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EDITAL nº 19-CADETE-PM-2017  
 

 
DIVULGAÇÃO DE DESEMPENHO FINANCEIRO  

 

 

O Presidente do concurso público destinado ao preenchimento de vagas no 
cargo de Cadete Policial Militar da Polícia Militar do Estado do Paraná-PMPR, 
regulado pelo Edital nº 01-CADETE-PM-2017, no uso de suas atribuições, resolve: 

Divulgar, em conformidade com o Art. 1º da Lei estadual nº 18.627, de 23 de 
novembro de 2015, e com base no relatório elaborado pelo Núcleo de Concursos  da 
UFPR, o desempenho financeiro referente ao concurso público destinado ao 
preenchimento de vagas no cargo de Cadete Policial Militar da Polícia Militar do 
Estado do Paraná-PMPR.  

 
I - RECEITA: 
 

Total de 
candidatos 

inscritos 

Total de 
candidatos 
 pagantes 

Total de 
candidatos 

isentos da taxa 
de inscrição 

Valor da taxa 
de inscrição 

(R$) 

Valor da 
arrecadação 

(R$) 

4.349 4.114 235 120,00 493.680,00 

 
II – DESPESAS DA 1ª FASE: 
 

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Divulgação do concurso  
 
 
 
 
 

361.134,57 

Contratação da banca examinadora 

Fiscalização da 1ª fase do concurso público 

Impressão de provas 

Publicação nos atos oficiais de informação referente ao concurso 

Gastos em local e logística 

Elaboração e Estruturação de provas 

Editoração das provas 

Elaboração e impressão de relatórios de acompanhamento 

Diárias, despesas de deslocamento para aplicação das provas 

Avaliação das provas discursivas 

Custos de TI (digitalização, armazenamento de informações) 

Análise dos recursos 

Processamento do resultado do concurso 
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III – DESPESAS DA 2ª FASE 

 

Natureza da Despesa Valor (R$) 

Divulgação do concurso  
 
 
 
 
 
 

132.545,43 

Contratação da banca examinadora 

Fiscalização da 2ª fase do concurso público 

Impressão de provas 

Publicação nos atos oficiais de informação referente ao concurso 

Gastos em local e logística 

Elaboração e Estruturação de provas 

Editoração das provas 

Elaboração e impressão de relatórios de acompanhamento 

Diárias, despesas de deslocamento para aplicação das provas 

Avaliação das provas discursivas 

Custos de TI (digitalização, armazenamento de informações) 

Análise dos recursos 

Processamento do resultado do concurso 

 
 

Curitiba, PR, 26 de Janeiro de 2017. 
 
 
 

Assinado no original 
Ten.-Cel. QOPM Vanderley Rothenburg, 

Presidente do Concurso. 

 


