
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)  
E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 

 
EDITAL Nº 005/2013 – CFSd, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013 

DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA REFERENTE ÀS CINCO PRIMEIRAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. 

  
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em referência ao Concurso 
Público para Admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) destinado ao provimento de 1.100 (hum mil e cem) 
vagas e formação de cadastro de reserva, regulado pelo Edital nº 001/2013 – CFSd, de 15 de janeiro de 2013, 
torna público o cronograma das cinco primeiras etapas: 
 
 

EXAME INTELECTUAL (Prova Objetiva e Redação) - 1ª Etapa 

Resultado provisório da prova de redação 04/março/2013 

Prazo para entrega de recursos contra o resultado provisório da prova de 

redação (*) 
05 e 06/março/2013 

Resultado final da prova de redação, resultado final da 1ª etapa (Exame 

Intelectual) e convocação para a entrega de documentação básica e realização 

do exame físico.  

08/março/2013 

ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - 2ª Etapa E EXAME FÍSICO - 3ª Etapa 

Entrega de Documentação Básica e Realização do Exame Físico (**) 16 a 25/março/2013 

Divulgação do resultado provisório do Exame Físico 27/março/2013 

Recurso contra o resultado provisório do Exame Físico 28/março e 01/abril/2013 

Resultado final do Exame Físico e da Entrega de Documentação Básica 05/abril/2013 

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL - 4ª Etapa 

Divulgação da Classificação Parcial  08/abril/2013  

EXAME PSICOSSOMÁTICO - 5ª Etapa 

Realização do Exame Psicossomático 13 e/ou 14/abril/2013 

Divulgação do resultado provisório do Exame Psicossomático.  29/abril/2013 

 
(*) O candidato poderá apresentar recurso contra o resultado provisório da prova de redação, devidamente 
fundamentado, informando as razões pelas quais discorda. 
       O recurso será dirigido à FUNCAB e deverá ser interposto no prazo de até 02 (dois) dias úteis após a 
divulgação do resultado provisório. 
       Admitir-se-á para cada candidato um único recurso por redação, o qual deverá ser enviado via formulário 

específico disponível on-line no site www.funcab.org, que deverá ser integralmente preenchido. O formulário 
estará disponível a partir das 8h do primeiro dia até às 23h59min do último dia do prazo previsto no 
Cronograma, considerando-se o horário local. O formulário preenchido de forma incorreta, com campos em 
branco ou faltando informações será automaticamente desconsiderado, não sendo encaminhado à Banca 
Acadêmica para avaliação. 
 
(**) A entrega de documentação básica (2ª etapa) ocorrerá simultaneamente com a realização do exame físico 
(3ª etapa), devendo o candidato comparecer no dia/hora/local da realização do exame físico portando a 
documentação exigida nos itens 12.1.1 e 12.2.6 do Edital nº 001/2013 – CFSd, de 15 de janeiro de 2013         
        Ficam os candidatos orientados, desde já, a providenciarem os documentos previstos nos itens 12.1.1 e 
12.2.6 do Edital nº 001/2013 – CFSd, de 15 de janeiro de 2013, que serão exigidos no dia da 
realização do exame físico.     

 
 
 

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2013. 
 

RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 

 


