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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

CONCURSO PÚBLICO PARA 
O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE (QBMP-0) 

 

 

 

EDITAL CBMES/CFSd-2011 Nº 24, DE 17 DE AGOSTO DE 2011 

 

 

 
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), no uso de 
suas atribuições legais e, objetivando dar o fiel cumprimento à decisão judicial, 

 
RESOLVE: 

 

1. ELIMINAR o candidato WEBERTON ZORDON THOMAZ, convocado por determinação judicial exarada 
nos autos do processo nº 024.10.004718-2, após a realização da 3ª etapa do Processo Seletivo (Teste de 

aptidão Física), realizada nos dias 09, 10 e 11 de agosto de 2011, por ter não ter atingido o índice 
mínimo exigido para o exercício de Barra dinâmica. 
 
2. CONVOCAR por força de Decisão Judicial os candidatos INGRID MENDER FIGER FERREIRA (processo 
Nº 035.11.013138-6) e ARTHUR FERNANDES PAIVA (Processo Nº 035.11.013136-8) para: 
 
2.1 Realizarem a 4ª etapa do processo seletivo (Avaliação Psicológica) entre 18/08/2011 à 22/08/2011 
nas clínicas credenciadas no CBMES, constantes item 6 do Edital nº 15, de 07 de junho de 2011. 

2.2 Realizarem a 5ª etapa do processo seletivo (Inspeção de Saúde). Para tanto, deverão comparecer 
no dia 23 de agosto de 2011 às 07h30min, no Hospital da Polícia Militar (HPM), sito Av. Joubert de 
Barros, 555 Bento Ferreira - Vitória/ES. 

2.3 Os candidatos convocados para a Inspeção de Saúde deverão comparecer ao local indicado, 
devidamente munidos dos Exames Complementares descritos no item II, do anexo III, do Edital nº 11, de 
16 de maio de 2011. 

3. CONVOCAR por força de Decisão Judicial os candidatos THIAGO PAGOTO MARINHO (processo Nº 
024.11.017826-6) e BRUNO DA COSTA DOS SANTOS (Processo Nº 024.11.018800-0) para nova 
realização do teste de subida na corda (Referente à 3ª etapa do processo seletivo TAF – Teste de 
Aptidão Física), conseqüentemente, ficam convocados a comparecer ao Quartel do Comando-Geral do 
CBMES sito à Rua Tenente Mário Francisco de Brito, nº 100, Enseada do Suá, Vitória – ES, às 9h dos dias 
23 e 24 de agosto de 2011 para a reaplicação do teste de subida na corda e, CASO OBTENHAM ÊXITO, ao 
teste subseqüente (natação aplicada), na seguinte ordem: 

 
1º dia – 23/08/2011 – Subida na corda; 
2º dia – 24/08/2011 – Natação aplicada. 
 

3.1. Os candidatos somente serão submetidos ao teste de natação aplicada se atingirem o índice 
mínimo no teste de subida na corda; 
 

3.2. Os candidatos deverão, antes da execução do teste no 1º dia, apresentar laudo de médico 
CARDIOLOGISTA emitido por profissional ou instituição reconhecida pelo Conselho Regional de 
Medicina, que tenha sido emitido no máximo 30 dias antes da realização da etapa, atestando 
capacidade, sem restrições, para a prática de atividade física intensa.  Ou seja, o laudo deverá ser 
entregue à CAEF (Comissão de Aplicação de Exame Físico), no primeiro dia dos testes (antes da aplicação 
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do primeiro teste – agora, subida na corda), atestando que o candidato está apto a ser submetido a 
testes de esforço físico. 
 
3.3. Se os candidatos não comparecerem, serão considerados ausentes e, portanto, ELIMINADOS da 
seleção  
 
3.4. Se os candidatos comparecerem, mas não estiverem munidos do referido laudo serão considerados 
ausentes e, portanto, ELIMINADOS da seleção. 
 
3.5. Se os candidatos não atingirem os índices mínimos, serão considerados inaptos e, portanto, 
ELIMINADOS da seleção. 
 
3.6. Se os candidatos não realizarem os testes, por quaisquer motivos, serão considerados inaptos e, 
portanto, ELIMINADOS da seleção. 
 
3.7. Todos os exercícios serão executados de acordo com as normas do Manual de Aplicação do Teste 
de Aptidão Física, aprovado pela Portaria do Comando Geral do CBMES nº 184-R, de 14 de janeiro de 
2010, nos índices das tabelas que estão no Anexo II do Edital CBMES/CFSd-2011 nº 01, de 16 de 
dezembro de 2010. 

 
 

Vitória-ES, 17 de agosto de 2011. 
 
 
 

FRONZIO CALHEIRA MOTA – Cel BM 
Comandante-Geral do CBMES 


