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

 
EDITAL Nº 009/2013 – CFSd, DE 12 DE MARÇO DE 2013 

CONVOCAÇÃO PARA O EXAME FÍSICO (3ª ETAPA) 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, de 
acordo com o previsto no item 12.2.2 do Edital nº 001/2013 – CFSd, de 15 de janeiro de 2013 e conforme cronograma divulgado 
através do Edital nº 005/2013 – CFSd, de 28 de fevereiro de 2013, torna público que o local/dia/horário do exame físico constam em 
convocação disponível no site www.funcab.org e www.pm.es.gov.br, com as seguintes orientações: 

 
 
1.1. Os candidatos convocados deverão comparecer no local/dia/horário especificados com vestimentas apropriadas para a 
realização dos testes físicos, devendo observar as demais orientações dispostas no subitem 12.2 do Edital nº 001/2013 – CFSd, de 
15 de janeiro de 2013, especialmente as formas de execução dos exercícios. 
 
1.2. Para serem submetidos ao exame físico, os candidatos convocados deverão apresentar, no momento da identificação, 

conforme previsto no item 12.2.6 do Edital nº 001/2013 – CFSd, de 15 de janeiro de 2013: 
  a) documento original de laudo de teste ergométrico realizado, com cópia; 

b) atestado médico indicando que “o candidato se encontra em condições de realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) 
especificado no Edital Nº 001/2012.” 
 

1.3. O atestado médico indicando que o candidato se encontra em condições de realizar o Teste de Avaliação Física (TAF) poderá 
estar explicitamente incluído no laudo do teste ergométrico realizado. 
 
1.4. O laudo médico de teste ergométrico realizado e o atestado médico deverão conter de forma legível o resultado do exame, bem 
como o nome e identificação do profissional que o assina, não podendo a data de emissão ser superior a 03 (três) meses da data da 
realização do Teste de Avaliação Física (TAF). 
 
1.5. O atestado médico original e a cópia do exame ergométrico ficarão retidos e farão parte da documentação do candidato de 
aplicação do teste. 
 
 

Vitória/ES, 12 de março de 2013. 
 
 

RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 
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