
 

 

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 29, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011 

 

 

 
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), no uso de 
suas atribuições legais, 

 
RESOLVE: 

 

1. APROVAR pelos seus próprios fundamentos a decisão exarada pela Comissão Responsável pelo 
Processo Seletivo Externo, por meio da Ata nº 009/2011. Via de conseqüência, resolve utilizá-la como 
motivação aliunde para ELIMINAR, em definitivo, na 6ª etapa do Processo Seletivo, regido pelo 
Edital/CFSd nº 01, de 16 de dezembro de 2010, o Aluno Soldado VINÍCIUS CELIM MORAES, número 
funcional 3269485. 
 
1.1. INFORMAR QUE a Ata susomencionada se encontra à disposição do candidato, de segunda às 
sextas-feiras, no Departamento de Recursos Humanos do CBMES, sito à Rua Tenente Mário Francisco de 
Brito, nº 100, Enseada do Suá, Vitória/ES, no horário das 13 às 18 horas.  
 
2. ELIMINAR, em caráter precário¸ na 7ª etapa do processo seletivo regido pelo Edital/CFSd nº 01, de 16 
de dezembro de 2010, o Aluno Soldado JEAN GUSTAVO BAPTISTELLA, número funcional 3269612,  por 
ter infringido os itens 10.7.3 e 10.7.4, II,V,VI,VII do Edital/CFSd nº 01, de 16 de dezembro de 2010. 
 
2.1. INFORMAR QUE a fim de atender ao principio do devido processo legal, caso queira, poderá, o 
candidato no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste edital, interpor recurso 
administrativo destinado ao Presidente da Comissão Elaboradora do Processo Seletivo e devidamente 
protocolizado no Departamento de Recursos Humanos do CBMES, sito à Rua Tenente Mário Francisco 
de Brito, nº 100, Enseada do Suá, Vitória até as 18h do derradeiro dia (ou seja, o dia da publicação não 
contará, passando a correr o prazo recursal nos dois próximos dias úteis, encerrando às 18h do segundo 
dia). 
 
2.2. INFORMAR QUE o candidato poderá, para fins de conhecimento e medidas decorrentes, ter acesso 

as cópias do presente edital e do relatório de exame social proferido pela 2ª seção do EMG, bem como 
seus anexos.  
 
2.3. INFORMAR QUE a presente eliminação somente se efetivará, caso haja expirado o prazo recursal 
sem que o candidato se manifeste, via recurso, ou caso interposto, seja o recurso indeferido 
oficialmente pela Comissão Elaboradora do Processo Seletivo. Enquanto tal condição não se efetivar, 
ficam suspensos os efeitos da presente eliminação, devendo o aluno prosseguir no Curso de Formação, 
em igualdade de condições com os demais candidatos. 

 
Vitória-ES, 03 de setembro de 2011. 

 

 

FRONZIO CALHEIRA MOTA – Cel BM 
Comandante-Geral do CBMES 


