PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS PARA O CORPO DE
MILITARES ESTADUAIS INATIVOS VOLUNTÁRIOS (CMEIV)-PROGRAMA DE
COLÉGIOS CÍVICO-MILITARES DO PARANÁ
(Lei nº 19.130/2017 / Lei nº 20.338/2020 / Decreto nº 841/2019 I Decreto nº 6.273/2020)

Considerando as alterações do Edital nº 001/2020 SESP/SEED pelo Edital nº 003/2020
SESP/SEED informo:
Inscrições: Foram prorrogadas até o dia 29 de janeiro de 2021, de caráter eliminatório, nos termos
definidos no presente Edital, de responsabilidade do Presidente do Processo Seletivo;
1. O Candidato deverá realizar a inscrição presencial, tão somente, em uma P/1 de OPM listada no
item 4.2 do Edital (revogada a inscrição no site da SEED);
2. Documentos para inscrição: RG (Funcional), o Formulário de Dados Biográficos (preenchido),
Data da RR no Diário Oficial.
Funções: deverão inscrever-se para as seguintes funções:
a.
Diretor Cívico Militar;
b.
Monitor Cívico Militar.
Obs. (poderão inscrever-se nas duas funções de Subtenentes a 3º Sargentos.)
Dos Postos e Graduações:
a. Função de Diretor Cívico-Militar: 3° Sargento a Coronel;
b. Função de Monitor Cívico-Militar: Soldado de 1º Classe a Subtenente.
Das Vagas:
a. Diretor Cívico Militar: 199;
b. Monitor Cívico Militar: 607;
c. TOTAL: 806 vagas.
Do Tempo de RR:
a. Proporcional: quem foi para a Reserva Remunerada até DEZEMBRO DE 2020;
b. Integral: Transferido para reserva com proventos integrais ou atingidos pela compulsória.
Do Comportamento: estar no BOM comportamento, até a publicação da Reserva Remunerada.
Do Porte de Armas: o Candidato deverá estar com o Porte de Armas atualizado - apresentar o
documento: Autorização para Porte de Arma de Fogo, no momento da inscrição.

Das Condições para Inscrições, Ingresso e Permanência no CMEIV:
manifestação expressa de vontade;
aptidão de saúde física e mental;
parecer favorável da investigação em vida funcional e social;
não estar condenado por crimes militares ou civis e não responder ou vir a responde conselho de
disciplina;
e) estar com porte de arma atualizado até a data do teste de capacitação.
f) não se encontrar no exercício de cargo ou função pública direta ou indireta nas esferas municipais,
estaduais ou federais. Mediante declaração de próprio punho que não ocupa cargo algum - Esta
declaração deverá ficar arquivada na P/1, devendo o candidato entregar o anexo G na entrevista da
SEED.
g) Ter sido aprovado neste processo seletivo e classificado dentro do número de vagas oferecidas na
localidade em que se inscreveu, desde que atendidas as demais condições constantes em Edital;
a)
b)
c)
d)

h) Para as funções de Diretor Cívico-Militar e Monitor Cívico-Militar:

i. Ter sido transferido para a reserva remunerada com proventos integrais ou
compulsoriamente por haver atingido a idade limite para permanência na ativa, desde que
esteja no bom comportamento (para Praças), no momento da publicação da Reserva
Remunerada;
ii. Ter sido transferido para a reserva remunerada com proventos proporcionais até o dia 31
de dezembro de 2020 (Lei nº 20.505 de 15 de janeiro de 2021), desde que esteja no bom
comportamento (para Praças), no momento da publicação da Reserva Remunerada.
- Locais de inscrição: o Candidato deverá, impreterivelmente, efetuar a inscrição na P/1 da OPM de sua
escolha.
Na P1 de uma das OPM: RG. (FUNCIONAL), o formulário preenchido (FDB), Data da RR no Diário
Oficial, Declaração de próprio punho que não exerce cargo público. (com a alteração do Edital Nº
002/2020 SESP/SEED foi revogada a necessidade de inscrição no site da SEED).
- Exame de Aptidão Física: De caráter eliminatório. Deverão ser entregues na P/1 até a data de 05 de
fevereiro de 2021.
ANEXO C:

- Teste Ergométrico (teste de esforço)
- Hemograma completo
- PSA Total (para candidatos masculinos igual ou superior de 50 anos)

ANEXO D:
CRM válido)

- ficha de Inspeção de saúde (devidamente preenchida e assinada por médico com

- Exame de Capacidade Física: De caráter eliminatório exame de capacidade física (ECAFI). Conforme
anexos A e B: - Apoio de braço em solo e corrida de 12 minutos. Com a alteração do EDITAL n.º 001/2020 –
SESP/SEED foi reduzido à pontuação para ECAFI de 100 para 70 pontos.
- Investigação da Vida Funcional e Social: De caráter eliminatório. Nos termos do edital, cuja bancada
será presidida pelo chefe da 2ª Seção do Estado Maior da PMPR.
- Entrevista: de caráter Classificatório, nos termos definidos pelo presente Edital, cuja banca será presidida
po comissão designada pela SEED.
Os chamamentos para realização das etapas bem como qualquer outro processo seletivo serão realizados
e tornados públicos pela Internet da PMPR, assim como pelos endereços eletrônicos:
- www.seguranca.pr.gov.br;
- www.pmpr.pr.gov.br;
- www.educacao.pr.gov.br.

- Contato: os números de telefones a seguir, são da Coordenação Estadual dos Colégios Cívico Militares
situada na SESP, e deverá ser acionado apenas pelas P/1 das OPM. Caso o Candidato ligar para os
telefones mencionados serão redirecionados para a OPM correspondente, a fim de unificar as
informações constantes em Edital.
Telefones: (41) 3313-1620 e (41) 3313-1642.

Coordenação Estadual dos Colégios Cívico-Militares,

Secretaria de Estado da Segurança Pública.

