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DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO

Edição Extra

- PODER EXECUTIVO EDIÇÃO EXTRA
Governadoria do Estado
Secretaria de Estado de
Segurança Pública e Defesa
Social - SESP GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - CBMES
EXTRATO DO EDITAL DE
ABERTURA Nº 04/2018
1. O Comandante-Geral do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado
do Espírito Santo (CBMES), torna
pública a realização de Concurso
Público, destinado ao provimento
de 7 (sete) vagas, de nível
médio, no Quadro de Oficial
Combatente Bombeiro Militar
(QOCBM), mediante as normas e
condições estabelecidas no Edital
de Abertura nº 04/2018.
2. As inscrições para o referido
certame estarão abertas no
período das 08h00min do dia
25/06/2018 às 23h59min do
dia 26/07/2018, observado
horário oficial de Brasília DF, e serão efetuadas somente
via internet, através do endereço
eletrônico
www.institutoaocp.
org.br,
2.1. A taxa de inscrição para
este Concurso Público será de R$
120,00 (cento e vinte reais).
3. O período para solicitação de
isenção da taxa de inscrição será
das 08h do dia 25/06/2018 às
23h59min do dia 27/06/2018
observado horário oficial de
Brasília - DF, e serão efetuadas
somente via internet, através
do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br,
3.1
As
modalidades
para
obtenção da isenção da taxa de
inscrição são as que seguem:
candidato inscrito no CadÚnico;
candidato isento de apresentar
a Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda de Pessoa
Física.
4.
O
referido
certame
compreenderá
exames
para
aferir
conhecimentos
e
habilidades, mediante aplicação
de Provas Objetiva e de Redação,
de
caráter
classificatório
e
eliminatório;
Entrega
de
Documentação
preliminar
e
aferição de idade, de caráter
eliminatório; Exame de Aptidão
Física, de caráter eliminatório;
Avaliação Psicológica, de caráter
eliminatório;
Inspeção
de

Saúde, de caráter eliminatório;
Exame Toxicológico, de caráter
eliminatório;
Investigação
Social; de caráter eliminatório;
Apresentação ao Depto de RH,
para inscrição no Curso de
Formação, de caráter eliminatório;
Curso de Formação de Oficiais do
CBMES, de caráter eliminatório e
classificatório.
5. As Provas Objetiva e de Redação
serão realizadas na data provável
de 26 de Agosto de 2018, na
cidade escolhida pelo candidato no
momento da inscrição, ou do pedido
de isenção, em locais e horários a
serem definidos posteriormente,
divulgados no endereço www.
institutoaocp.org.br, através do
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO, que será divulgado
a partir de 10 de agosto de
2018.
6. O Edital de Abertura Nº 04/2018
estará disponível, na íntegra,
no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, a partir da
data de 21 de junho de 2018.
Vitória/ES, 20 de junho de 2018.
CARLOS MARCELO DISEP
COSTA- Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
Protocolo 406094
GOVERNO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - CBMES
EXTRATO DO EDITAL DE
ABERTURA Nº 05/2018
1. O Comandante-Geral do
Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Espírito Santo
(CBMES),
torna
pública
a
realização de Concurso Público,
destinado ao provimento de
120 (cento e vinte) vagas
no
quadro
de
Soldado
Combatente
Bombeiro
Militar
(QPCBM), mediante
as
normas
e
condições
estabelecidas no Edital de
Abertura nº 05/2018.
2. As inscrições para o referido
certame estarão abertas no
período das 08h00min do dia
25/06/2018 às 23h59min do
dia 26/07/2018, observado
horário oficial de Brasília
DF,
e
serão
efetuadas
somente via internet, através
do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br,
2.1. A taxa de inscrição para este
Concurso Público será de R$ 60,00
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(sessenta reais).
3. O período para solicitação de
isenção da taxa de inscrição será
das 08h do dia 25/06/2018 às
23h59min do dia 27/06/2018
observado horário oficial de
Brasília - DF, e serão efetuadas
somente via internet, através
do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br,
3.1
As
modalidades
para
obtenção da isenção da taxa de
inscrição são as que seguem:
candidato inscrito no CadÚnico;
candidato isento de apresentar
a Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda de Pessoa
Física.
4.
O
referido
certame
compreenderá
exames
para
aferir
conhecimentos
e
habilidades, mediante aplicação
de Provas Objetiva e de Redação,
de
caráter
classificatório
e
eliminatório;
Entrega
de
Documentação
preliminar,
aferição de idade e pontuação
de
CNH
(Carteira
Nacional
de Habilitação), de caráter
eliminatório e classificatório;
Exame de Aptidão Física, de
caráter eliminatório; Avaliação
Psicológica,
de
caráter
eliminatório;
Inspeção
de
Saúde, de caráter eliminatório;
Exame Toxicológico, de caráter
eliminatório;
Investigação
Social; de caráter eliminatório;
Apresentação
ao
Depto
de
RH, para inscrição no Curso
de Formação de Oficiais do
CBMES, de caráter eliminatório;
Curso de Formação, de caráter
eliminatório e classificatório.
5. As Provas Objetiva e de
Redação serão realizadas na
data provável de 26 de Agosto
de 2018, na cidade escolhida
pelo candidato no momento
da inscrição, ou do pedido de
isenção, em locais e horários a
serem definidos posteriormente,
divulgados no endereço www.
institutoaocp.org.br,
através
do CARTÃO DE INFORMAÇÃO
DO CANDIDATO, que será
divulgado a partir de 10 de
agosto de 2018.
6. O Edital de Abertura Nº
05/2018 estará disponível, na
íntegra, no endereço eletrônico
www.institutoaocp.org.br,
a
partir da data de 21 de junho de
2018.
Vitória/ES, 20 de junho de 2018.
CARLOS MARCELO DISEP
COSTA- Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
Protocolo 406095

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO
ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DOS EDITAIS DE
ABERTURA Nº 03/2018
1. O Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
(PMES), torna pública a realização
de Concurso Público, destinado ao
provimento de 30 (trinta) vagas
no quadro de Oficial Combatente
(QOC), mediante as normas e
condições estabelecidas no Edital
de Abertura nº 03/2018, CFO/2018
2. As inscrições para o referido
certame
estarão
abertas
no
período das 08h00min do dia
25/06/2018 às 23h59min do
dia 26/07/2018, observado
horário oficial de Brasília - DF,
e serão efetuadas somente via
internet, através do endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.
br,
2.1. A taxa de inscrição para
este Concurso Público será de R$
120,00 (cento e vinte reais).
3. O período para solicitação de
isenção da taxa de inscrição será
das 08h do dia 25/06/2018 às
23h59min do dia 27/06/2018
observado horário oficial de
Brasília - DF, e serão efetuadas
somente via internet, através
do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br,
3.1 As modalidades para obtenção
da isenção da taxa de inscrição são
as que seguem: candidato inscrito
no CadÚnico; candidato isento de
apresentar a Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física.
4. O referido certame compreenderá
exames para aferir conhecimentos
e habilidades, mediante aplicação
de Provas Objetiva e de Redação,
de
caráter
classificatório
e
eliminatório;
Entrega
de
Documentação
preliminar
e
aferição de idade, de caráter
eliminatório; Exame de Aptidão
Física, de caráter eliminatório;
Exame Psicossomático, de caráter
eliminatório; Investigação Social;
de caráter eliminatório; Exames
de Saúde e Toxicológico, de
caráter eliminatório; Entrega de
documentação para classificação e
inscrição no Curso de Formação, de
caráter eliminatório; classificação
final e matrícula no Curso de
Formação, de caráter eliminatório
e classificatório; realização do
Curso de Formação, de caráter
eliminatório
e
classificatório;
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Encerramento
do
Curso
de
Formação e Resultado Final.
5. As Provas Objetiva e de Redação
serão realizadas na data provável
de 26 de Agosto de 2018, na
cidade escolhida pelo candidato no
momento da inscrição, ou do pedido
de isenção, em locais e horários a
serem definidos posteriormente,
divulgados no endereço www.
institutoaocp.org.br, através do
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO, que será divulgado
a partir de 10 de agosto de
2018.
6. O Edital de Abertura Nº 03/2018
estará disponível, na íntegra,
no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, a partir da
data de 21 de junho de 2018.
Vitória/ES, 20 de junho de 2018.
ALEXANDRE OFRANTI
RAMALHO- CEL QOC
Comandante Geral da PMES
Protocolo 406096
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO
ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DO EDITAL DE
ABERTURA Nº 01/2018,
CFSd/2018
1. O Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado do Espírito
Santo (PMES), torna pública a
realização de Concurso Público,
destinado ao provimento de 250
(duzentas e cinquenta) vagas,
de nível médio, no quadro de
Soldado Combatente (QPMP-C),
mediante as normas e condições
estabelecidas no Edital de Abertura
nº 01/2018, CFSd/2018.
2. As inscrições para o referido
certame
estarão
abertas
no
período das 08h00min do dia
25/06/2018 às 23h59min do
dia 26/07/2018, observado
horário oficial de Brasília - DF,
e serão efetuadas somente via
internet, através do endereço

eletrônico www.institutoaocp.org.
br,
2.1. A taxa de inscrição para este
Concurso Público será de R$ 60,00
(sessenta reais).
3. O período para solicitação de
isenção da taxa de inscrição será
das 08h do dia 25/06/2018 às
23h59min do dia 27/06/2018
observado horário oficial de
Brasília - DF, e serão efetuadas
somente via internet, através
do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br,
3.1 As modalidades para obtenção
da isenção da taxa de inscrição são
as que seguem: candidato inscrito
no CadÚnico; candidato isento de
apresentar a Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física.
4. O referido certame compreenderá
exames para aferir conhecimentos
e habilidades, mediante aplicação
de Provas Objetiva e de Redação,
de
caráter
classificatório
e
eliminatório;
Entrega
de
Documentação preliminar, aferição
de idade e pontuação de CNH
(Carteira Nacional de Habilitação),
de
caráter
eliminatório
e
classificatório; Exame de Aptidão
Física, de caráter eliminatório;
Exame Psicossomático, de caráter
eliminatório; Investigação Social;
de caráter eliminatório; Exames
de Saúde e Toxicológico, de
caráter eliminatório; Entrega de
documentação para classificação e
inscrição no Curso de Formação, de
caráter eliminatório; classificação
final e matrícula no Curso de
Formação, de caráter eliminatório
e classificatório; realização do
Curso de Formação, de caráter
eliminatório
e
classificatório;
Encerramento
do
Curso
de
Formação e Resultado Final.
5. As Provas Objetiva e de Redação
serão realizadas na data provável
de 26 de Agosto de 2018, na
cidade escolhida pelo candidato no
momento da inscrição, ou do pedido
de isenção, em locais e horários a
serem definidos posteriormente,
divulgados no endereço www.
institutoaocp.org.br, através do
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO, que será divulgado
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a partir de 10 de agosto de
2018.
6. O Edital de Abertura Nº 01/2018
estará disponível, na íntegra,
no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, a partir da
data de 21 de junho de 2018.
Vitória/ES, 20 de junho de 2018.
ALEXANDRE OFRANTI
RAMALHO- CEL QOC
Comandante Geral da PMES
Protocolo 406097
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO
DA SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO
ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DOS EDITAIS DE
ABERTURA Nº 02/2018
1. O Comandante-Geral da Polícia
Militar do Estado do Espírito Santo
(PMES), torna pública a realização
de Concurso Público, destinado
ao provimento de 10 (dez) vagas
para o quadro de Soldado Músico
(QPMP-M), mediante as normas e
condições estabelecidas no Edital
de Abertura nº 02/2018, CFSd
Músico/2018.
2. As inscrições para o referido
certame
estarão
abertas
no
período das 08h00min do dia
25/06/2018 às 23h59min do
dia 26/07/2018, observado
horário oficial de Brasília - DF,
e serão efetuadas somente via
internet, através do endereço
eletrônico www.institutoaocp.org.
br,
2.1. A taxa de inscrição para este
Concurso Público será de R$ 60,00
(sessenta reais).
3. O período para solicitação de
isenção da taxa de inscrição será
das 08h do dia 25/06/2018 às
23h59min do dia 27/06/2018
observado horário oficial de
Brasília - DF, e serão efetuadas
somente via internet, através
do endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br,
3.1 As modalidades para obtenção

da isenção da taxa de inscrição são
as que seguem: candidato inscrito
no CadÚnico; candidato isento de
apresentar a Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda de
Pessoa Física.
4. O referido certame compreenderá
exames para aferir conhecimentos
e habilidades, mediante aplicação
de Provas Objetiva e de Redação,
de
caráter
classificatório
e
eliminatório;
Entrega
de
Documentação
preliminar
e
aferição de idade, de caráter
eliminatório; Exame de Aptidão
Física, de caráter eliminatório;
Exame Psicossomático, de caráter
eliminatório; Prova Prática de
Música, de caráter eliminatório
e
classificatório;
Investigação
Social; de caráter eliminatório;
Exames de Saúde e Toxicológico,
de caráter eliminatório; Entrega de
documentação para classificação e
inscrição no Curso de Formação, de
caráter eliminatório; classificação
final e matrícula no Curso de
Formação, de caráter eliminatório
e classificatório; realização do
Curso de Formação, de caráter
eliminatório
e
classificatório;
Encerramento
do
Curso
de
Formação e Resultado Final.
5. As Provas Objetiva e de Redação
serão realizadas na data provável
de 26 de Agosto de 2018, na
cidade escolhida pelo candidato no
momento da inscrição, ou do pedido
de isenção, em locais e horários a
serem definidos posteriormente,
divulgados no endereço www.
institutoaocp.org.br, através do
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO
CANDIDATO, que será divulgado
a partir de 10 de agosto de
2018.
6. O Edital de Abertura Nº 02/2018
estará disponível, na íntegra,
no endereço eletrônico www.
institutoaocp.org.br, a partir da
data de 21 de junho de 2018.
Vitória/ES, 20 de junho de 2018.
ALEXANDRE OFRANTI
RAMALHO- CEL QOC
Comandante Geral da PMES
Protocolo 406098

