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Edital abre 806 vagas para o 
programa de colégios cívico-militares

 Policiais militares da reserva remunerada já 
podem consultar o edital do processo seletivo para o 
preenchimento de 806 vagas destinadas ao Corpo de 
Militares Estaduais Inativos Voluntários (CMEIV) para 
o programa de Colégios Cívico-Militares do Governo 
do Estado. As vagas são para as funções de diretor 
cívico-militar e monitor cívico-militar. Os requisitos 
para a inscrição podem ser consultados AQUI.
 Os interessados devem procurar diretamente 
o Setor de Pessoal (P1) das unidades da PM, nas 
regiões que receberão o programa, conforme o edi-
tal, e apresentar o RG (funcional), o formulário de 
dados biográficos (já preenchido), data da Reserva 
Remunerada no Diário Oficial e declaração de próprio 
punho de que não exerce cargo público. Depois, pre-
cisam continuar o procedimento pelos Núcleos Regio-
nais de Ensino (NREs) no link http://www.educacao.
pr.gov.br/credenciamento_diretores, para diretores, e 
http://www.educacao.pr.gov.br/credenciamento_dire-
tores, para monitores.
 O programa será implantado em 199 colégios 
estaduais de 117 municípios paranaenses, escolhidos 
pela própria comunidade após consulta pública feita 
pelo Governo do Estado. A iniciativa envolve as secre-
tarias estaduais da Educação e Esporte e da Segu-
rança Pública, com a proposta de uma gestão escolar 
compartilhada entre militares estaduais e profissionais 
da educação nas séries dos ensinos Fundamental e 
Médio. Das 806 vagas ofertadas, 199 são para diretor 
Cívico Militar e 607 para monitor Cívico Militar.
 De acordo com o edital, os principais requisi-

tos para concorrer à seleção são a manifestação ex-
pressa de vontade; aptidão de saúde física e mental; 
parecer favorável de investigação em vida funcional 
e social; não estar condenado ou denunciado por cri-
mes de natureza militar e comum e não estar respon-
dendo ou vir a responder a Conselho de Disciplina 
ou Justificação; estar com o porte de arma de fogo 
vigente; não se enquadrar no grupo de risco em de-
corrência da pandemia do Covid-19, conforme o de-
creto estadual nº 4230/20 e condições do artigo 2º da 
resolução da Secretaria da Saúde nº 1129/20.
 Depois da inscrição, os candidatos passarão 
pelo Exame de Aptidão Física, composto por teste 
de esforço, hemograma completo e PSA total (para 
candidatos masculinos com idade igual ou superior a 
50 anos), pelo Exame de Capacidade Física, pela In-
vestigação da Vida Funcional e Social, pela Avaliação 
de Vídeo e pela Entrevista e Avaliação de Plano de 
Gestão.
 Para concorrer à vaga de diretor Cívico-Mili-
tar, os militares estaduais deverão estar no posto/gra-
duação entre 3º sargento e coronel. Para a função de 
monitor Cívico-Militar, podem se candidatar policiais 
militares com graduações entre soldado de 1ª Classe 
e subtenente. Para os dois cargos, os interessados 
precisam ter sido transferidos para a reserva remu-
nerada com proventos integrais ou por compulsória 
(quando atingem a idade limite para o serviço ativo), 
ou ainda os que atingiram proventos proporcionais 
até 25 de setembro de 2017.

Fonte: www.aen.pr.gov.br

Programa Diálogos vai 
tratar de liderança e 

qualidade de vida
 Liderança, bem
-estar e qualidade de 
vida são os temas que 
serão tratados na últi-
ma palestra do ano do 
Programa Diálogos, pro-
movido pela Escola de 
Liderança do Paraná. O 
evento on-line acontece 
em 10 de dezembro, às 
9h30, e terá como con-
vidada a neurocientista 
Marcia Abel, professora 
da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa 
Casa de São Paulo.
 Na live, ela vai 
falar aos líderes sobre a 
importância de fortalecer 
as relações humanas e 
tornar as equipes mais 
resilientes para 2021. “O 
que você fez por si mes-

mo e o que a liderança 
pode fazer pela sua co-
munidade para ampliar a 
percepção de bem-estar 
e qualidade de vida nes-
tes tempos tão difíceis?”, 
pergunta a palestrante, 
que tem atuação profis-
sional direcionada à for-
mação de profissionais 
com foco na construção 
da percepção, lingua-
gem, estresse, qualida-
de de vida, bem-estar e 
envelhecimento.
 O evento, que 
tem o objetivo de capa-
citar servidores públicos 
para os desafios atuais e 
futuros, é gratuito e aber-
to ao público. A inscrição 
pode ser feita AQUI. A 
palestra será transmitida 

pelo Youtube, no ende-
reço http://bit.ly/youtube
-elp
 Desde o início 
da pandemia, a Escola 
de Liderança do Paraná 
promoveu sete edições 
do Programa Diálogos 
On-line, com temas re-
levantes para o atual 
momento na gestão pú-
blica, como teletrabalho, 
desenvolvimento de soft 
skills, inovação e outros. 
Eles reuniram cerca de 
500 participantes e con-
taram com o envolvi-
mento de 79 lideranças 
do Estado. Os vídeos 
com as palestras somam 
mais de 3 mil visualiza-
ções.
Fonte: www.aen.pr.gov.br

Prêmio Ação Solidária 
escolherá instituição 

destaque na pandemia

 A edição des-
te ano do Prêmio Ação 
Solidária  vai reconhe-
cer as instituições que 
promoveram atividades 
solidárias e voluntárias 
no âmbito da pandemia 
do COVID-19. A votação 
popular que escolherá a 
instituição destaque co-
meça neste sábado (5) 
e vai até o dia 10 de de-
zembro. 
 O prêmio, con-
cebido com o objetivo 
de valorizar, reconhe-
cer e dar visibilidade a 
projetos que atuaram e 

Ao todo, 120 projetos passaram pelas avaliações preliminares 
e agora passarão para votação popular. Escolha segue até 10 

de dezembro.
instituições que se rein-
ventaram no período da 
crise, é promovido pela 
Superintendência Geral 
de Ação Solidária do Go-
verno do Estado
 A premiação está 
dividida em três catego-
rias: ações solidárias na 
área da saúde, ações so-
lidárias na área da edu-
cação e ações solidárias 
na área de necessidades 
básicas. A melhor iniciati-
va em cada uma das ca-
tegorias será premiada.
 Ao todo, 120 
projetos passaram pelas 

avaliações preliminares e 
agora passarão para vo-
tação popular. Para votar 
é preciso acessar o link 
http://www.justica.pr.gov.
br/Votacao-Premio-A-
cao-Solidaria  e escolher 
iniciativa favorita dentre 
as finalistas do prêmio. 
Cada pessoa pode vo-
tar apenas uma vez em 
cada uma das catego-
rias. A votação se encer-
ra no dia 10 de dezembro 
de 2020.
Fonte: www.aen.pr.gov.br


