
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
POLÍCIA MILITAR

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMP-C)
EDITAL Nº 003/2011 – CFSD/PMES, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011

O   Comandante  Geral  da  Polícia  Militar  do  Estado  do  Espírito  Santo,  e  a 
EXATUS Promotores de Eventos e Consultoria, empresa responsável pela realização 
da  prova  objetiva  (1ª  etapa)  do  Concurso  Público  para   Admissão  de  Soldado 
Combatente (QPMP-C), no exercício de suas atribuições,  em conformidade com os 
itens 20.1, 20.11 e 20.16 do Capítulo XX do Edital de Abertura,  publicado no Diário 
Oficial  do  Estado  em data  de  10  de  outubro  de  2011,  e  em virtude  dos  fatos 
ocorridos na realização da referida prova em 11 de dezembro de 2011:

Resolve:

1. ANULAR a prova objetiva realizada no dia 11 de dezembro de 2011 para todos os 
candidatos inscritos.

2. CONVOCAR  todos  os   candidatos  inscritos  para  a  realização  de  nova  prova 
objetiva a ocorrer no dia 15 de janeiro de 2012 (Domingo) em local e horário a 
ser divulgado através de publicação no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e 
nos endereços eletrônicos: www.exatuspr.com.br e www.pm.es.gov.br.

3. A decisão pela anulação da prova objetiva realizada traduz o compromisso das 
entidades responsáveis pelo concurso e seu procedimento com isonomia, legalidade 
e publicidade necessárias ao certame e vai ao encontro da política de  transparência 
inerente à atividade pública.

Das Disposições Finais:

- É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os 
atos, editais e comunicações referentes a este concurso público no Diário Oficial do 
Estado  do  Espírito  Santo  e/ou  na  Internet,  nos  endereços  eletrônicos: 
www.exatuspr.com.br e www.pm.es.gov.br, conforme item 20.3 do edital  regulador 
do concurso.

Vitória-ES, 14 de dezembro de 2011.

RONALT WILLIAN DE OLIVEIRA – Cel PM
Comandante Geral da PMES
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