
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO 
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C) 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA 
 

EDITAL Nº 061/2014 – CFSd/2014, de 26 de setembro de 2014 
 

CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA E REALIZAÇÃO DO CURSO  
DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (8ª e 9ª ETAPAS) 

 
 

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. CONVOCAR OS CANDIDATOS relacionados no ANEXO I do presente edital para 
se apresentar na data de 24/NOVEMBRO/2014 (segunda-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 II 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). 
 

1.1. Na data de 24/NOVEMBRO/2014 os candidatos receberão as orientações 

necessárias para a AULA INAUGURAL e para o início do CURSO DE FORMAÇÃO. 
 

1.2. Na data de início do Curso de Formação (CFSd 2014/2ª Turma), nas 
Unidades onde o curso será realizado, conforme relação a ser divulgada 

oportunamente, os candidatos deverão se apresentar com os seguintes 

materiais: cadeado pequeno de segredo; escova de sapato para lustrar; graxa 
preta para calçado; agulha e linha nas cores branca, cinza e preta; polidor de 

metais; toalhas 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, 26 de setembro de 2014. 

 
 

   EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 

 


