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ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

SUBCOMANDO-GERAL 

BATALHÃO DE PATRULHA ESCOLAR COMUNITÁRIA 
 

Nota Nº E00019 – P/1 Em 8 jul. 19. 
Para o Boletim-Geral 

 
PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CORPO 

DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS VOLUNTÁRIOS (CMEIV) 
- PROJETO ESCOLA SEGURA – 

EDITAL Nº 023 

INFORMAÇÕES SOBRE NOVO CRONOGRAMA DE DATAS 
 

O Presidente do processo seletivo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 214, inc. IX do Decreto Estadual nº 7.339 de 8 de junho de 2010 
(RISG/PMPR), com base nos art. 33 até 41, da Lei nº 19.130, de 25 de setembro de 
2017, no Decreto nº 841, de 15 de março de 2019, na Portaria do CG nº 233, de 18 
de março de 2019, com fundamento no Edital nº 005, o qual torna público a abertura 
de inscrições para realização de processo seletivo destinado a selecionar militares 
estaduais da reserva remunerada da PMPR voluntários para atuarem no PROJETO 
ESCOLA SEGURA, DIVULGA as informações referentes a novo cronograma de 
datas para chamamento de militares, conforme segue: 

 

1) Os candidatos inscritos no processo seletivo até dia 9 de julho de 2019, 
participarão das próximas fases, conforme seguinte cronograma: 

 
ATIVIDADE DATAS HORA LOCAL 

Divulgação de inscrições 
homologadas 

(para candidatos inscritos 
até dia 9 jul. 19) 

Até dia 
15 jul. 19 

Até o final do 
expediente da 

PMPR 

Página da Internet da 
PMPR 

Entrega exames de saúde 
(para candidatos inscritos até 

dia 9 jul. 19) 

Até dia 
17 jul. 19 

- Via e-mail indicado no 
Edital 

Exames de capacidade física 
(conforme edital de 

chamamento) 

29 jul. 19 Das 8h às 
11h30min. 

Local a ser designado no 
Edital de chamamento 

Divulgação dos resultados e 
chamamento 

Até dia 30 
jul. 19 

Até o término 
do expediente 

da PMPR 

Página da Internet da 
PMPR 

 

2) Os candidatos inscritos no processo seletivo do dia 10 de julho de 2019 em 
diante, permanecerão inscritos, porém, aguardarão novo cronograma a ser divulgado 
oportunamente para que possam prosseguir nas demais fases do concurso e para 
que ocorra novo chamamento de militares. 

 
 

Ten.-Cel. QOPM Mario Jorge Alves Lopes, 
Presidente do processo seletivo. 
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