
 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

CONCURSO PÚBLICO PARA
O CARGO DE SOLDADO COMBATENTE (QBMP

EDITAL CBMES/CFSd

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros 
suas atribuições legais. 

 
RESOLVE: 
 
1. DIVULGAR a aprovação de DIEGO FERNANDO MOTA
respectivamente, as quais realizou por força de decisão judicial proferida nos autos do processo 
024.11.902090-7, e CONVOCÁ-LO para
presente edital. 
 
 
2. DIVULGAR a aprovação de VICTOR DE AGUIAR LOPES
decisão judicial proferida nos autos do processo 
a realização da 5ª etapa (Inspeção de Saúde)
 
2.1 INFORMAR que o referido candidato já foi submetido e aprovado na
nº 16/2011. 
 
 
3. INFORMAR que todos os candidatos
deverão comparecer ao Hospital da Polícia Militar (HPM),
- Vitória/ES, às 07:30 horas, no dia 
EDITAL CBMES/CFSd-2011 Nº 11. 
  
3.1. Os exames médicos, de caráter obrigatório, 
APTO ou INAPTO PARA O CONCURSO

3.2. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames compl
previstos, assim como outros que a Junta de Inspeção de Saúde poderá 
elucidação diagnóstica. 
 
3.3. Será eliminado do concurso público o candidato considerado INAPTO nos exames médicos.
 
3.4. Será eliminado do concurso público o candidato 
de saúde. 
 
 
4. CONVOCAR o candidato BRUNO 
Psicológica), em razão da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 024.12.016774
Ordinária. 
 

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 61 DE 23 DE JULHO DE 2012
 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES)

DIEGO FERNANDO MOTA nas 3ª e 4ª etapas, TAF e Avaliação Psicológica, 
as quais realizou por força de decisão judicial proferida nos autos do processo 

para realizar a 5ª etapa (Inspeção de Saúde), nos termos do item 3 do 

VICTOR DE AGUIAR LOPES na 3ª etapa (TAF), a qual realizou por força de 
decisão judicial proferida nos autos do processo 024.11.024171-8, Ação Ordinária, 

(Inspeção de Saúde), nos termos do item 3 do presente edital

que o referido candidato já foi submetido e aprovado na 4ª etapa

candidatos convocados para a realização da 5ª Etapa (
Hospital da Polícia Militar (HPM), sito Av. Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira 

no dia 13/08/2012, munidos dos Exames Complementares descritos no 

Os exames médicos, de caráter obrigatório, serão eliminatórios e o candida
APTO ou INAPTO PARA O CONCURSO. 

O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames compl
, assim como outros que a Junta de Inspeção de Saúde poderá excepcionalmente 

Será eliminado do concurso público o candidato considerado INAPTO nos exames médicos.

Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer a data marcada para o exame 

BRUNO JACOBSEM FOLLADOR para realizar a 4ª Etapa
, em razão da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 024.12.016774
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Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES), no uso de 

, TAF e Avaliação Psicológica, 
as quais realizou por força de decisão judicial proferida nos autos do processo 

, nos termos do item 3 do 

a qual realizou por força de 
, Ação Ordinária, e CONVOCÁ-LO para 

, nos termos do item 3 do presente edital. 

4ª etapa, conforme Edital/CFSd 

5ª Etapa (Inspeção de Saúde), 
sito Av. Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira 

, munidos dos Exames Complementares descritos no 

e o candidato será considerado 

 
O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares necessários 

excepcionalmente solicitar para 

Será eliminado do concurso público o candidato considerado INAPTO nos exames médicos. 

que não comparecer a data marcada para o exame 

para realizar a 4ª Etapa (AVALIAÇÃO 
, em razão da decisão judicial proferida nos autos do processo nº 024.12.016774-7, Ação 
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4.1. INFORMAR que o exame para a avaliação psicológica deverá ser realizado no período 
compreendido entre os dias 25 e 27 de julho de 2012, em quaisquer das clínicas credenciadas pelo 
CBMES, quais sejam: 
 

• PSICOESPAÇO - Rua Capitão Domingos Correa da Rocha, n. 80, Ed. Master Place, salas 403-406, 
Bairro Santa Luiza, Vitória- ES. Tel. (27) 3325 9924. 

• CECAMP - Centro Capixaba de Medicina e Psicologia. Rua: Engenheiro Fabio Rushchi, 75, Bairro 
Bento Ferreira, Vitória – ES. Tel. (27) 3325-8243. 

• CIPA - Centro Intensivo de Psicologia Aplicada. Rod, Serafim Derenzi, 11151. Tel. (27) 3345-5757. 
 
 
5. DIVULGAR a aprovação da candidata ANA LUIZA BAILARINI na 6ª Etapa (Exame Toxicológico), 
referente à 1ª Turma do CFSd/2011. 
 
 
6. DIVULGAR a aprovação dos candidatos GUILHERME PASTE PERIM e MARIO DELAZZARI TRISTÃO na 7ª 
Etapa (Pesquisa Sócio-Funcional), referente à 1ª Turma do CFSd/2011. 
 
 
 

Vitória-ES, 23 de julho de 2012. 
 
 
 
 

MARCOS FERNANDO ROCHA ALMEIDA – Cel BM 
Respondendo pelo Comando-Geral do CBMES 


