
 
 

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 028/2013 – CFSd/2014, de 06 de janeiro de 2014 
 

RESULTADO FINAL DA 4ª ETAPA – EXAME PSICOSSOMÁTICO 

 

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 final da 4ª Etapa – Exame Psicossomático, contendo apenas os respectivos 
candidatos aptos e aprovados, em conformidade ao Anexo I deste Edital. 

2 – Ratifico a convocação dos candidatos aprovados no Exame Psicossomático (4ª Etapa), 
listados no Anexo I deste Edital, para o início da Investigação Social (5ª Etapa) e do Exame de 
Saúde (6ª Etapa), conforme publicado no Edital nº 027/2013, de 27.12.2013. 

3 - Os demais candidatos permanecem eliminados do presente concurso. 

4 – Em decorrência de haver sido comprovada a real situação do candidato Eduardo dos Santos 
Rangel, inscrição nº 1113285, devendo permanecer conforme anteriormente publicado no Edital 
nº 018/2013, retifico o seu respectivo resultado final no exame de aptidão física (3ª etapa) 
passando a situação de “APROVADO” tornando ainda, sem efeito, o item “2” do Edital nº 
024/2013, de 09.12.2013.  
 

Informações complementares: 
a) Os candidatos deverão se apresentar devidamente trajados para ambiente militar 

(calçado fechado, calça comprida ou saia abaixo dos joelhos para candidatas e blusa no 
mínimo de manga curta). 

b) Conforme estabelece o item 10.21 e 15.13 do Edital nº 001/2013, CFSd/2014, de 18 de 
julho de 2013, regulador do presente concurso, doravante, as informações contidas em 
editais serão  publicadas no endereço eletrônico http://www.pm.es.gov.br. 

 
Vitória/ES, 06 de janeiro de 2014. 

 

EDMILSON DOS SANTOS – CEL QOC 
Comandante Geral da PMES 

 
 


