
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
DEPARTAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL

EDITAL N.º 02/2021 (PROJETO 008/2021)

A Direção da Escola Superior de Polícia Civil, no uso de suas atribuições legais resolve:

TORNAR PÚBLICA

A abertura das inscrições para o preenchimento de vagas para o Curso de BI - Business Intelligence, na
modalidade de ensino EaD, a serem realizadas na Plataforma da CAPE/SESP-PR, tendo por base o Projeto
008/2021.

1. DAS VAGAS

As vagas poderão ser preenchidas por policiais civis de qualquer carreira. As vagas serão distribuídas tendo
como critério o acesso a chave do BI - BUSINESS INTELLIGENCE a ser preenchido juntamente com o formulário
de inscrição acompanhado do respectivo anexo deste Edital,  devidamente preenchido.

A solicitação deverá ser requerida até às 12h do dia 26 de março de 2021. A lista será
enviada a CAPE para aprovação. Ao total são 50 vagas para a polícia civil, pois são a totalidade das
chaves dispoinibilizadas ao Departamento da Polícia Civil.
2.    DO LOCAL E REALIZAÇÃO

Após referendada a matrícula, o servidor da Polícia Civil deverá se cadastrar na plataforma entre os dias
31 de março a 02 de abril de 2021, que irá formalizar a inscrição para acompanhar o curso e emitir o certificado.
A Inscrição estará disponível no Site: https://www.eadcape.sesp.pr.gov.br/ - devendo cada usuário acessar
previamente, para obter  a senha disponibilizada da turma.

O curso será realizado na Plataforma Moodle a ser gerenciado pela CAPE - Coordenadoria de Análise e
Planejamento Estratégico/SESP-PR.

A ESPC tão-somente receberá a inscrição pelo site institucional e encaminhará para a CAPE-PR, que é a
agência proponente e responsável pela execução do curso.

PERÍODO ETAPAS

31 Mar a 02 Abr INSCRIÇÃO

5 a 13 Abr MÓDULO I

5 a 13 Abr MÓDULO II

14 a 25 Abr MÓDULO III

26 Abr a 10 Maio Módulo IV e Avaliação Final
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3.    DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

Para concorrer à vaga do curso objeto deste edital, os interessados deverão atender a integralidade dos
requisitos relacionados a seguir:

Policial Civil do Paraná
● Não estar em férias, licença para tratamento de saúde, ou licença sem vencimentos;
● Anexar a Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada (ANEXO 1);
● Apresentar a anuência da Chefia imediata, com assinatura e carimbo; (imprescindível que seja

preenchida, escaneada e reenviada como anexo juntamente com o formulário de inscrição, sob
pena de não aceitação do pedido de inscrição).

Atenção: O não cumprimento a qualquer um dos itens acima descritos, implicará na impossibilidade de
inscrição.
4.    DAS INSCRIÇÕES

A inscrição deverá ser realizada até o dia 26 de março (sexta-feira) de 2021 até às 12h.
O anexo deste Edital (Anuência do chefe imediato) deve ser impresso, preenchido, assinado e enviado

através do campo "Anexar Documento" em formulário específico para inscrição no site da Escola Superior da
Polícia Civil.

O envio da inscrição não garante a vaga no curso. Para saber se está inscrito, o aluno deverá consultar a
lista de inscritos a ser divulgada pelo site da ESPC: http://www.escolasuperiorpoliciacivil.pr.gov.br.

5.    DA SELEÇÃO E RESULTADO

A seleção dos candidatos para às 50 vagas disponíveis se dará pela inscrição do aluno on-line juntamente
com o número da chave do BI.

A relação nominal dos candidatos classificados será divulgada em Edital específico no dia útil posterior ao
término das inscrições, no site http://www.escolasuperiorpoliciacivil.pr.gov.br.

6.   DA DESISTÊNCIA

Após a solicitação de inscrição, o candidato que desistir de participar do curso, deverá enviar e-mail
contendo a justificativa, com os motivos que esclareça o pedido, para e-mail espcsde@pc.pr.gov.br tão logo
quanto possível.

7.    DISPOSIÇÕES FINAIS

Ressalta-se que a ESPC estabelecerá o Manual do Aluno como código disciplinar para o exercício do curso.
A NOTA mínima para aprovação é 7,0.

Obs. O manual do aluno encontra-se disponível na página virtual da ESPC/ÁREA RESTRITA/BIBLIOTECA.
Fica ciente o candidato de que caso não envie o anexo com anuência da chefia imediata, com assinatura e

carimbo, ou envie outros arquivos como por exemplo fotos de identidades funcionais, RG e CNH, sua inscrição
não será aceita e seu nome não vai figurar entre os inscritos para o curso.

Curitiba, 23 de março de 2021.

_________________________________________________________
Luiz Alberto Cartaxo Moura

Delegado de Polícia
Diretor da Escola Superior de Polícia Civil
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ANEXO I

Dados do requerente:

Nome completo:

Cargo: Lotação:

RG: CPF:

Endereço:

Nº: Complemento: Bairro:

CEP: Cidade:

Estado: Tel.:

e-mail:

*CHAVE BI - Business Intelligence da sua unidade:

Obs.: Sem a chave do BI da unidade, não será possível a inscrição. Em caso da chave não ser utilizada, pode ser

requerida a sua ativação com redefinição de senha pela COIN - Coordenação de Informática.

Declaração:

Declaro para fins de inscrição no curso Curso de BI - Business Intelligence, que estou ciente e de acordo com

as normas do Edital 029/2019 da ESPC.

____________________________, ______ de _________________ de 2021.

_____________________________________
Assinatura e carimbo da Chefia Imediata

_____________________________________
Assinatura do servidor
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