
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

EDITAL nº 038/2022 

 

PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CORPO 

DE MILITARES ESTADUAIS INATIVOS VOLUNTARIOS (CMEIV) 

 

 

CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO: 

 

 

 

O Presidente do Processo Seletivo, no uso de suas atribuições legais, considerando o 

disposto na Lei Estadual nº 19.130/2017, nos Decretos nº 841/2019 e 

9.607/2021, convoca os aprovados no concurso CMEIV a participarem do Curso de 

Capacitação que terá início dia 27 de abril de 2022 (quarta-feira) com previsão de término no 

dia 6 de maio de 2022 (sexta-feira). 

 
O Curso será realizado no formato Ensino à Distância (EaD) e, conforme Portaria CG nº 

232/2019, será dispensado do CMEIV o voluntário que não atingir nota 6,0 (seis) na média 

geral do curso. 

 

 Para acessar o Curso, o voluntário receberá via e-mail os dados de Usuário e Senha e 

deverá utilizar a seguinte chave de inscrição: CMEIVTURMA22 

 

 O referido curso encontra-se disponível no site da PMPR no campo “Área EAD - EAD 

PMPR”. Também é possível acessar o Curso através do seguinte link: 

 

 

 
  

 

Em caso de dúvidas e/ou problemas em relação a senhas ou acesso ao curso, o voluntário 

deverá entrar em contato através do seguinte e-mail: apmg-ead@pm.pr.gov.br devendo 

informar a Dúvida/Alteração, Nome completo, RG, CPF e Telefone para contato. 

 

 O Curso de Capacitação – CMEIV está dividido em 3 capítulos (Atendimento Pré 

Hospitalar - APH, Sistema e-Protocolo e Legislação) e contém material escrito de apoio, 

atividades complementares, documentos para consulta, vídeos instrutivos e finalizará com 

aula síncrona em formato de LIVE para nivelamento das informações sobre as últimas etapas 

do CMEIV. Ao final de cada módulo, o voluntário deverá responder o questionário/fórum com 

o intuito de compor a média final do Curso. 

 
https://www.ead.pm.pr.gov.br/course/index.php?categoryid=31 
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 Importante salientar que os voluntários devem atentar para a data da aula síncrona 

(LIVE), para que possam concluir e receber o certificado de conclusão do curso. A referida 

live poderá ser acessada dentro da plataforma do Curso no módulo “LIVE” conforme data e 

horário a seguir: 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 
Assinado eletronicamente 

Cap. QOPM Fernando Paulo Cantador,  

Presidente do Certame CMEIV - SESP. 

5 DE MAIO DE 2022 (QUINTA-FEIRA) ÀS 9H 


