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Secretaria da Segurança Pública 
e Administração Penitenciária 

Polícia Científica

POLÍCIA CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARANÁ 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROVA DE TÍTULOS 
 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLÍCIA 
CIENTÍFICA DO ESTADO DO PARANÁ, determinada pela Resolução 
no 328/2016 e retificada pela Resolução nº 115/2017 da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária - SESP/PR, 
no uso de suas atribuições legais, e nos termos estabelecidos do Edital 
n° 01/2017 retificado, resolve 
 
TORNAR PÚBLICO 
 
1. Os julgamentos dos recursos interpostos contra o resultado da 
Avaliação Psicológica estão publicados na aba “Resultados” no site do 
IBFC. 
2. A convocação dos candidatos Aptos na Avaliação Psicológica, 
conforme lista publicada em 14/07/2017 a participar da Avaliação de 
Títulos nos termos do capítulo 10 do Edital n° 01/2017 retificado. 
3. Os candidatos convocados e interessados em participar da Avaliação 
de Títulos e Experiência Profissional deverão: 
a) preencher o formulário de cadastro de títulos e experiência 
profissional disponível no endereço eletrônico do IBFC - www.ibfc.org.br, 
durante o período de 01/08 a 03/08/2017. 
b) após o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de 
cadastro dos títulos, reter uma para si e enviar a outra juntamente com 
os documentos comprobatórios, via Sedex com AR (Aviso de 
Recebimento), ao IBFC (Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 – Chácara 
Agrindus. Taboão da Serra/SP – CEP: 06763-020), indicando como 
referência no envelope “Avaliação de Títulos e Experiência 
Profissional – SESP/PR”, com data de postagem até o dia 
04/08/2017. 

Curitiba, 27 de julho de 2017.  
 Elmir Machado de Oliveira  
Presidente da Comissão de Concurso 

68845/2017

Defensoria Pública do Estado
 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

A empresa Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos 
LTDA sob o CNPJ: 12.627.815/0001-84. 
Torna pública a retificação do Cronograma referente ao Edital 002/2017 
da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em razão da abertura de 
prazo de Recurso de Resultado da Entrevista dos Afrodescendentes, 
este o qual será somente via sistema. 

Haja visto, que tal resultado poderá ser recursado somente 
da forma descrita no item 4.8, que segue abaixo: 

 
4.8. Para fins de análise e preenchimento das condições descritas neste 
item 4, a Defensoria Pública do Estado do Paraná designará Comissão 
Verificadora da Autodeclaração do Afrodescendente, cabendo recurso 
de suas decisões tão somente quanto aos seus aspectos formais à Co-
missão Organizadora responsável e instituída nos termos da Resolução 
CSDP nº 04, de 18 de março de 2016.  

 

 

 

68959/2017

www.imprensaoficial.pr.gov.br

Central de Atendimento ao Cliente - CAC

A Central de Atendimento ao Cliente - CAC, foi 
criada visando o atendimento a todos os 
usuários do Sistema de Publicações Oficiais 
(ImprensaNet), seja ele vinculado ao governo 
estadual, prefeitura ou  usuário particular.

Dúvidas quanto ao procedimento de envio e 
consulta de matérias, pagamentos e cópias 
autenticadas, podem ser sanadas de forma 
rápida e clara.

41 3200.5002
Atendimento de segunda a sexta das 
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A história do Paraná
                                 passa por aqui.
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