
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

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

 

EDITAL Nº003/2013 – CFSd/2014, de 02 de setembro de 2013. 
 

 

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 1.623 
(mil e seiscentas e vinte e três) vagas e formação de cadastro de reserva de 500 (quinhentas) vagas, 

em conformidade com o Edital nº 001/2013 – CFSd/2014, de 18 de julho de 2013, 
 

TORNA PÚBLICO: 
 

ATO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº001/2013 – CFSd/2014, de 18 de julho de 2013. 

 

  

1 – Altera-se a redação dos itens 11.1.9. e 11.1.17., os quais tratam da 
realização do exame intelectual, que passam a ter a seguinte redação: 

 
“11.1.9. A sacola plástica mencionada no item anterior será entregue ao 

candidato, o qual a lacrará, não podendo ser violada dentro da edificação onde se realiza o 
exame.” 

 

“11.1.17. A inclusão de que trata o subitem anterior será averiguada 
posteriormente pela Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, e, sendo constatada a 
improcedência da inscrição, ou seja, o não pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo previsto 
proceder-se-á a exclusão do respectivo candidato do concurso.” 

 
  2 – Para a realização do Exame Intelectual, (P1) e (P2), o candidato deverá 

considerar em suas respostas as regras vigentes do Novo Acordo Ortográfico da Língua 

Portuguesa. 

3 – Para a realização da prova de redação (P2) o candidato deverá pautar-se 
sob um único tema proposto, desenvolvendo-o dentro dos limites estruturais no tipo textual 

dissertativo, narrativo ou descritivo, a critério do candidato. 
 
4 – Ficam mantidas as demais regras contidas no Edital nº 001 e 002/2013-

CFSd/2014, pertinentes ao presente Concurso Público. 

 
 

    Vitória/ES, 02 de setembro de 2013. 

 

 

EDMILSON DOS SANTOS – Cel QOC 
       Comandante Geral da PMES 


