencher o número completo, inclusive o DDD,
citando o número de seu telefone celular para contato.

– “Email”:  muita atenção no preenchimento deste campo, o candidato deverá digitar
preferencialmente seu email pessoal ou que mais acesse. 

e. Os dados a seguir serão fornecidos pela 1ª Seção da Unidade, por meio de Certidão,
conforme letra “c” do item 2.1 do presente edital.

– "Formação”: encontre a opção do seu último curso de formação.
– “Data do Termo de Encerramento”:  data que consta no termo de encerramento do

curso de formação.
– “Média": média Final do último Curso de Formação realizado, devendo ser no formato

1(um) dígito seguido de vírgula e mais 3 (três) dígitos, conforme exemplo: 9,000.

– "Data de inclusão": o candidato deverá preencher a data de sua inclusão na PMPR;
– “Última promoção”:  deverá ser preenchida a caixa de texto de <Última promoção>

(dia,  mês  e  ano  separados  por  barra,  conforme  exemplo:  28/05/2013).  Esta  informação  não
deverá ser confundida com a data do termo de encerramento do curso,  nem com a data de
elaboração da Portaria de Promoção. Para tanto deve ser consultado o Decreto que promoveu o
candidato ao posto atual, sendo:

Exemplo de ato de PROMOÇÃO: No Boletim Geral é publicada a Ata da CPO
de promoção da seguinte forma:



Vaga: 1 (uma) vaga do posto de Coronel QOPM originando vagas decorrentes
até o posto de 2º Tenente QOPM. Fundamentação legal: art. 24, combinado com
o art. 25, inciso X, da Lei nº 5.944/69 (Lei de Promoções de Oficiais). Motivação:
Reserva  Remunerada  pela  Compulsória  do  Coronel  QOPM  XXXX,  RG
X.XXX.XXX-X, publicado no Boletim-Geral nº 073, de 18 de abril de 2016, de
acordo com a Nota para o Boletim nº 056/DP, de 11 de abril de 2016, combinado
com a Resolução nº 6431, de 30 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial nº
9735, de 7 de julho de 2016 e no Boletim-Geral nº 131, de 14 de julho de 2016. 

Data vaga: 10 de agosto de 2016. 
Ao posto de 1º Tenente

QOPM
R G A contar de Critério

João da Silva 1.111.111.-1 10 ago. 16 Merecimento

Logo, nesse caso a data de PROMOÇÃO a ser inserido no sistema é 10 de agosto de
2016, ou seja, 10/08/2016, devendo ser considerada a data da vaga.

f. Por  fim,  o  candidato  deverá  clicar  na  opção  “Avançar”.  Estando  ausentes  ou
inconsistentes  alguns  dados,  não  será  efetivado  o  processo  de  inscrição  e  será  exibida  a
respectiva mensagem de erro. Não havendo qualquer problema no preenchimento da inscrição,
de acordo com o filtro inicial do sistema, concluirá com êxito a sua inscrição e será exibida nova
página na qual o candidato deverá clicar na opção “imprimir”.

g. Impressa a Ficha de Inscrição, o candidato deverá datar, assinar e entregar na P/1-B/1
da Unidade, momento em que lhe será devolvido o Protocolo de entrega de ficha de inscrição,
devidamente datado e assinado pelo responsável da seção.

h. Caso não consiga imprimir imediatamente a ficha de inscrição, o candidato poderá
fazê-la até a data final para entrega da Ficha de Inscrição, conforme prescrito no Anexo “A” -
Cronograma, acessando o endereço conforme item 4.1.3 e seguindo os passos conforme 4.1.4
deste edital.

i. Caso  o  candidato  ou a  P/1-B/1  verifiquem alguma incorreção,  o  candidato  poderá
alterar/corrigir  os dados e reimprimir  a ficha de inscrição no período previsto no Anexo “A” –
Cronograma, devendo entregar a ficha de inscrição alterada/corrigida assinada na P/1-B/1 de sua
Unidade até a data definida no Anexo “A” – Cronograma.

4.1.5 Da validação das inscrições pelo P/1-B/1:
a. A Seção de Pessoal (P/1-B/1) deverá receber a ficha de inscrição, assinar e datar o

Protocolo  de  Entrega  de  Ficha  de  inscrição,  bem  como  devolvê-lo  ao  candidato,  conferir
minuciosamente  os  dados  apresentados,  acessar  o  site  on-line de  concursos
http://10.47.0.64:8080/concurso, clicar em “Sistema”, efetuar o  login e clicar no  link “Validação”.
Na próxima página, selecionar o curso “CAO 2018”.

b. Na próxima página, o P/1-B/1 deverá localizar no sistema eletrônico de concursos,
todos os militares de sua Unidade e, um a um, clicar no link “verificar dados”. 

c. Aparecendo a tela “Aviso” será mostrada a mensagem “O processo de validação dos
dados  poderá  ser  realizado  quantas  vezes  forem  necessárias  dentro  do  prazo  definido  no
cronograma do Edital nº 001, deverá clicar em “Avançar” após ler o aviso.

d. Na tela aparecerá a Ficha de Inscrição do Candidato, devendo o responsável pela
Seção  de  Pessoal  conferir  todos  os  dados  inseridos  pelo  candidato,  identificando  possíveis
omissões ou erros. 

ATENÇÃO: o P/1-B/1 não poderá alterar os dados da ficha de inscrição no sistema
on-line  . Caso haja dados incorretos na ficha de inscrição do candidato e sendo tempestivo
(dentro  do  prazo  para  fazer  a  inscrição)  deverá  ser  devolvida  a  ficha  de  inscrição  ao
candidato para fazer os ajustes necessários. Se for intempestivo, o P/1-B/1 deverá invalidar
a inscrição.

e. Após a devida conferência e os ajustes necessários, o P/1-B/1 deverá clicar em:
-  Avaliei  os  dados  e  VALIDO a  inscrição,  se  os  dados  estiverem corretos  e  o

candidato cumprir todas as exigências deste Edital, clicando no item: “Avançar” para efetivar a
validação; ou

-  Avaliei  os  dados  e  INVALIDO  a  inscrição,  se  o  candidato  não  preencher  os
requisitos para inscrição constantes no item 4.1.1 deste Edital. Neste caso,  o P/1-B/1 deverá

http://10.47.0.64:8080/concurso


justificar o ato no campo observação, bem como deverá avisar o candidato sobre o motivo da
invalidação. 

f. Para  finalizar,  o  P/1-B/1  deverá  clicar  no  ícone  “Avançar” encerrando  assim  o
processo de inscrição do candidato e validação pela Seção de Pessoal da Unidade.

g.  As fichas de inscrições deverão ser arquivadas na Seção de Pessoal das Unidades
para futuras consultas, respeitando os prazos previstos na legislação em vigor.

h. Os candidatos que não entregarem as fichas de inscrições até a data/hora prevista no
Anexo  “A”  deverão  ter  suas  inscrições  invalidadas  pelos  P/1-B/1.  Isto  significa  que  mesmo
constando no sistema eletrônico de concursos, o candidato que não apresentar sua ficha ou o
fizer intempestivamente estará desclassificado do certame.

i. A DEP homologará as inscrições validadas pelo P/1-B/1 e convocará para a próxima
fase somente os candidatos que tiveram suas inscrições homologadas (válidas). Os candidatos
com inscrições invalidadas serão desclassificados do concurso.

j. A DEP não se responsabilizará por fichas de inscrição não recebidas por motivos de
ordem técnica dos sistemas de informática, falhas de comunicação, congestionamento nas linhas
de comunicação, não validadas pelo P/1-B/1, bem como por outros fatores que impossibilitem a
transferência de dados, dentro dos prazos estabelecidos em Edital.

k. Os P/1-B/1  das  Unidades serão responsáveis  pelo  correto funcionamento  da
validação no sistema de concursos da INTRANET em suas respectivas Unidades, devendo
providenciar junto a DDTQ e a DEP/Seção de Concursos a devida regularização, atualização
e manutenção das senhas necessárias.

l. Os campos para preenchimento da inscrição são obrigatórios. Caso estes campos não
sejam preenchidos a inscrição não será realizada. Caso a inscrição seja realizada e permaneça
com  dados  incorretos,  após  a  data  prevista  para  correção,  implicará  na  desclassificação  do
candidato do processo seletivo.

4.2 2ª FASE – EXAME INTELECTUAL (EI)

a.  O Exame Intelectual (EI) será composto de uma prova objetiva com  40 (quarenta)
questões e terá  3 (três) horas de duração, incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-
resposta (cartão de leitura óptica), sendo que serão considerados aprovados no Exame Intelectual
todos  os  candidatos  que  obtiverem,  no  mínimo,  60% (sessenta por cento) de  acerto  nas
questões propostas;

b. A realização da prova escrita  se  dará  de forma individual,  não sendo permitido  a
utilização de nenhum material de consulta, bem como o uso de aparelhos eletrônicos, tais como:
relógios, microcomputadores, notebook, palmtop, handheld, celulares ou similares;

c. Os  aplicadores  receberão  as  provas  em  envelopes  lacrados,  que  somente  serão
abertos nas salas onde ocorrerão a aplicação da prova, mediante presença e assinatura em termo
próprio, atestando quanto à não-violação do envelope;

d. Após a aplicação da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer presentes,
a fim de atestarem o fechamento dos envelopes com os epigrafados cartões respostas (cartão de
leitura óptica) para posterior devolução à Seção de Concursos Internos da Diretoria de Ensino e
Pesquisa;

e. Os portões ou portas de acesso, ao local de prova, serão fechados 15 (quinze) minutos
antes do horário previsto para o seu início (horário de Brasília). Após o fechamento dos portões ou
portas não será permitido o acesso de candidatos;

f.  O  preenchimento  do  cartão-resposta  é  de  inteira  responsabilidade  do  candidato.
Qualquer rasura, borrão, uso de corretivo ou marcação de mais de uma opção poderá anular o
item respondido, tendo em vista que o processo de correção será eletrônico (leitura óptica);

g. Questões que porventura tenham erro de impressão, duplicidade ou inexistência de
resposta, a critério do Diretor de Ensino e Pesquisa da PMPR (competência delegada), serão
anuladas, sendo computados os respectivos escores como positivos para todos os candidatos;

h. O  candidato  somente  poderá  encerrar  o  Exame  Intelectual  (entrega  do  cartão-
resposta) após transcorridos 60 (sessenta) minutos contados a partir do início do exame;

i.  A inobservância  do  item anterior,  acarretará  na  não  correção  da  prova  do  Exame
Intelectual e, consequentemente, a eliminação do candidato do certame, sendo que o  aplicador
efetuará o registro em relatório, contendo o motivo e testemunhas;



j. Os candidatos que chegarem atrasados (após as portas estarem fechadas) ou que
faltarem  serão  desclassificados  do  certame.  É  de  responsabilidade  exclusiva  do  candidato  a
identificação  correta  de  seu  local  de  realização  das  provas  e  o  comparecimento  no  horário
determinado.  A ausência  do  candidato,  por  quaisquer  motivos,  tais  como  doenças,  atrasos,
escalas  de  serviço  ou  outros  fatores,  implicará  na  sua  eliminação  do  processo  seletivo  do
Concurso. 

k. Questões  que  porventura  tenham  erro  de  impressão,  duplicidade,  inexistência  de
resposta ou qualquer outra situação análoga, a critério do Diretor de Ensino e Pesquisa da PMPR
serão  anuladas,  sendo  computados  os  respectivos  escores  como  positivos  para  todos  os
candidatos.

l. As questões da prova serão do tipo objetivas, de múltipla escolha, com cinco opções
(A, B, C, D e E), tendo uma única resposta correta, de acordo com o enunciado da questão. 

m.  O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar para cada questão uma, e somente
uma, das alternativas corretas. Caso ocorra a marcação de mais de uma resposta, a questão será
anulada, não sendo computada como escore para o candidato.

n. O  candidato  não  deve  amassar,  molhar,  dobrar,  rasgar,  manchar  ou,  de  qualquer
modo, danificar a sua prova e o respectivo cartão-resposta, sob pena de arcar com os prejuízos
advindos da impossibilidade de correção;

o. O candidato é responsável pelo correto preenchimento de seus dados pessoais na
ficha de identificação da prova, como seu nome, número de inscrição, número de seu documento
de identidade e assinatura, tipo de prova (se houver), entre outros.

4.3 3ª FASE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO TAF

a.  Somente  serão  convocados  para  a  3ª  Fase  (Apresentação  de  atestado  médico  e
realização do Teste de Aptidão Física - TAF), os candidatos que obtiveram melhor média final no
Exame Intelectual, dentro do número de vagas estabelecidas por Posto/Quadro (item 2), podendo,
a critério da Administração Pública, serem convocados suplentes.

b. O candidato deverá apresentar aos componentes da banca examinadora do TAF o
atestado médico que o considere APTO a realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), na data e local
estipulados para a realização.

c.  O atestado médico a ser apresentado momentos antes do TAF deverá ser original e
conter,  obrigatoriamente,  nome  e  número  do  CRM  legíveis  do  médico  que  o  forneceu,
preferencialmente impresso, com data não superior a 30 (trinta) dias.

d.  Somente  poderão  realizar  o  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  os  candidatos  que
entregarem à banca examinadora o atestado médico comprovando sua aptidão para a realização
do TAF.

e. Poderá ser utilizado o resultado do Teste de Aptidão Física, aplicado pela Comissão de
Inspeção Anual de Aptidão Física, realizado em conformidade com o contido no inciso V do Art. 27
da  Lei  nº  5.944,  de  21  maio  69  (Lei  de  Promoção  de  Oficiais),  desde  que  o  candidato
encaminhe requerimento a DEP, através do e-mail de-concursos@pm.pr.gov.br, anexando a
devida comprovação em Boletim-Geral.

f.  Nesta etapa do concurso serão realizados os Testes de Aptidão Física em vigor na
PMPR, conforme Portaria do Comando Geral nº 076/2016, publicada no Boletim do Comando
Geral nº 016/2016.

g. Os  resultados  serão  aferidos  conforme  a  faixa  etária  do  candidato  na  data  da
realização dos testes (Anexos “C1 e C2” deste Edital).

h. O candidato  que apresentar  documento sanitário  que demonstre,  após análise  da
Junta  Médica,  a  impossibilidade  de  realização  do  TAF, sem  que  se  caracterize  hipótese  de
reforma, estará dispensado dos referidos testes.

4.4 4ª FASE – EXAME DE SAÚDE

a. A convocação para o Exame de Saúde dar-se-á para os candidatos aptos na 3ª Fase,
devendo realizar os seguintes exames:

– Hemograma, Glicemia de jejum e Creatinina;
– Biométrico;

mailto:de-concursos@pm.pr.gov.br


– Clínico;
– Eletrocardiograma; ou
– Teste de Esforço para os candidatos com mais de 40 anos de idade ou cardiopatia

declarada ou comprovada.
b. Poderá ser utilizado o resultado do exame de saúde realizado em conformidade com o

contido no inciso IV do Art. 27 da Lei nº 5.944, de 21 maio 69 (Lei de Promoção de Oficiais) e
Portaria  CG nº 078/2016,  devendo o candidato apresentá-los à Junta Médica nos prazos
definidos no Anexo A deste edital e solicitar a sua validação, cabendo à JM a avaliação da
necessidade de exames complementares.

c. Os exames de saúde realizados conforme previsto no artigo 8º da Portaria do CG nº
159, de 7/03/2016, publicada no BG 045/2016, por meio do Programa de Saúde Preventiva da
PMPR, também serão aceitos,  ficando a cargo do candidato apresentá-los à Junta Médica
nos prazos definidos no Anexo A deste edital e solicitar a sua validação, cabendo à JM a
avaliação da necessidade de exames complementares.

d.  Outros exames complementares poderão ser solicitados pelo médico examinador na
ocasião do exame clínico realizado, devendo o candidato entregar os resultados destes exames
complementares no prazo estipulado no Anexo “A” – Cronograma, independentemente de serem
realizados no HPM ou clínicas particulares.

e. Os  candidatos  que  possuírem  Documentos  Sanitários  de  Origem  deverão  se
apresentar na Junta Médica para a devida avaliação da comissão médica.

f.  É responsabilidade do candidato retirar o resultado dos exames e apresentá-los na
Junta Médica.

4.5 5ª FASE – CONVOCAÇÃO PARA O CURSO

Serão convocados para o curso os candidatos classificados dentro do número de vagas
ofertadas  (item 2),  de  acordo  com os  critérios  de  preenchimento  de  vagas  (item 5)  tudo  do
presente Edital, bem como sejam considerados aptos em todas as fases do certame.

5. CRITÉRIO DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS

5.1 DAS VAGAS TITULARES
Serão  considerados  titulares,  os  candidatos  aprovados  no  Exame  Intelectual  e

classificados dentro do número de vagas previstas no item 2 deste edital, conforme os critérios
abaixo:

– 1º Critério para preenchimento das vagas – Da Antiguidade: 
Serão  preenchidas  pelos  candidatos  com  maior  antiguidade  relativa,  levando  em

consideração o Almanaque da CPO – INTRANET, e que tenham alcançado o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) de acertos no Exame Intelectual.

– 2º Critério para preenchimento das vagas – Do Merecimento:
Serão  preenchidas  pelos  candidatos  aprovados  com  as  maiores  notas  no  Exame

Intelectual.  Em caso de igualdade de notas,  o critério para desempate será o da antiguidade
relativa, levando em consideração o Almanaque da CPO – INTRANET.

O candidato  que  for  aprovado  em ambos  os  critérios  (antiguidade  ou  merecimento),
ocupará a vaga pelo critério de antiguidade.

6. DOS SUPLENTES

a.  Serão considerados suplentes,  os candidatos aprovados no Exame Intelectual e que
não estejam classificados dentro do número de vagas previstas neste edital. 

b. Os suplentes poderão ser convocados para a realização dos demais exames, porém
somente serão convocados para frequentar o curso em razão da desistência/desclassificação de
candidatos  titulares  pelos  critérios  de  antiguidade  ou  merecimento,  e  se  for  oportuno  e  de
interesse da administração.



7. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Será excluído do processo seletivo, o candidato que:
a. Faltar ou chegar atrasado para qualquer uma das fases do concurso, conforme editais

de convocação;
b. Utilizar  meio ilícito  para realização de exame ou teste,  ficando sujeito às medidas

penais e disciplinares cabíveis;
c. For considerado reprovado no Exame Intelectual ou inapto no TAF;
d. Deixar de cumprir qualquer prescrição prevista nas fases do concurso;
e. Ter sido indicado simultaneamente em mais de um curso;
f. Não preencher os requisitos constantes no Decreto Estadual nº 6.782/17, na Portaria

de Ensino da PMPR e no presente edital.

8. DOS R  EQUISITOS PARA A MATRÍCULA

a. Ser aprovado/apto em todas as fases do Concurso e estar classificado dentro dos
limites de vagas conforme item 2 deste Edital;

b. Não estar em fruição de qualquer afastamento temporário;
c. Não  estar  frequentando  qualquer  Curso  para  o  qual  esteja  devidamente

indicado/matriculado;
d. Preencher os demais requisitos constantes no presente edital, bem como os demais

subsequentes.

9. DA REVERSÃO DE VAGAS

a. Poderá haver remanejamento de vagas não preenchidas dentro da discricionariedade
deste Comandante-Geral da PMPR, considerando a conveniência da administração militar.

b. As vagas remanescentes devido ao não preenchimento, desistências ou impedimentos
no momento da matrícula, poderão, a critério do Comandante-Geral da PMPR, ser preenchidas
por suplentes, desde que aptos em todas as fases do certame.

c. Em síntese, as vagas serão revertidas da seguinte maneira:
– Quadro QOPM para o Quadro QOBM e vice-versa;
– Quadro QEOPM para Outras PPMM e vice-versa;
– Quadro QOS Médico para Quadro QOS Dentista;
– Quadro QOS Dentista para Quadro QOS Bioquímico;
– Quadro QOS Bioquímico para Quadro QOS Médico.

10. DOS RECURSOS

a. Dos editais do presente processo seletivo caberá recurso administrativo dirigido ao
Diretor de Ensino e Pesquisa (competência delegada), protocolado na DEP, no prazo máximo de
02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação dos mesmos na Intranet.

b. Os  Recursos  deverão  ser  encaminhados  primeiramente  por  meio  eletrônico,
digitalizados, para o endereço (e-mail) de-concursos@pm.pr.gov.br. O recurso original deverá ser
protocolado na P/1 – B/1 de sua Unidade do candidato, também dentro dos prazos previstos no
ANEXO  “A”  deste  Edital.  As  P/1  –  B/1  das  Unidades  deverão  registrar  o  recebimento  dos
recursos,  se  recebidos  dentro  dos  prazos  estabelecidos  por  este  Edital,  certificando  sua
tempestividade e imediatamente encaminhar o original  para a Diretoria de Ensino e Pesquisa
pelos meios mais rápidos disponíveis. 

c. A análise dos recursos será publicada em Edital na intranet com a respectiva decisão,
através do qual o candidato deverá tomar ciência.

d. Caberá recurso em todas as fases do presente concurso, exceto da divulgação do
gabarito definitivo da prova escrita.

 

mailto:de-concursos@pm.pr.gov.br


11. PRESCRIÇÕES DIVERSAS

a.  O  Comandante-Geral  da  PMPR  delega  ao  Diretor  de  Ensino  e  Pesquisa  da
Corporação a administração do presente processo seletivo, podendo elaborar e assinar os
editais subsequentes, realizar análise/solução dos recursos impetrados, bem como, outras
atribuições concernentes ao epigrafado concurso.

b. O Oficial P/1 - B/1 das OPMs – OBMs, após a divulgação do presente Edital, deverá
informar a todos os Oficiais Intermediários de sua Unidade, inclusive aqueles que se encontram
de afastamento temporário, da abertura do presente certame.

c. Em caso de desistência, o candidato deverá encaminhar requerimento endereçado à
Diretoria de Ensino e Pesquisa até 02 (dois)  dias úteis  antes de cada fase do certame, com
justificativa circunstanciada de sua desistência, tendo em vista implicar em ônus à Administração
Militar.

d. A  critério  da  Administração  Militar,  as  datas  e  horários  constantes  no  Anexo  A
(Cronograma) poderão ser antecipadas ou postergadas, caso haja necessidade de ajustes para
melhor execução das fases do concurso, devendo o candidato acessar os editais de convocação
que serão postados na Intranet para confirmar local e hora de realização das fases.

e. O candidato deverá estar presente no local do Exame Intelectual (EI), TAF e Exame de
Saúde (ES), nas datas e horários constantes nos editais de convocação prontos para iniciar o
exame, devendo estar com os materiais e uniformes necessários para realização de cada exame.

f. Os membros da Banca avaliadora do TAF serão indicados pela Diretoria de Ensino e
Pesquisa.

g. As datas de realização do TAF não serão modificadas devido às condições climáticas,
no entanto, o Presidente da Banca de avaliadora poderá retardar o início das provas em casos de
alta pluviosidade.

h. Para realização dos exames, o candidato deverá:
- Portar Cédula de Identidade funcional (para todos os exames).
- Para o Exame de Saúde: estar com uniforme orgânico da Unidade, sendo que, os

que  estiverem  desempenhando  função  no  serviço  de  inteligência  e/ou  baixados,  deverão
apresentar autorização de seu Diretor, Comandante ou Chefe.

- Para o Teste de Aptidão Física (TAF): estar com uniforme de educação física;
i. A Diretoria de Ensino e Pesquisa não fornecerá informações isoladas a candidatos

(inscrições e resultados dos respectivos exames), pertinentes ao concurso, devendo os mesmos
solicitá-las junto ao P/1-B/1 de sua Unidade.

j. Todos  os  candidatos  deverão  estar  em condições  de  realizar  os  Exames  e  testes
previstos  neste  edital,  nas  datas  e  horários  previstos;  casos  temporários  como  alterações
fisiológicas:  gravidez,  fraturas,  luxações,  indisposição  e  outros  fatores  que  possam  vir  a  ser
apresentados pelos candidatos antes ou durante a realização do referido teste, mesmo de posse
de  atestado/dispensa  médico,  sendo  estes  não  homologados  pela  Junta  Médica,  não  serão
aceitos pela Comissão Avaliadora.

k. A Diretoria de Ensino e Pesquisa se reserva no direito de rever, a qualquer momento,
todos os atos eivados de vícios ou de informações inverídicas.

l. O candidato que faltar ou chegar atrasado para realização de qualquer exame/teste
ficará impedido de realizá-lo e estará desclassificado do certame.

m. O presente Concurso limita-se apenas para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais –
Turma 2018, tendo sua validade contada até a publicação do Termo de Matrícula do epigrafado
curso.

n. Os casos omissos serão resolvidos  pelo Diretor  de Ensino e Pesquisa da PMPR,
consoante a legislação em vigor, tendo em vista a delegação de competência exarada na letra “a”
do item 11 do presente edital.

Assinado no original.
Coronel QOPM Maurício Tortato,
Comandante-Geral da PMPR.



ANEXO A

CRONOGRAMA DO CONCURSO AO 
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (CAO) – TURMA 2018

ATIVIDADE DATAS HORA LOCAL
1ª FASE – INSCRIÇÕES E VALIDAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

Período de Inscrições
Das 8h do dia 20 nov. 17 até as 16h do

dia 11 dez. 17
Sistema

Concursos

Período de Validação das 
Inscrições pelos Oficiais 
P/1-B/1

Das 8h do dia 20 nov. 17 até as 17h30 do
dia 11 dez. 17

Sistema
Concursos

Homologação pela DEP e 
Convocação para a 2ª 
Fase

15. dez. 17 Até ao final do
expediente

Intranet
PMPR

2ª FASE – EXAME INTELECTUAL (EI)
Realização da 
Prova Escrita 17 jan. 18 14h APMG

Divulgação do Gabarito 
Provisório 17 jan. 18 Até ao final do

expediente
Intranet
PMPR

Divulgação do Gabarito 
Definitivo 26 jan. 18 Até ao final do

expediente
Intranet
PMPR

Resultado do Exame 
Intelectual e Convocação 
para a 3ª Fase

29 jan. 18 Até ao final do
expediente

Intranet
PMPR

3ª FASE – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO E REALIZAÇÃO DO TAF
Apresentação de Atestado
Médico e Realização do 
TAF

2 fev. 18 8h APMG

Resultado da 3ª Fase e 
Convocação para a 4ª 
Fase

5 fev. 18 Até ao final do
expediente

Intranet
PMPR

4ª FASE – EXAME DE SAÚDE (ES)
Apresentação na JM ou 
na P/1-B/1 para apanhar 
Ficha de Inspeção de 
Saúde

6 fev. 18
Durante o expediente
administrativo de cada

OPM/OBM

JM ou P/1-B1
da

OPM/OBM

Realização dos Exames 
de Saúde 6 fev. a 16 fev. 18

Expediente
administrativo 

A definir

Entrega dos resultados 
dos Exames de Saúde à 
JM

Até 19 fev. 18 Durante o expediente
administrativo da JM

Junta Médica
(JM)

Entrega dos resultados 
dos Exames de Saúde 
pela Junta Médica (JM) à 
DEP

26 fev. 18 Durante o expediente
administrativo da DEP

DEP

Resultado da 
4ª Fase 28 fev. 18 Até ao final do

expediente
Intranet
PMPR

5ª FASE – CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS PARA FREQUÊNCIA AO CURSO
Convocação dos 
Aprovados para 
Frequência ao Curso

Até 2 mar. 18 Até ao final do
expediente

Intranet
PMPR

Início do Curso 6 mar. 18 7h APMG



ANEXO B

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CONCURSO AO
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (CAO) – TURMA 2018

1. Doutrina de Emprego de Polícia Militar e Bombeiro Militar

Assuntos Referência

Introdução à Doutrina de Emprego de Polícia 
Militar e Bombeiro Militar. Súmula da destinação 
das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros 
Militares. As Polícias Militares e os Corpos de 
Bombeiros Militares na Segurança Pública. As 
Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 
Militares na Defesa Territorial. Administração 
Militar, os Princípios da Administração Pública e a 
Teoria de Sistemas. Organização para as Ações de
Polícia Ostensiva e de Polícia de Preservação da 
Ordem Pública. 

VALLA, Wilson O. Doutrina de emprego de polícia 
militar e bombeiro militar. 3ª ed. Curitiba: AVM, 2012.

2. Deontologia Policial Militar
Assuntos Referências

Disposições Preliminares do Código de Ética 
Profissional dos Militares Estaduais do Paraná. 
Deontologia Militar. Valores Militares. Deveres do 
Militar Estadual. Violação dos Valores e Deveres 
Éticos. Direitos Humanos. Disposições Finais. 

PARANÁ. Decreto Estadual nº 5.075, de 29 de 
dezembro de 1998. Aprova o Regulamento de Ética
Profissional dos Militares Estaduais do Paraná.

Disponível da Internet:
http://celepar7cta.pr.gov.br/seap/legrh-
v1.nsf/4efc6270e615309f83256992005ba9ce/8164e
36f93ee4c5903256afb006b35b8?OpenDocument

Conceitos: deontologia, ética, moral, profissão e 
cidadania. As relações entre ética, deontologia, 
moral e direito. Valores e deveres. A profissão 
policial militar fundamentada na Deontologia. A 
Percepção dos preceitos éticos na Polícia Militar. 
Valores profissionais e o policiamento ostensivo. 
Diretrizes para a fixação da profissão policial 
militar sob o enfoque da Deontologia.

VALLA, Wilson O. Deontologia policial militar: ética
profissional. 5ª ed. Curitiba: AVM, 2013.

3. Polícia Comunitária
Assuntos Referências

Relações interpessoais, conflitos e as formas de 
intervenção. Polícia Comunitária e sociedade. 
Teorias de Polícia Comunitária. Polícia 
Comunitária e troca de experiências.

BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Curso Nacional de Multiplicador de Polícia 
Comunitária. 5ª ed. – Brasília: Ministério da Justiça, 
2013. p. 19-216.

Disponível na Internet: 
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPa
ginas/105/988/Multiplicador_Pol
%C3%ADcia_Comunit%C3%A1ria.pdf

http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/105/988/Multiplicador_Pol%C3%ADcia_Comunit%C3%A1ria.pdf
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/105/988/Multiplicador_Pol%C3%ADcia_Comunit%C3%A1ria.pdf
http://www.tjmt.jus.br/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/105/988/Multiplicador_Pol%C3%ADcia_Comunit%C3%A1ria.pdf
http://celepar7cta.pr.gov.br/seap/legrh-v1.nsf/4efc6270e615309f83256992005ba9ce/8164e36f93ee4c5903256afb006b35b8?OpenDocument
http://celepar7cta.pr.gov.br/seap/legrh-v1.nsf/4efc6270e615309f83256992005ba9ce/8164e36f93ee4c5903256afb006b35b8?OpenDocument
http://celepar7cta.pr.gov.br/seap/legrh-v1.nsf/4efc6270e615309f83256992005ba9ce/8164e36f93ee4c5903256afb006b35b8?OpenDocument


4. Direitos Humanos e Cidadania 

Assuntos Referências

Declaração Universal dos Direitos 
Humanos

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris. 10 dez. 1948. 

Disponível na Internet: 
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf

Constituição Federal de 1988: Direitos e
Deveres Individuais e Coletivos (Art. 5º);
Direitos Sociais (Art. 6º).

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 

Disponível na Internet:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Abordagem policial: aspectos gerais; 
abordagem a: mulheres, crianças e 
adolescentes; pessoa com deficiência; 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais; pessoa idosa; racismo e 
discriminação racial; pessoa em 
situação de rua; vítimas da 
criminalidade e abuso do poder; 
usuários e dependentes de drogas.

BRASIL. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Atuação 
policial na proteção dos direitos humanos de pessoas em 
situação de vulnerabilidade: cartilha. 2ª ed. Brasília: Ministério 
da Justiça, SENASP, 2013.

Disponível na Internet:
http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-
publica/cartilhas/a_cartilha_policial_2013.pdf

Direitos Humanos, formação e trabalho 
policial.

SCHABBACH, Letícia Maria. ‘Com a lei debaixo do braço’: 
Direitos humanos, formação e trabalho policial. Dilemas – 
Revista de Estudos de Conflito e Controle Social, [S.l.], v. 8, n.
1, p. 157-188, jan. 2015. ISSN 2178-2792. Disponível em: 
<https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7277/5857>.
Acesso em: 06 nov. 2017.

5. Gerenciamento de Crises e Primeira Intervenção em Crises

Assuntos Referências

Diretriz do Comando-Geral nº 005/2011 que trata 
do Gerenciamento de Crises (GC) na PMPR: 
Aspectos conceituais. Exemplos de ocorrências 
críticas. Condições de Execução. Prescrições 
Diversas. 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. Diretriz do Comando-
Geral nº 005, de 21 de novembro de 2011. Diretriz 
para gerenciamento de crises. Curitiba: PMPR, 
2011. 

Disponível na Intranet PMPR:
Caminho para download: Intranet / Administração / 
Estado-Maior / PM3 – Documentos / Diretrizes / 
Diretrizes 2011 / Diretriz nº 005/2011-PM3 – 
Gerenciamento de Crises.

Sobre a Doutrina de Gerenciamento de Crises 
(GC). Conceitos fundamentais da doutrina da 
Gerenciamento de Crises. Conceito de Primeira 
Intervenção em Crises (PIC). História da Primeira 
Intervenção em Crises na PMPR. A Primeira 
Intervenção na Atualidade: normas e Teoria do 
Resultado. Os 10 Passos da Primeira Intervenção 
em Crises. Procedimentos Finais do Primeiro 
Interventor. 

SILVA, Marco A. Primeira intervenção em crises 
policiais. Curitiba: AVM, 2015.

https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas/article/view/7277/5857
http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/cartilhas/a_cartilha_policial_2013.pdf
http://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/cartilhas/a_cartilha_policial_2013.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf


6. Direito Administrativo e Disciplinar 

Assuntos Referências

Princípios da Administração Pública (Art. 
37, caput e § 6º, da CF/88).  

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Promulgada em 5 de 
outubro de 1988.

Disponível na Internet:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Improbidade Administrativa.
BRASIL. Lei Federal nº 8.429, de 2 jun. 1992. Improbidade 
Administrativa.

Licitações e Contratos Administrativos.
BRASIL. Lei Federal nº 8.666, de 21 jun. 1993. Licitações e 
Contratos Administrativos.

Processos Disciplinares na PMPR.
PARANÁ. Lei Estadual nº 16.544, de 17 jul. 2010. Processos 
Disciplinares na PMPR.

Nulidades do Processo Administrativo 
Disciplinar.

CUNHA, Ozires I. Das Nulidades do Processo Administrativo
Disciplinar. Texto extraído da Intranet. Cultura PM, 2012. 

Disponível na Intranet PMPR:
Caminho para download: Intranet / Administração / Diversos / 
Cultura PM / Direito / Das Nulidades do Processo 
Administrativo Disciplinar.  

Obs.: demais legislações poderão ser encontradas para download na Intranet PMPR e/ou Internet.

7. Legislação Especial

Assuntos Referências

Lei de Abuso de Autoridade (Art. 1º ao 12).
BRASIL. Lei Federal nº 4.898, de 9 dez. 1965. Abuso 
de autoridade.

Lei dos Crimes de Tortura
____. Lei Federal nº 9.455, de 7 abr. 1997. Define os 
crimes de tortura e dá outras providências.

Alterações do Código Penal Militar.
____. Lei Federal nº 13.491, de 13 out. 2017. Altera o 
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 out. 1969 – Código Penal 
Militar.

Obs.: as legislações poderão ser encontradas para download na Internet.

8. Defesa Civil

Assuntos Referências

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – 
PNPDEC. Sistema Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – SINPDEC. Conselho Nacional de Proteção 
e Defesa Civil – CONPDEC. Autorização a criação 
de sistema de informações e monitoramento de 
desastres. 

BRASIL. Lei Federal nº 12.608, de 10 abr. 2012. 
Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de
Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho 
Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; 
autoriza a criação de sistema de informações e 
monitoramento de desastres.

Política Estadual de Proteção e Defesa Civil. 
PARANÁ. Lei Estadual nº 18.519, de 23 jul. 2015. 
Instituição da Política Estadual de Proteção e 
Defesa Civil.

Regulamento do Sistema Estadual de Proteção e 
Defesa Civil – SEPDEC. Centro de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres. 

____. Decreto Estadual nº 9.557, de 6 dez. 2013 e seu
anexo. Institui o Regulamento do Sistema Estadual 
de Proteção e Defesa Civil – SEPDEC, o Centro de 
Estudos e Pesquisas sobre Desastres – CEPED e 
dá outras providências. 

Obs.: estas legislações poderão ser encontradas para download no site http://www.defesacivil.pr.gov.br/

http://www.defesacivil.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


9. Legislações e Assuntos Institucionais

Assuntos Referências

Regulamento Disciplinar do Exército 
(RDE).

BRASIL. Decreto Federal nº 4.346, de 26 ago. 2002. 
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).

Código da PMPR.
PARANÁ. Lei Estadual nº 1.943, de 23 jun. 1954. Código da 
Polícia Militar do Paraná.

Lei de Promoção de Oficiais.
____. Lei Estadual nº 5.944, de 21 maio 1969. Lei de 
Promoção de Oficiais da PMPR e suas alterações.

Código de Vencimentos da PMPR.
____. Lei Estadual nº 6.417, de 3 jul. 1973. Código de 
Vencimentos da PMPR.

Lei de Organização Básica da PMPR 
(LOB PMPR).

____. Lei Estadual nº 16.575, de 28 de set. 2010. Lei de 
Organização Básica da PMPR (LOB PMPR).

Lei do Subsídio da Polícia Militar e do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Paraná.

____. Lei Estadual nº 17.169, de 24 maio 2012. Dispõe sobre o 
subsídio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado 
do Paraná.

Decreto que define Acidente em Serviço.
____. Decreto Estadual nº 5.869, de 13 dez. 2005. Define 
acidente em serviço.

Regulamento Interno e dos Serviços 
Gerais da PMPR (RISG).

____. Decreto Estadual nº 7.339, de 8 jun. 2010. Aprova o 
Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da PMPR 
(RISG);

Sindicância.
PMPR. Portaria do Comando-Geral nº 338, de 24 abr. 2006. 
Sindicância.

Formulário de Apuração de Transgressão
Disciplinar (FATD)

____. Portaria do Comando-Geral nº 339, de 27 abr. 2006. 
Formulário de Apuração de Transgressão Disciplinar 
(FATD).

Regulamento de Continências, Honras e 
Sinais de Respeito.

PMPR. Portaria do Comando-Geral nº 918, de 16 jul. de 2009. 
Regulamento de Continências, Honras e Sinais de Respeito.

Comunicação Social e Cerimonial na 
PMPR

PMPR. Vade Mecum de Comunicação Social e Cerimonial da
PMPR. Aprovado pela Portaria do Comando-Geral nº 447, de 7 
jun. 2011.

Disponível na Intranet PMPR:
Caminho para download: Intranet / Administração / Estado-
Maior / PM5 – Documentos / Legislação / Vade Mecum de 
Comunicação Social e Cerimonial da PMPR. 

Inquérito Técnico (IT).
____. Portaria do Comando-Geral nº 1.129, de 21 nov. 2014. 
Regula o Inquérito Técnico (IT).

Instruções reguladoras de perícias 
médicas e de procedimentos relativos às 
dispensas e às licenças para tratamento 
da saúde.

____. Portaria do Comando-Geral nº 532, de 11 jul. 2016. Institui
as instruções reguladoras de perícias médicas e de 
procedimentos relativos às dispensas e às licenças para 
tratamento da saúde.

Uso Seletivo ou Diferenciado da Força

____. Diretriz do Comando-Geral nº 004, de 21 set. 2015. Uso 
Seletivo ou Diferenciado da Força. Curitiba: PMPR, 2015.

Disponível na Intranet PMPR:
Caminho para download: Intranet / Administração / Estado-
Maior / PM3 – Documentos / Diretrizes / Diretrizes 2015 / 
Diretriz nº 004/2015 – Uso Seletivo ou Diferenciado da Força.

Manual de Instruções ao Gestor do 
Fundo Rotativo 

PMPR. Diretoria de Finanças. Manual de instruções ao gestor 
do Fundo Rotativo. Julho de 2015. 

Disponível na Intranet PMPR:
Caminho para download: Intranet / Administração / Diversos / 
DF – Documentos / Manual de Instruções ao Gestor do Fundo 
Rotativo.

Obs.: demais legislações poderão ser encontradas para download na Intranet PMPR e/ou Internet.



ANEXO C1 

TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – MASCULINO
Conforme inciso I do art. 1º da Portaria nº 076/2016



ANEXO C2

TABELA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – FEMININO
Conforme inciso I do art. 1º da Portaria nº 076/2016


