
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA –  SESP

1. Para as inscrições será necessário acessar o site do DEPPEN, no endereço eletrônico https://www.deppen.pr.gov.br/
2. Clicar no link INFORMAÇÕES IMPORTANTES → CONCURSO → PSS DEPPEN SAÚDE 2022
3. Clicar no Link para Inscrições (http://www.pssparana.pr.gov.br/pssparana/publico.do?action=carregarEdital&codEdital=22)
4. O candidato deve possuir cadastro no sistema PSS para realizar a inscrição. O cadastro pode ser realizado em qualquer momento, a inscrição somente no período 
em que há edital aberto.

Novo candidato

Candidato que estiver efetuando seu cadastro no Sistema PSS pela 
primeira vez deve acessar o ícone “Novo Candidato” e preencher dados 
pessoais, dados de contato e dados de  segurança. 
Para o cadastro, poderá ser utilizado o número da Cédula de Identidade
Civil - RG de qualquer Unidade da Federação –UF. Se utilizado número 
de RG do Paraná, o mesmo deve ser incluído, obrigatoriamente, com 
dígito verificador. 

Candidato já cadastrado

O candidato já cadastrado deve informar seu CPF e a senha. Caso não 
possua a senha ou  a tenha esquecido, deve seguir os passos para 
recuperação de senha, clicando em “Tenho cadastro e não consigo 
acessar o sistema” 
O candidato deve atualizar seus dados antes de realizar a inscrição, assim 
como manter atualizado seu cadastro durante o decorrer de todo o 
processo seletivo. 
É obrigatório informar um endereço eletrônico (email) válido, 
indispensável para recuperação da senha de acesso ao Sistema PSS e 
para confirmação da inscrição.

https://www.deppen.pr.gov.br/
http://www.pssparana.pr.gov.br/pssparana/publico.do?action=carregarEdital&codEdital=22
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Novo candidato

Após preencher todos os campos, 
clicar em salvar.
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Após concluir o cadastro, ou acessar com CPF e senha, você estará nesta tela, se as inscrições estiverem abertas:

Para 
atualizar 
nome, 
endereço, 
email e 
telefone.

Inscrições já 
realizadas

Inscrições abertas
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Clique no ícone “Novas Inscrições” escolhendo o 
edital de acordo com o cargo pretendido.
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Assinale que está de acordo com as normas estabelecidas pelo Edital. Se você não 
concordar, não poderá prosseguir. Só aceite os termos se realmente tiver lido o 
edital que escolheu.
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O tempo de serviço deve ser preenchido da seguinte maneira:
* Tempo de serviço interrupto: preencher somente um campo com início e fim e confirmar.
* Mais de um tempo de serviço com interrupção: preencher o primeiro período e confirmar, automaticamente ele abre o 
campo para preencher novo tempo de serviço, e sucessivamente.
Obs.: Atenção para o tempo de serviço previsto em Edital.
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Efetive a inscrição. 
Se houver qualquer interrupção antes da finalização dos procedimentos, 
os dados não serão salvos e a inscrição não será efetivada.

Após efetivar a inscrição, aparecerá o ícone abaixo e o sistema enviará uma mensagem de confirmação de inscrição ao email cadastrado.
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Após efetivas a inscrição, o candidato pode visualizá-la, acessando o sistema PSS com CPF e senha, clicando em inscrições e visualizar inscrição.
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Para excluir sua inscrição, o candidato deve acessar o sistema PSS com CPF e senha, clicar em histórico, clicar em “Visualizar suas Inscrições” e clicar em excluir
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