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 48, DE 11 DE ABRIL DE 2012
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. APROVAR a candidata KELLY PEREIRA CORTES SAITER na 4ª Etapa (Avaliação Psicológica) do processo
seletivo, a qual realizou em razão da determinação judicial exarada nos autos do processo Nº
035.12.003339-0 – Ação Ordinária, e convocá-la para a realização da 5ª Etapa (Inspeção de Saúde).

2. APROVAR a candidata SILVIA LUCIANO SUBTIL na 3ª Etapa (TAF) do processo seletivo, a qual realizou
em razão da determinação judicial exarada nos autos do processo Nº 035.12.004950-3 – Ação Ordinária,
e convocá-la para a realização da 5ª Etapa (Inspeção de Saúde).
2.1 INFORMAR que a referida candidata não foi convocada para a realização da 4ª etapa (Avaliação
Psicológica) por já ter sido aprovada na mesma, conforme consta no edital CBMES/CFSd-2011 Nº 16.

3. INFORMAR que os candidatos acima convocados deverão comparecer ao Hospital da Polícia Militar
(HPM), sito Av. Joubert de Barros, 555 Bento Ferreira - Vitória/ES, no dia 07/05/2012 às 08:00 horas
munidos dos Exames Complementares descritos no EDITAL CBMES/CFSd-2011 Nº 11.
3.1. Os exames médicos, de caráter obrigatório, serão eliminatórios e o candidato será considerado
APTO ou INAPTO PARA O CONCURSO.
3.2. O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares necessários
previstos, assim como outros que a Junta de Inspeção de Saúde poderá excepcionalmente solicitar para
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 que não comparecer a data marcada para o exame
de saúde.

Vitória-ES, 11 de abril de 2012.

FRONZIO CALHEIRA MOTA – Cel BM
Comandante-Geral do CBMES
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