ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
ESTADO-MAIOR
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA
______________________________________________________________________
Nota nº 197 – DEP/4
Em 15/05/14
Para o Boletim Geral
CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE
CABOS POLICIAIS MILITARES - TURMA 2014
EDITAL Nº 014/CFC – PM/2014
COMPLEMENTAÇÃO DAS VALIDAÇÕES
O Diretor de Ensino e Pesquisa, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
8° da Portaria de Ensino, bem como o contido no Edital nº 001/CFC PM 2014 e em
atendimento ao contido na Informação Jurídica nº 001/2014 – Consultoria Jurídica/PM-1,
e ainda considerando:
a. as regras exordiais do presente processo seletivo;
b. as inconformidades nos assentamentos funcionais dos candidatos;
c. que o sistema Meta4 é alimentado há vários anos em trabalho manual e
baseado nas informações constantes nas pastas funcionais;
d. algumas inconsistências entre a biografia funcional do Policial Militar e o
efetivamente inserido no sistema virtual do banco de dados do Meta4;
e. incongruências entre os atos administrativos diversos e suas respectivas
portarias, termos de matrícula, termos de encerramento, notas e classificações;
f. as falhas inerentes aos mecanismos de administração e gerenciamento de
informações funcionais dos candidatos ao presente certame;
g. a impertinência do campo “data da penúltima promoção”, pois não existe
vinculação com a graduação de Soldados;
h. o princípio orientador da Supremacia do Interesse Público e uso do Poder de
Autotutela da Administração;
i. os princípios constitucionais, com especial atenção à Impessoalidade e
Eficiência;
j. a necessidade de proceder ajustes por meio de saneamento de incorreções
para atender ao princípio da razoabilidade.

RESOLVE:

DETERMINAR aos Oficiais P/1 que verifiquem os dados de todas as inscrições dos
candidatos constantes no Edital nº 013/CFC PM 2014, as quais poderiam gerar
invalidação no sistema eletrônico de concursos e regularizem as inconformidades
constatadas no que se refere estritamente à “última promoção, classificação no CFSd, VR
(quantidade de Verificações de Recuperação no CFSd: “0, 1, 2, 3, etc”), média (Nota final
do CFSd), data do termo de encerramento, data de inclusão e tempo de serviço.
Os dados corretos de todos os candidatos deverão ser tabulados em uma tabela no
formato Excel (conforme modelo) e enviados pelo P/1 à Diretoria de Ensino e Pesquisa
até
as
17h
de
23
maio
14
(sexta-feira),
diretamente
no
e-mail:
de-concursos@pm.pr.gov.br.

(Continuação do Edital nº 014- CFC PM 2014)
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Obs: Não se faz necessário nova validação das inscrições que já foram validadas
pelos P/1 por estarem com os dados corretos, bem como dos dados relativos à “penúltima
promoção”.
A tabela abaixo é o modelo a ser preenchida pelo P/1 (no Excel) e deve seguir
exatamente a seguinte sequência:
Ordem

Nome

OPM

Última
Promoção

Classificação
no CFSd

VR

Média

Data do
Termo de
Encerramento

1.
2.

Cel. QOPM Milton Isack Fadel Junior,
Resp. pela Diretoria de Ensino e Pesquisa da PMPR.

Data de
Inclusão

Tempo de
Serviço

