
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA 
CARREIRA DE OFICIAL BOMBEIRO MILITAR 

COMBATENTE 
EDITAL CBMES/CFO-2011 Nº 55, DE 15 DE 

SETEMBRO DE 2015 
 

 

                  O CEL BM COMANDANTE-GERAL do Corpo de Bombeiros Militar Estado do 
Espírito Santo - CBMES, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, dando 
seguimento ao concurso público para o ingresso na carreira de oficiais bombeiros 
militares pelo Curso de Formação de Oficiais regido pelo EDITAL CBMES/CFO-2011 Nº 
01, de 08 de dezembro 2010, RESOLVE: 

1. CONVOCAR, por força de decisão judicial exarada nos autos do processo tombado 
sob o nº 0026837-02.2015.8.08.0024, o candidato abaixo relacionado, para a 
realização da 2ª Etapa - Teste de Aptidão Física - TAF, a ser realizado nos dias 28, 29 e 
30 de setembro de 2015, devendo comparecer ao Quartel do Comando Geral do 
CBMES sito à Rua Tenente Mário Francisco de Brito, nº 100, Enseada do Suá, Vitória – 
ES, às 09h00min: 
 

Inscrição Nome 

10002650 DANIEL SCARDINI SIQUARA 

 
1.1 INFORMAR que a ordem dos exercícios, bem como o modo de execução e demais 
disposições referentes ao TAF, estão descritos no item 10.2 e no Anexo II do Edital 
CBMES/CFO-2011 Nº 01, de 08 de dezembro 2010. 

2. Conforme os itens 10.2.3 e 10.2.4 do Edital CBMES/CFO-2011 Nº 01, de 08 de 
dezembro 2010: 

2.1. O candidato somente será submetido ao TAF mediante apresentação de laudo de 
médico emitido por cardiologista ou instituição reconhecida pelo Conselho Regional de 
Medicina, que tenha sido emitido no máximo 30 dias antes da realização dos exames 
físicos, atestando capacidade sem restrições para a prática de atividade física intensa.  
O laudo deverá ser entregue à CAEF (Comissão de Aplicação de Exame Físico), no 
primeiro dia dos testes (antes da aplicação do primeiro teste), atestando que o 
candidato está apto a ser submetido aos testes de esforço físico. 

2.2. Caso o candidato não compareça munido do referido laudo será considerado 
ausente e, consequentemente, ELIMINADO da seleção. 

3. Caso não seja possível a filmagem da execução dos testes por parte da comissão do 
concurso, fica facultado ao candidato trazer testemunhas para presenciar a execução 
dos testes, identificando-as.  

 
 

Vitória/ES, 15 de setembro de 2015.      
 
 

CARLOS MARCELO D’ISEP COSTA – Cel BM 
Comandante-Geral do CBMES 


