
 
 

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 015/2013 – CFSd/2014, de 12 de novembro de 2013 

     RESULTADO PROVISÓRIO DA 2ª ETAPA - ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO 
BÁSICA E AFERIÇÃO DE IDADE MÁXIMA 

E  

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME DE APTIDÃO FÍSICA (3ª ETAPA) 
 

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, torna público o resultado provisório da Segunda 
etapa – entrega de documentação básica e aferição de idade máxima, conforme anexo I deste 
Edital.  

O candidato poderá apresentar recurso contra o resultado provisório da Segunda Etapa – entrega 
de documentação básica e aferição de idade máxima, devidamente fundamentado, informando as 
razões pelas quais discorda da publicação, via on line, em formulário disponível no site da Exatus 
Promotores de Eventos e Consultoria, http://www.exatuspr.com.br, no prazo de 8h de 13.11.2013 
até às 16h de 14.11.2013, considerando o horário de Brasília/DF. Formulário preenchido de forma 

incorreta, com campos em branco ou faltando informações será desconsiderado. 

Informa-se aos candidatos aprovados na 2ª Etapa que a 3ª Etapa (Exame de Aptidão Física) 
estará acontecendo no período entre os dias 20/11/2013 e 25/11/2013, em locais e horários a 

serem divulgados através de Edital com publicação no site da Exatus Promotores de Eventos e 
Consultoria, http://www.exatuspr.com.br no dia 14.11.2013. 

Para serem submetidos ao Exame de Aptidão Física os candidatos convocados deverão apresentar: 
a) Laudo original do teste ergométrico, com a respectiva fotocópia. 
b) Atestado médico com a respectiva fotocópia, indicando que “o candidato se encontra em 
condições de realizar o TAF do Concurso de Soldado Combatente da PMES/2013”, o qual 
poderá explicitamente ser incluído no laudo do teste ergométrico. 
 

O laudo médico do teste ergométrico e o atestado médico deverão conter letra legível, além do 
nome e carimbo com a identificação do profissional que os assina, não podendo a data de emissão ser 
superior a 04 (quatro) meses da data da realização do TAF. 

 

    Vitória/ES, 12 de novembro de 2013. 

 
 

EDMILSON DOS SANTOS – Cel QOC 
       Comandante Geral da PMES 
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