SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL nº 10/2020
Retificado em 25/05/2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas
atribuições e considerando o contido no Edital n.º 001/2017- SESP, bem como o
contido nos Protocolos n.º 16.328.727-7, 16.288.704-1, 16.224.295-4, 16.400.0400 e 16.496.357-8, resolve:
TORNAR PÚBLICA
1.

A convocação para posse dos candidatos do concurso público regido pelo
Edital nº 001/2017-SESP, para o Quadro Próprio dos Peritos Oficiais
nomeados pelos Decretos nº 4690 e 4691 de 18 de maio de 2020, publicados
no Diário Oficial do Estado do Paraná nº 10.688 de 18/05/2020.

2.

Os candidatos deverão comparecer com 5 minutos de antecedência na
SESP, no Edifício Caetano Munhoz da Rocha – 4º, andar – Sala de Reuniões,
localizado na Rua Deputado Mário de Barros nº 1.290, Centro Cívico,
Curitiba/PR, no dia 4 de junho, organizados conforme ANEXO I, tendo
previamente seguido as orientações do ANEXO II.
- O uso de máscara é obrigatório para os atos relativos à posse no cargo, não
sendo permitido o ingresso de acompanhante do candidato neste local.
Os candidatos deverão previamente seguir as orientações do anexo II e,
após, comparecer no local, data e horário indicados no anexo I, munidos da
documentação original dos documentos:

3.

-

Carteira de identidade do Estado do Paraná;
Documento que informe o número do cadastro de pessoa física – CPF;
Diploma de conclusão respectivo curso superior registrado pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC) ou certificado com o respectivo histórico escolar com
a data de colação de grau.

4. Contato para esclarecimentos: e-mail: apcientifica@sesp.pr.gov.br (encaminhe
a dúvida e um telefone para contato).
4.1. Candidatos que necessitam apresentar documento de exoneração ou
vacância para posse deste Concurso:
A)
B)

Deverá apresentar documento publicado em Diário Oficial ou publicação oficial
equivalente.
Caso ainda não tenha sido publicada oficialmente, o candidato deverá obter cópia
do pedido junto ao órgão do qual se desvinculará.

Este documento deverá ser anexado ao protocolado junto aos demais
solicitados pelo Edital, no final da relação de documentos.

5.

Os candidatos que optarem por não tomar posse no dia e horário
estabelecidos no item 2 deste edital, deverão agendar, com 01 (um) dia de
antecedência, nova data, através do e-mail: apcientifica@sesp.pr.gov.br
observado o prazo legal de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação do
Decreto de Nomeação no Diário Oficial do Estado do Paraná, disponível no
sitio www.policiacientifica.pr.gov.br, aba Concurso 2017.

6.

Os candidatos serão atendidos no horário previamente agendado.

Curitiba, 22 de maio de 2020.

Cel. Romulo MARINHO Soares
Secretário de Estado da Segurança Pública
.................................................................

EDITAL Nº 10/2020 — ANEXO I
horário

Auxiliar de Necropsia (Protocolo 16328727-7) (Protocolo
16228704-1)
Inscrição

Nome

Documento

1

09h

3023382- DELUIZE CORDEIRO DA SILVA
8
MARTINS

93715535 PR

2

09h

3008881FLAVIO DE LIMA DE OLIVEIRA
0

132543372 PR

3

09h

3018524PATRICIA CORDEIRO EDOARDO
6

73411637 PR

4

3006799- CLAUDINEIA RODRIGUES DE
5
SOUSA
09h30min

5

09h30min

3024967- LUIS FELIPE DAMACENO DE
8
OLIVEIRA

425356279 SP

6

09h30min

3000596- ELIANE APARECIDA DE MELO
5
MACHADO

75771649 PR

7

10h

3010903ANDRE LUIZ DA ROSA
5

71549461 PR

8

10h

3014504GEICE BARBOSA MACIEL
0

148428751 PR

94941067 PR

3026912JANINE KATERENHUK EIDAM
1

73762006 PR

10h30min

3002620- GUILHERME PEREIRA
2
MASSUCHETTO

93693442 PR

11

10h30min

3009974FRANCIELE LEMOS
9

89857392 PR

12

10h30min

3011203ROMULO ALVES RIGOTTI
6

125810705 RJ

13

11h

3009888THAISE CAMARGO DA SILVA
2

97544107 PR

14

11h

3034077ANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES 417137862 SP
2

15

11h

3039858- SAMANTHA CRISTINA DE AGUIAR
48130860X SP
4
VALDOSKI

16

11h30min

3024113CIBELLE CRISTINA JOHN
8

17

11h30min

3015965GIZEUDA FERREIRA DOS SANTOS 144014286 PR
2

18

11h30min

3030501LUIZ FELIPE DE FREITAS
2

98043292 PR

19

14h

3013943PAULO HENRIQUE DA SILVA
0

82402403 PR

20

14h

3004926LARESSA CAROLINE LABA
1

92314804 PR

21

14h

3002533- EDNA RIBEIRO DA SILVA
8
GONCALVES

78827483 PR

9

10h

10

89910536 PR

Médico Legista - Área B - Paranaguá (Protocolo 16224295-4)
Inscrição

Nome

Documento

22

14h30min

3029702- MARCIO HENRIQUE GROSS
8
DGINKEL

23

14h30min

3033538LOUISE PAULA DE LIMA
8

90377922 PR

24

14h30min

3035487- LUCIOLA CELESTINO RIBEIRO
0
FERRARI

65840987 PR

18941

PR

25

15h

3039083- REGINA DE PAULA XAVIER
4
GOMES

51182863 PR

Perito Criminal - Área 01 (Protocolo 16328727-7)
Inscrição

Nome

Documento

26

15h

3000993MARCO ANTONIO ARAUJO
6

2351066 PR

27

15h

3014593FABIO HENRIQUE FIGUEIREDO
7

82719938 PR

28

15h30min

3029959CRISTIANO DE MELLO MURBACH
4

53231497 PR

Perito Criminal - Área 03 (Protocolo 16328727-7)
Inscrição
29

Nome

3000864- JOAO RODRIGO FERREIRA DE
15h30min
6
MEDEIROS

Documento
105278012 PR

Perito Criminal - Área 05 (Protocolo 16328727-7)
Inscrição
30

15h30min

Nome

3005556ROSSANA APARECIDA LIBERATO
3

Documento
6086264 SC

Médico Legista - Área B - Região de Cascavel (Protocolo 16328727-7)
Inscrição
31

16h

Nome

3020451EDUARDO SOUTO DALZOCHIO
8

Documento
81934096 PR

Decreto 4691
Perito Criminal - Área 01 (Protocolo 16496357-8)
32

16h

3000772RAFAEL ARAUJO DA SILVA
0

55154724 PR

33

16h

3013907ALEXANDRE GORI DE CASTILHO
4

392008403 SP

Perito Criminal - Área 05 (Protocolo 16496357-8)
34

16h30min

3010136LENNON BIANCATO RUHNKE
6

102325974 PR

Médico Legista - Área B - Região de Curitiba (Protocolo 16400040.0)
Inscrição
35

16h30min

Nome

3025822ISABELLE DE FRANÇA GIOSTRI
7

Documento
58143170 PR

Médico Legista - Área B - Região de Maringá (Protocolo 16400040.0)
Inscrição
36

16h30min

Nome

3019216JOÃO DE DEUS SILVA LINHARES
1

Documento
81712891 PR

EDITAL Nº 10/2020 — ANEXO II
Procedimentos adotados em virtude do COVID-19 (LEIA COM ATENÇÃO)
Considerando o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, publicado pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde, em fevereiro de 2020;
Considerando o Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus COVID-19, editado pela Secretaria de Estado de Saúde, e o Plano Estadual
da Saúde da Secretaria de Estado da Saúde 2020/2023;
Considerando a Declaração da Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020,
de que o surto do novo Coronavírus constitui Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII); e a sua classificação como pandemia (COVID-19)
Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na
gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda e o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e
agravos à saúde pública, a SESP estabelece medidas que serão adotadas, buscando a
não propagação do vírus, evitando riscos para a posse dos candidatos nomeados pelos
Decretos nº 4690 e 4691 de 18 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado do

Paraná nº 10688 de 18/05/2020, nos cargos de Auxiliar de Necropsia e Perito Oficial,
regido pelo Edital nº 01/2017 da Polícia Científica.
O GRHS (Grupo de Recursos Humanos Setorial - SESP), organizou os seguintes
procedimentos para a efetivação da posse junto à SESP:
O candidato deverá enviar todos os documentos constantes dos itens 13.2 e 13.3 do
edital 001/2017 (Concurso Polícia Científica) digitalizados, por e-protocolo digital à SESP
– Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Para localizar o sítio do e-protocolo digital, o candidato deverá acessar:
www.administracao.pr.gov.br e então acessar a opção Registrar Protocolo (região
inferior esquerda da página).
Caso seja o primeiro acesso, o candidato deverá fazer o cadastro, seguindo os passos
solicitados pelo sistema e-protocolo.
Preencher todos os campos solicitados. Escolher a opção não sigiloso. Em assunto,
escolher Secretaria da Segurança Pública.
No campo Descreva aqui sua solicitação deverá constar: Ao GRHS/SESP - Envio de
documentos para posse no cargo relativo ao Decreto 4690/4691 de 18/05/2020.
Depois de digitalizar todos os documentos, deverá anexá-los no e-protocolo em rigorosa
ordem, conforme consta nos itens 13.2 e 13.3, no Edital 001/2017:
13.2. Para a posse no cargo, deverá o candidato apresentar os seguintes
documentos originais e fotocópias:
a) Declaração, por escrito, dos bens, direitos e valores que constituem o seu
patrimônio, nos termos do art. 103, da Constituição Estadual do Paraná, no prazo
determinado na legislação, por ocasião da posse, sob pena de esta não se efetivar;
b) Declaração de acúmulo de cargo, emprego ou função pública, em formulário
próprio, nos termos do art. 37, incisos XVI e XVII da Constituição da República
Federativa do Brasil;
c) Declaração, por escrito, que não tenha sido demitido em consequência de
aplicação de pena disciplinar, do serviço público federal, estadual, distrital ou
municipal, nos últimos 5 (cinco) anos, contados de forma retroativa da data da
nomeação, nem que tenha perdido o cargo em razão de ordem judicial transitada
em julgado a ser cumprida ou em cumprimento;
d) Certidão negativa emitida por distribuidores ou cartórios criminais e Varas de
Execução Penal (se houver) das cidades nas quais o candidato tenha
residido/domiciliado nos últimos 5 (cinco) anos, expedida no máximo nos últimos
180 (cento e oitenta) dias antes da posse.
e) Título de Eleitor acompanhado de certidão negativa eleitoral dos respectivos
domicílios eleitorais nos últimos 2 (dois) anos;
f) Certificado de reservista do serviço militar;
g) Diploma de conclusão do respectivo curso superior registrado pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC) ou certificado de colação de grau acompanhado de
histórico escolar, para o cargo de Perito Oficial;
h) Certificado e Histórico Escolar que comprove a escolaridade exigida para a
respectiva função do cargo de Auxiliar da Perícia Criminal;

i) Registro regular no respectivo órgão de classe para as funções de Médico Legista
e Odontolegista;
j) RG do Estado do Paraná.
13.3. Para o exercício do cargo, apresentar os seguintes documentos originais
e fotocópias:
a) Carteira de identidade do Estado do Paraná;
b) Documento que informe o número do cadastro de pessoa física – CPF;
c) Documento que informe o número do PIS-PASEP, se já for cadastrado;
d) Certidão de nascimento dos filhos menores;
e) Comprovante de endereço atual;
f) Certidão de casamento;
g) 2 (duas) fotos 3x4; (somente no momento da posse)
h) Ficha cadastral preenchida;
i) CNH válida categoria B ou Superior
Além destes documentos, também são necessários para a posse (incluir no e-protocolo):
a) Comprovante do tipo sanguíneo.
b) Comprovante de abertura de conta corrente no Banco do Brasil, contendo o número da
Agencia e Conta.
c) Carteira de trabalho – CTPS – com a baixa do último emprego.
d) Termo de compromisso (disponível no site da Polícia Científica do Paraná, juntamente
com a ficha cadastral).
e) Certidão negativa de Antecedentes Criminais, expedida(s) pela(s) Secretaria(s) de
Estado de Segurança Pública da(s) unidade(s) da Federação em que tenha o candidato
residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedida nos últimos 30 (trinta) dias dentro do prazo
de validade se houver definido na Certidão, devendo ser apresentado documento original
(no caso do Paraná, emitido pelo Instituto de Identificação do Paraná).
A data final para a entrega da documentação por e-protocolo é 01/06/2020 (chegada na
SESP) para que haja tempo de análise prévia. Portanto, o candidato que já tem toda a
documentação pode encaminhá-la a qualquer tempo, até a data limite. (condição para a
posse em 04/06).
A SESP analisará a documentação e poderá solicitar alguns documentos originais no
momento da posse, bem como poderá devolver o protocolado caso falte documentação
ou não esteja em conformidade com a legislação vigente. Deverá o candidato, após o
abrir o protocolo, acompanhar seu processo.
Na data determinada para a posse (04 de junho), o candidato deverá estar munido dos
seguintes documentos originais, para conferência:
- Carteira de identidade do Estado do Paraná;
- Documento que informe o número do cadastro de pessoa física – CPF;
- Diploma de conclusão do respectivo curso superior registrado pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC) ou certificado com o respectivo histórico escolar com a
data de colação de grau.

Importante ressaltar que o envio antecipado da documentação não
caracteriza posse no cargo, visto que este ato obrigatoriamente é presencial.
Reforçamos que todas as medidas adotadas por esta Pasta visam à proteção de todos os
envolvidos no processo de posse no concurso da Polícia Científica, em atenção ao
enfrentamento da emergência de Saúde Pública em decorrência no novo COVID-19.

