
GUIA DE INSCRIÇÃO PARA O 

PROCESSO CLASSIFICATÓRIO

Para fazer a inscrição para o processo classificatório do 
Colégio da Polícia Militar do Paraná, acesse:

https://cpmpr.processoclassificatorio.com.br 

Clique na INCREVA-SE
para começar a inscrição

Clique no JÁ TENHO CADASTRO
para fazer login



Na página JÁ TENHO CADASTRO é possível:

- Acessar a Área do Canditado (para aqueles que já fizeram a inscrição)
- Fazer uma nova inscrição.
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Acesso para usuários
já inscritos

Inscrever-se no processo
classificatório



Estas são as opções que aparecem, caso seja selecionado a opção de "Inscrição" 
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Filho(a) de Policial e Bombeiro Militar

Filho(a) de Civil

Filho(a) de Civil

ATENÇÃO: Selecione se deseja optar pelas vagas preferenciais para 
                    filhos(as) de Policiais e Bombeiros Militares.

Filho(a) de Policial e Bombeiro Militar

Ensino
Fundamental

Ensino Médio
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Está página é 
destinada para
preenchimento
dos dados pessoais
do candidato

Digite o nome do colégio que você está estudando no momento. Preencha com
calma, leve o tempo
que for necessário
e depois confira
para verificar se 
não há erros.

ATENÇÃO

O usuário é um nome que identificara você no sistema
de inscrições, lembre-se dele, pois será necessário
para acessar o sistema posteriormente. 

Assim como o usuário, utilize uma senha de
fácil lembrança, pois ela será necessária
para acessar o sistema posteriormente

Quando terminar,
clique no botão
Salvar e Confirmar
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A página a seguir é para preencher os dados do(a) responsável pelo
candidato(a), assim como a página anterior, preencha com calma e 

revise todos os dados digitados antes de finalizar.

Quando terminar, clique no botão Salvar e Confirmar
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Nesta página é necessário enviar os documentos que comprovem os
dados inseridos pelos candidatos(as). 

Existe um padrão
de como as imagens
deve ser enviadas,

conforme descrito no 
ítem 3.1.3 do edital

do Processo 
Classificatório

ATENÇÃO

Não esqueça de salvar após cada envio de imagem.

Selecione sua imagem que
deve estar no tamanho JPG
ou JPEG e com tamanho
máximo de 3mb.
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Esta é a última tela da inscrição do Processo Classificatório do CPM,
nela você pode imprimir o boleto para pagamento ou solicitar insenção,
conforme determinado pelo Decreto 6.593/08.

Clique aqui para
imprimir o boleto

Clique aqui para solicitar 
insenção e anexar o

documento comprobatório
 do CadÚnico
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