
 

 

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 018/2013 – CFSd/2014, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2013 
 

RESULTADO DA 3ª ETAPA – TAF – EXAME DE APTIDÃO FÍSICA 
E 

INFORMAÇÕES SOBRE O EXAME PSICOSSOMÁTICO – 4ª 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: 
 
1. O resultado provisório da 3ª ETAPA – TAF – Exame de Aptidão Física, conforme consta no Anexo I 
deste Edital; 
 
2. O candidato poderá apresentar recurso, contra o resultado provisório da 3ª Etapa – Exame de 
Aptidão Física - TAF, 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 até 02 (dois) dias úteis, de 8h de 
26.11.2013 até às 23Hs59min de 27.11.2013, considerando o horário de Brasília/DF. Formulário 
preenchido de forma incorreta, com campos em branco ou faltando informações será desconsiderado. 

3. O Exame Psicossomático - 4ª ETAPA será realizado pelos candidatos aprovados no TAF - 3ª ETAPA, 
no dia 08/12/2013, em locais e horários a serem divulgados em edital específico no site 
www.exatuspr.com.br; 
 
4. Para a realização do exame psicossomático recomenda-se ao candidato os seguintes cuidados: 
dormir pelo menos 08 (oito) horas na noite que antecede ao Exame, alimentar-se de forma habitual no 
dia do Exame, fazer abstinência de álcool ou outra substância psicoativa nas 24 (vinte e quatro) horas 
que antecedem ao Exame. O não cumprimento destas orientações será de total responsabilidade do 
candidato. O candidato deverá estar munido de documento de identidade, conforme item 10.7, 2 lápis 
preto nº 02 e caneta esferográfica azul ou preta.  
 
 
 
Vitória/ES, 26 de novembro de 2013. 

 
 

EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 
 


