
 
 

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 026/2013 – CFSd/2014, de 23 de dezembro de 2013 

DIVULGA: 
 

RESULTADO PROVISÓRIO 4ª ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO 

AGENDAMENTO DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA PARA CANDIDATOS 
INAPTOS E PRAZO DE RECURSO 

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 da 4ª Etapa – Exame Psicossomático, constante no Anexo I deste Edital. 

2 - Cada candidato considerado INAPTO (Anexo I) poderá nos termos do item 12.3.14 do 
Edital de Abertura agendar entrevista de devolução devendo, para tanto, preencher o 
formulário disponível no link do site www.exatuspr.com.br, e encaminhá-lo através do e-mail 
devolucao.pmes@exatuspr.com.br à Exatus Promotores de Eventos e Consultoria, das 08h 
do dia 26, até às 18h do dia 27 de dezembro de 2013, considerando o horário de Brasília/DF. 

3 – As entrevistas de devolução agendadas pelos candidatos INAPTOS ocorrerão na data e 
local abaixo indicado, das 08h às 17h, considerando o horário de Brasília/DF.  

DATA: 29 de dezembro de 2013 (domingo). 
LOCAL: Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).   
ENDEREÇO: Avenida Vitória, 1729 – Bairro Jucutuquara, Vitória–ES.  
HORÁRIO: 08h às 17h (serão distribuídos conforme aviso no site www.exatuspr.com.br). 

4 – Decorrido o prazo para a entrevista de devolução, cada candidato poderá apresentar 
recurso à Exatus Promotores de Eventos e Consultoria contra o resultado provisório do 
exame psicossomático – 4ª Etapa, conforme prevê o item 12.3.17 do Edital de Abertura, 
devidamente fundamentado e interpondo-o via “on line” em formulário disponível no site 
http://www.exatuspr.com.br, das 08h do dia 02 de janeiro de 2014 até às 18h do dia 03 de 
janeiro de 2014, considerando o horário de Brasília/DF. 

5 - O candidato, na entrevista de devolução ou para interpor recurso, poderá ser assessorado 
ou representado por psicólogo, o qual deverá constar nas razões apresentadas as seguintes 
informações a seu respeito: nome completo, número de registro no CRP, endereço e telefone 
comercial, bem como declaração de possuir domínio das técnicas e instrumentos utilizados. 

 

Vitória/ES, 23 de dezembro de 2013. 

EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 

 
 


