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

 
EDITAL Nº 037/2013 – CFSd, DE 21 DE JUNHO DE 2013 

DIVULGAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE TODOS OS 
CANDIDATOS APROVADOS PARA RECEBIMENTO DE INSTRUÇÕES SOBRE A MATRÍCULA. 

 
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, torna pública a data e local de apresentação de todos os candidatos aprovados (LISTAGEM A SER 
PUBLICADA NO DIA 24/06/2013), com as orientações: 

 

 

TODOS CANDIDATOS APROVADOS (listagem a ser publicada no site da PMES dia 24/06/2013 com o local onde realizarão 
o Curso de Formação de Soldados), DEVERÃO SE APRESENTAR NO DIA 26/06/2013 (quarta-feira), às 7:00 horas, no 
Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMES (CFA), localizado na Rodovia José Sete, Km 4.5, Santana, 
Cariacica-ES, CEP: 29.154-200, nas seguintes condições: 

1) Com corte de cabelo no padrão definido pelo ANEXO do presente Edital; 
 

2) Trajando: tênis preto (sem detalhes de outra cor), meia “soquete” branca de cano médio, calça jeans 
azul escuro (corte tradicional, sem manchas ou desbotados), cinto preto e camiseta de malha branca 

(gola olímpica e sem qualquer detalhe em outra cor). 

NESTE DIA (26/06/2013 – QUARTA-FEIRA) RECEBERÃO NO CFA TODAS AS ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A 
AULA INAUGURAL E PARA O INÍCIO DO CURSO DE FORMAÇÃO. 

 

 

Para início do Curso de Formação de Soldados (dia 01/07/2013 no CFA, 2º BPM, 3º BPM ou 5º BPM, conforme listagem a 
ser divulgada no site da PMES dia 24/06/2013) os candidatos se apresentarão com os seguintes materiais: cadeado 
pequeno com duas chaves; escova de sapato para lustrar; graxa preta para calçado; agulha e linha nas cores branca, cinza e 
preta; polidor de metais; talhas de banho e de rosto na cor branca; tênis preto (sem detalhes de outra cor); meia “soquete” 
branca de cano médio; duas calças jeans azul escuro (corte tradicional, sem manchas ou desbotados); cinto preto; quatro 
camisetas de malha branca (gola olímpica e sem qualquer detalhe em outra cor); caneta esferográfica azul com cano de 
acrílico transparente e tampa azul; bloco pequeno para anotações (tamanho que caiba no bolso da calça jeans). 

 
Vitória/ES, 21 de junho de 2013. 

 
 

EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(ANEXO DO EDITAL Nº 037/2013 – CFSd, DE 21 DE JUNHO DE 2013) 
 
  

CORTE DE CABELO MASCULINO 

 

O corte de cabelos, padronizado pela Polícia Militar para os discentes, é denominado “meia cabeleira 

desbastada à máquina”, conforme demonstrado nas FIGURAS 1, 2 e 3. 

  

Entende-se como “meia cabeleira desbastada à máquina” o corte que usa a máquina para o 

desbaste do cabelo do alto número “2” e máquina número “1” nas laterais e na parte posterior da 

cabeça. Os acertos do pé do cabelo, na nuca e nas têmporas, serão feitos com navalha. 

  

É proibido o uso de costeletas abaixo da parte média do tragus auricular (saliência cartilaginosa 

existente na entrada do ouvido externo), ficando igualmente vedado o desbaste do pé-de-cabelo 

acima da parte média do tragus auricular. 

  

A barba e o bigode deverão ser raspados. É vedado para os discentes o uso de penteado tipo topete 

ou cabelo levantado na parte anterior da cabeça, com ou sem gel fixador e o uso de brincos. 

 

              (FIGURA 1)                       (FIGURA 2)                                  (FIGURA 3) 

                       
 

 

 

 

CORTE DE CABELO FEMININO 

 

Para as discentes admite-se o uso de cabelos com corte longo, médio ou curto, conforme 

demonstrado nas FIGURAS 4, 5 e 6.  

 

O cabelo curto deverá ser usado com penteado tradicional, não podendo o seu comprimento 

ultrapassar a altura da gola do uniforme.  

 

Nos casos de cabelos longos ou médios, estes devem estar presos em coque, com “redinha” na cor 

do cabelo. Para a confecção do coque, previamente deverá ser feito um rabo de cavalo, utilizando-se 

de uma “borrachinha” preta. Em seguida, o cabelo deverá ser torcido e acomodado ao redor do 

rabo-de-cavalo, de forma a ficar bem preso, por meio da utilização de grampos simples e pequenos 

(preto para cabelos escuros e dourado/marrom para cabelos claros). Com o “coque” é obrigatório o 

uso de gel e de fivela tipo “tic-tac” na cor preta, de modo que não haja fios soltos no penteado. 

 

  (FIGURA 4 – cabelo curto)                   (FIGURA 5 – coque)                       (FIGURA 6 – coque) 

                        


