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EDITAL Nº 059/2014 – CFSd/2014, de 24 de setembro de 2014 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 001/2013 – CFSD/2014, DE 18 DE JULHO DE 2013 

(EDITAL REGULADOR DO CONCURSO) 

 

 
O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR 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, regulado pelo Edital nº 001/2013 – 
CFSd/2014, de 18 de julho de 2013, RESOLVE: 

 

1. Retificar o item “12.7.2” do Edital nº 001/2013 – CFSD 2014, de 18 de julho 

de 2013, o qual passa a ter a seguinte redação: 

 
12.7.2. Os 1.623 (mil e seiscentos e vinte e três) primeiros candidatos 

classificados, conforme o item 12.7.1, bem como os candidatos que constituírem o 
Cadastro de Reserva, serão encaminhados à Diretoria de Ensino e Instrução (DEIP) 

da PMES para apresentação e matrícula no Curso de Formação de Soldados, 
observando-se os itens 12.8 e 13.2 do edital regulador do concurso. 

 
2. Retificar o item “13.1” do Edital nº 001/2013 – CFSD 2014, de 18 de julho de 

2013, o qual passa a ter a seguinte redação: 
 

13.1. Os primeiros 500 (quinhentos) candidatos aprovados na ordem classificatória 
subsequente aos 1.623 (mil e seiscentos e vinte e três) primeiros candidatos 

classificados constituirão cadastro de reserva, a fim de serem convocados para 
matricula no Curso de Formação de Soldados Combatentes (CFSd), caso seja de 

interesse da PMES, no decorrer do prazo de validade deste concurso, 

observando-se os critérios de desempate previstos no item 12.7.3. 
 

 

 

Vitória/ES, 24 de setembro de 2014. 
 

 
 

EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 


