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ESTADO DO PARANÁ 
POLÍCIA MILITAR 

DIRETORIA DE PESSOAL 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 
EDITAL nº 2.997/2019-CRS 

 
CONVOCAÇÃO PARA INSPEÇÃO DE SAÚDE  

(Em cumprimento à decisão judicial) 
 

O RESPONDENTE PELA CHEFIA DO CRS, no uso de suas atribuições 
regulamentares, com fulcro no art. 1º da Portaria nº 1.301/DP-CRS, de 29 de 
agosto de 2016, e nos subitens 1.5 e 4.2.2 do Edital nº 1.107/2012-CRS, em 
cumprimento à decisão judicial nos autos nº 0024057-37.2018.8.16.0000 da 4ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, considerando o Edital nº 
2.981/2019-CRS, resolve: 

 
1. Convocar o candidato condicional abaixo nominado para realização da 2ª 
inspeção de saúde, no dia e local especificado, a fim de verificar a atual sanidade 
física para fins de posse e exercício do cargo de Soldado Policial Militar de 2ª 
Classe: 

 
 Douglas Toscan Paes, RG 7.846.214-0 (1ª RM); 
 
Local, dia e hora da inspeção:  
 
Data: 07 de junho de 2019 
Horário: 08h00. 
Local: Junta Médica da PMPR 
Endereço: Rua Almirante Gonçalves, nº 2247, Água Verde, 

Curitiba/PR. 
 

2. Orientar o candidato para que no dia da inspeção, apresente declaração 
médica que especifique o seu estado de saúde atual (cirurgia realizada, quando 
for o caso; tempo de recuperação; tempo da baixa médica; etc.), além dos 
documentos médicos julgados úteis a fim de esclarecer o seu atual estado de 
saúde (atestados, raio x, exames, ressonância, etc.).   

 
Curitiba, PR, 04 de junho de 2019. 

 
(Assinado no original) 

Cap. QOPM José Luiz Beggiora Júnior, 
Resp. pela Chefia do CRS. 

 51827/2019

Defensoria Pública do Estado - 
DPP 

 

EDITAL DPG Nº 027/2019 

 
Torna público o resultado da etapa de avaliação médica 
de candidatos aprovados no II Concurso Público para 
ingresso nas carreiras do Quadro Geral de Pessoal da 
Defensoria Pública do Estado do Paraná. 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de 

suas atribuições contidas no artigo 18, XII, da Lei Complementar Estadual nº 

136/2011, e considerando o Ofício nº 066/2019 – CSO/SEAP, 

 

RESOLVE  

 

Art. 1º. Tornar público o resultado da etapa de avaliação médica de canditados 

aprovados no II Concurso Público de Ingresso nas Carreiras do Quadro Geral de 

Pessoal da Defensoria Pública do Estado do Paraná, convocados pelos Editais 

DPG nº 021/2019 e 025/2019, conforme Resultado Final do Edital nº 002/2017, 

homologado pelo Edital CSDP nº 005/2017, conforme segue: 

 

Função: Contador – Classificação Geral SITUAÇÃO 

GUILHERME SIEGEL AUSENTE 

LYANE HYLDENE DE OLIVEIRA COLLA APTO 

 

Função: Estatístico – Classificação Geral SITUAÇÃO 

LEANDRO ANTONIO JIOMEKE APTO 

 

Curitiba, 03 de junho de 2019. 

 

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ 
Subdefensor Público-Geral do Estado do Paraná 
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