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ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA
4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR - MARINGÁ
Nota nº – DEP/4º CPM

Em 05/11/2021

EDITAL nº 004/2021 – 4º CPM - Maringá
(COMISSÃO LOCAL DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO CLASSIFICATÓRIO)
TESTE CLASSIFICATÓRIO PARA INGRESSO NO 4º COLÉGIO DA POLÍCIA
MILITAR – MARINGÁ – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 2021/2022
RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ENSALAMENTO DOS CANDIDATOS
O presidente da Comissão Local de Organização do Processo Classificatório do
4º Colégio da Polícia Militar - Maringá (CLOPC – MARINGÁ), no uso das
atribuições que lhe foram conferidas através de designação publicada no Boletim
Interno nº 114, de 18 junho de 2021 - APMG, consoante o item “12.
PRESCRIÇÕES DIVERSAS”, item “h”, torna público o seguinte:
1.

Dentre as inscrições que foram HOMOLOGADAS para a concorrência do

6º Ano do Ensino Fundamental, por preencherem os requisitos do edital,
aduzem-se as dos seguintes candidatos:
Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

210554

MATHEUS NERILO MORAES

210555

EMANUELLY OLIVEIRA CARDOSO DE MORAES

210513

BEATRIZ BONFANTE SAMPAIO

2.

Diante das inscrições HOMOLOGADAS acima, para a concorrência do 6°

ano do Ensino Fundamental, a prova referente ao teste classificatório será
aplicada no Bloco 08 do Centro Universitário de Maringá - Unicesumar, Polo
Maringá, localizada na Av. Guedner, 1610, Jardim Aclimação, Maringá/PR, no
dia 7 de novembro de 2021, com a abertura dos portões às 13h15min,
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fechamento dos portões às 14h00min e início da prova às 14h30min, sendo
acrescido ao ensalamento os candidatos supramencionado conforme a
programação abaixo:
SALA 13 - 1º ANDAR - BLOCO 08
Ordem

Inscrição

Candidato(a)

030

210554

MATHEUS NERILO MORAES

031

210555

EMANUELLY OLIVEIRA CARDOSO DE MORAES

032

210513

BEATRIZ BONFANTE SAMPAIO

3.

Em conformidade com o que consta no item “6. 4ª FASE – TESTE

CLASSIFICATÓRIO” do Edital nº 001/2021 - 4° CPM, bem como de acordo com
o que consta no presente edital, a data de aplicação da prova referente ao teste
classificatório, para a concorrência ao 1º ano do Ensino Médio e para o 6º ano
do Ensino Fundamental ocorrerá no dia 7 de novembro de 2021 (domingo),
ficando definido ainda, através deste edital, como local de aplicação da prova, o
Bloco 08 do Centro Universitário de Maringá - Unicesumar, Polo Maringá,
localizado na Av. Guedner, 1610, Jardim Aclimação, na cidade de
Maringá/PR.
4.

Em consonância com o que consta nos itens 6.1.1 “b” e 6.1.2 “b” do Edital

nº 001/2021 - 4° CPM, os portões serão fechados 30 (trinta) minutos antes
do horário previsto para o início da realização da prova, ou seja, serão
fechados às 08h (horário de Brasília) para a concorrência ao 1º ano do Ensino
Médio e serão fechados às 14h para o 6º ano do Ensino Fundamental, sendo
que não será permitida a entrada de qualquer candidato (a) após este horário, e
em consonância com o que consta no item 6.1.1 “c” e 6.1.2 “c” do Edital nº
001/2021 - 4° CPM.
5.

Em conformidade com o que dispõe o item 6.2 do Edital nº 001/2021 - 4°

CPM, somente os candidatos poderão entrar no local de aplicação da prova
e, obrigatoriamente, os candidatos devem estar portando o comprovante de
ensalamento impresso (a impressão do comprovante de ensalamento deve ser
realizada

somente

através

do

site
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https://cpmmaringa.processoclassificatoriocpm.com.br/ na “área do candidato”, o
documento de identificação e os materiais necessários para a realização da
prova, sendo que não serão aceitos comprovantes de ensalamento em telas
de celular ou aparelhos similares, salientando-se, ainda, que os candidatos
não poderão realizar prova em local diverso do previsto em seu
ensalamento.

ASSINADO NO ORIGINAL
Capitão QOPM Joel Guerreiro Martins,
Presidente da Comissão de Inscrição, Aplicação e Matrícula – 4º CPM.

