
 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)  

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
 

EDITAL Nº 060/2014 -  CFSd, DE 03 DE OUTUBRO DE 2014. 
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME FÍSICO (3ª ETAPA), EM CUMPRIMENTO À LIMINAR DEFERIDA, 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, torna público a 
convocação para o exame físico, em cumprimento à liminar deferida, com as orientações abaixo: 
 
1.1 A candidata convocada deverá comparecer no local/dia/horário especificado 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 ser submetida ao exame físico, a candidata convocada deverá 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 001/2013.” 
 
1.3. O atestado médico indicando que a candidata 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. 
  

 
LOCAL DO TAF: Centro de Formação e Aperfeiçoamento da PMES (CFA), localizado na Rodovia José Sete, Km 4.5, 
Santana, Cariacica-ES, CEP: 29.154-200 
 
 1º DIA - Exercícios: Flexão na Barra Fixa, Abdominal Remador e Corrida de 100 metros 

CANDIDATA DATA DA PROVA HORA 

Rafaela Patrícia Miranda do Carmo – Processo nº 0011680.23.2014.8.08.0024 15/10/2014 07:00 

 
 

2º DIA - Exercícios: Apoio de Frente, Corrida de 2800 metros  

CANDIDATA DATA DA PROVA HORA 

Rafaela Patrícia Miranda do Carmo – Processo nº 0011680.23.2014.8.08.0024 16/10/2014 07:00 

 
Vitória/ES, 03 de outubro de 2014. 

 
 
 

EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 


