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EDITAL Nº 24/2015 – PMCE, DE 28 DE AGOSTO DE 2015

RESULTADO DEFINITIVO (APÓS RECURSOS) DA 
1a OPORTUNIDADE E CONVOCAÇÃO PARA A 2a 

OPORTUNIDADE  DA PROVA  DE  CAPACIDADE 
FÍSICA  DOS  CANDIDATOS  DA  5a TURMA  DO 
CONCURSO  PÚBLICO  PARA  SOLDADO  DA 
PMCE 2011.

A  POLÍCIA  MILITAR  DO  CEARÁ,  POR  INTERMÉDIO  DA  SECRETARIA  DA 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 
E GESTÃO DO ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Carreira de Praças Policiais Militares 
da  Polícia  Militar  do  Ceará  (PMCE),  regido  pelo  Edital  No 1/2011  –  PMCE,  de  8  de 
novembro de 2011,  publicado no DOE de 10 de novembro de 2011, e  suas alterações,  e 
considerando o Edital No 23/2015-PMCE, de 21 de agosto de 2015, que divulgou o Resultado 
Preliminar da Prova de Capacidade Física (1a Oportunidade) dos candidatos matriculados na 
5a Turma do Curso de Formação Profissional do Concurso para Soldado da PMCE 2011, 
torna pública as informações relacionadas ao Resultado Definitivo da 1a Oportunidade e 
convocação para a 2a Oportunidade da Prova de Capacidade Física.

1. Os 4 (quatro) recursos interpostos referentes à inaptidão em teste da Prova de Capacidade 
Física (1a Oportunidade), realizada em 15 de agosto de 2015, foram considerados impro-
cedentes.

1.1. A resposta ao recurso de cada candidato será encaminhada para Academia Estadual de 
Segurança Pública – AESP para que seja entregue ao recorrente.

2. Fica sem alteração, em virtude de não ter havido recurso provido, a relação dos nomes que 
consta no Anexo Único do Edital No 23/2015-PMCE, de 21 de agosto de 2015, com o re-
sultado preliminar da Prova de Capacidade Física (1a Oportunidade) da 5a Turma do Curso 
de Formação Profissional do Concurso para Soldado da PMCE 2011.

3. A Prova de Capacidade Física constará dos 3 (três) testes seguintes: 

I. Masculino:
a) 1º Teste: Dinâmico de Barra - 3 repetições;
b) 2º Teste:  Flexão Abdominal em 1 Minuto -  35 repetições, realizadas de forma 

ininterrupta;
c) 3º Teste: Corrida de 12 Minutos - 2.300 metros.

II. FEMININO
a) 1º Teste: Dinâmico de Barra - 8 segundos;
b) 2º Teste:  Flexão Abdominal em 1 Minuto -  28 repetições, realizadas de forma 

ininterrupta;
c) 3º Teste: Corrida de 12 Minutos - 1.900 metros.
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3.1. Os testes da Prova serão aplicados na ordem descrita acima.

4. A Prova de Capacidade Física (2a Oportunidade) para os candidatos matriculados no Cur-
so de Formação Profissional da 5ª Turma do Concurso para Soldado da PMCE/2011, será 
realizada no dia 12 de setembro de 2015, no Parque Desportivo da Faculdade Estácio do 
Ceará, Via Corpvs, com a entrada dos candidatos ao local pelo estacionamento, situado na 
rua Romeu Aldigueri, Nº 333, bairro Guararapes, Fortaleza, Ceará.

4.1.Cada uma das 2 turmas se  apresentarão para identificação nos seguintes horários: 
06h00min (Turma 01) ; 06h15min (Turma 02).

4.2. A duração da aplicação dos testes da Prova de Capacidade Física será de duas horas, 
aproximadamente.

4.3. O comprimento da pista de corrida é de 377 metros.

5. No  Anexo I deste Edital constam na íntegra as disposições contidas no subitem 9.3 do 
Edital No 01/2011 – PMCE que tratam da Prova de Capacidade Física para os candidatos 
ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Ceará.

6. No Anexo II deste Edital consta a relação dos nomes dos candidatos convocados para a 
Prova de Capacidade Física (2a Oportunidade), a turma de cada candidato e seu respectivo 
dia e horário de apresentação no Parque Desportivo da Faculdade Estácio do Ceará Via 
Corpvs.

7. No Anexo III deste Edital consta o formulário padronizado do atestado médico de que tra-
ta a alínea “c” do item 8 deste Edital.

8. O candidato convocado para Prova de Capacidade Física (2a Oportunidade) deverá:

a) Chegar com antecedência de 30 minutos com relação ao horário fixado para apresenta-
ção de sua turma para efeito de identificação.

b) Trazer consigo o documento original de identidade, conforme previsto no subitem 12.9 
do Edital No 01/2011 – PMCE, de 08 de novembro de 2011, publicado no DOE de 10 
de novembro de 2011.

c) Trazer consigo atestado médico original em formulário padronizado disponibilizado 
no endereço eletrônico do Concurso (www.uece.br/cev e www.aesp.ce.gov.br), com data 
de expedição a partir de  13 de agosto de 2015 (inclusive), contendo expressamente 
que o candidato está em condições de saúde para se submeter aos testes da Prova de 
Capacidade Física e constando data, nome e assinatura do médico, CRM e carimbo.

d) Estar usando camiseta, calção e tênis apropriados para atividade esportiva e adequados 
a natureza das provas e da pista de corrida.

e) Trazer 5 (cinco) alfinetes de segurança, de tamanho de aproximadamente 50 mm, para 
serem usados na fixação da placa com o número de identificação do candidato em sua 
camiseta.

8.1. O candidato sem atestado médico ou que apresentá-lo sem as informações referidas 
na alínea “c” do item 8 deste Edital, será impedido de se submeter aos testes da Prova 
de Capacidade Física. 
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9. Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporárias (estados menstruais, in-
disposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas e situações semelhantes) que impossibi-
litem a realização dos testes ou que diminuam a capacidade física dos candidatos não se-
rão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.

10. A falta do candidato a qualquer um dos testes da Prova de Capacidade Física acarretará a 
sua eliminação do concurso.

11. Não será admitido, em nenhuma hipótese, o ingresso de candidato no local de realização 
da Prova de Capacidade Física após o término dos trabalhos do 1o Teste de sua turma.

12. Não será aplicado teste da Prova de Capacidade Física, em nenhuma hipótese, fora do es-
paço físico, da data, e dos horários estabelecidos.

13. No dia da realização da Prova de Capacidade Física não será permitida a entrada de candi-
datos portando armas ou equipamentos eletrônicos de qualquer natureza.

14. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior da realização de suas testes, 
alimente-se adequadamente, não consuma bebidas alcoólicas e não use nenhum tipo de 
substância estimulante ou anabolizante.

15. Não serão fornecidos água e lanche aos candidatos e poderá não haverá lanchonete dispo-
nível no local de realização dos testes, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lan-
che e água.

16. Será eliminado da Prova de Capacidade Física e consequentemente do concurso, dentre 
outros motivos, o candidato que:

a) Não apresentar, no momento da identificação, o documento oficial e original de identi-
dade.

b) Chegar ao local de apresentação para identificação após o término dos trabalhos do 1º 
Teste de sua turma;

c) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;

d) For responsável por falsa identificação pessoal;

e) Utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de terceiros, 
em qualquer dos testes da prova;

f) Desrespeitar membro da equipe de coordenação e de aplicação dos testes da Prova de 
Capacidade Física, assim como, proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilida-
de necessária para realização dos testes, quer seja no parque desportivo, quer seja em 
suas imediações;

g) Descumprir qualquer dos dispositivos contidos no Edital No 01/2011-PMCE, no pre-
sente Edital.

17. Se durante a realização da Prova de Capacidade Física houver problemas técnicos, opera-
cionais ou relacionados a fenômenos da natureza, devidamente constatados pela coordena-
ção, que impeçam a realização, em condições normais de teste(s) de uma ou mais turmas, 
a CEV/UECE deverá suspender tais atividades e marcar nova(s) data(s) para continuidade 
da avaliação, informando aos candidatos por meio de Comunicado da CEV/UECE, a ser 
divulgado no endereço eletrônico do concurso (www.uece.br/cev).
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18. O Resultado Preliminar da Prova de Capacidade Física (2a Oportunidade) será divulgado 
na internet, no endereço eletrônico (www.uece.br/cev) na data provável de 16 de setem-
bro de 2015.

DELCI CARLOS TEIXEIRA
Secretário da Segurança Pública e Defesa Social

HUGO SANTANA DE FIGUEIREDO JÚNIOR
Secretário do Planejamento e Gestão
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ANEXO I DO EDITAL Nº 24/2015 – PMCE, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Disposições contidas no subitem 9.2.4.1 e 9.3 do Edital No 01/2011 – PMCE que tratam da 
Prova de Capacidade Física para os candidatos ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Cea-
rá.
9.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
..................................
9.2.4.1 A prova de capacidade física será realizada, em até duas oportunidades, durante o Curso de Formação Profissional,  
devendo o candidato obter êxito em uma das oportunidades, sob pena de ser considerado inapto. Entre cada oportunidade de -
verá transcorrer, no mínimo, 15 (quinze) dias, sendo que, em cada chance deverá ser utilizado, preferencialmente, o mesmo 
local. Caberá a CESPE/UnB formar e contratar a banca examinadora, composta de profissionais habilitados e aptos ao exercí -
cio profissional. O candidato considerado inapto poderá interpor recurso no prazo de dois dias, contados da divulgação do 
edital de resultado provisório. (Redação dada pelo Edital Nº 02/2011-PMCE)

9.3 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

9.3.1  A prova  de  capacidade  física,  de  presença  obrigatória  e  de  caráter  unicamente  eliminatório,  será  realizada  pelo 
CESPE/UnB e visa avaliar a capacidade mínima do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências da prática  
de atividades físicas e demais exigências próprias da função policial militar.

9.3.2 A prova de capacidade física constará de três testes, conforme disposto nos subitens 9.3.3 e 9.3.4, a serem realizados em 
um único dia. 

9.3.2.1 O candidato deverá comparecer em data, em local e em horário a serem determinados, com roupa apropriada para a  
prática de educação física.

9.3.2.2 A falta do candidato a qualquer um dos testes da prova de capacidade física acarretará a sua eliminação do concurso,  
observado o subitem 9.2.4.1.

9.3.2.3 As provas e índices mínimos da prova de capacidade física obedecerão ao previsto abaixo (masculino e feminino) e  
serão realizadas na seguinte ordem:

9.3.3 MASCULINO

a) Teste dinâmico de barra: 3 repetições;

b) Teste de flexão abdominal em 1 minuto: 35 repetições, realizadas de forma ininterrupta;

c) Teste de corrida de 12 minutos: 2.300 metros.

9.3.4 FEMININO

a) Teste dinâmico de barra: 8 segundos;

b) Teste de flexão abdominal em 1 minuto: 28 repetições, realizadas de forma ininterrupta;

c) Teste de corrida de 12 minutos: 1.900 metros.

9.3.5 DESCRIÇÃO DOS TESTES

9.3.5.1 Teste dinâmico de barra (sexo masculino)

9.3.5.1.1 Posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do examinador. Ao comando de “em posição”, o can-
didato empunhará a barra com as palmas das mãos voltadas para fora (empunhadura em pronação), mantendo os braços com-
pletamente estendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés sem contato com o solo.

9.3.5.1.2 Execução: ao comando de “iniciar”, o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos até ultrapassar com o 
queixo a parte superior da barra. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. O corpo deve per-
manecer na posição vertical durante o exercício.

9.3.5.1.3 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:

9.3.5.1.3.1 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste dinâmico de barra:

a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o início das execuções, sendo que, para evi-
tar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a flexão dos joelhos;

b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;

c) apoiar o queixo na barra;
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d) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar o movimento com os co-
tovelos totalmente estendidos.

9.3.5.1.4 O auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o exercício não atender ao  
previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último realizado de maneira correta.

9.3.5.1.5 A contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo integrante da banca examinadora. 

9.3.5.2 Teste estático de barra (sexo feminino)

9.3.5.2.1 Posição inicial: a candidata posiciona-se sob a barra, à frente do examinador, pisando sobre um ponto de apoio. Ao 
comando de “em posição”, a candidata empunhará a barra com as palmas das mãos voltadas para fora (empunhadura em pro-
nação), mantendo os braços completamente flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato 
com o ponto de apoio.

9.3.5.2.2 Execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado, devendo a candidata permanecer com os dois braços  
completamente flexionados e com o queixo acima da barra horizontal, porém sem apoiar com o queixo sobre a mesma. A par-
tir dessa posição o examinador, com o auxílio de um cronômetro, registrará o tempo (estático) de permanência da candidata  
na posição.

9.3.5.2.3 A contagem do tempo levará em consideração as seguintes observações:

a) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros;

b) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido pelo edital;

c) quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca travará de imediato o seu cronômetro e regis -
trará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo realizado de maneira prevista no edital;

d) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o realizado pelo integrante da banca  
examinadora;

e) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a flexão dos joelhos.

9.3.5.3 Teste de flexão abdominal (ambos os sexos)

9.3.5.3.1 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um apito. A metodologia para a preparação e a  
execução do teste de flexão abdominal para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios:

a) a posição inicial será tomada com o candidato deitado de costas, na posição completamente horizontal de todo o corpo em 
relação ao solo, com as costas e a cabeça em contato pleno com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotove-
los estendidos e dorso das mãos tocando o solo;

b) após o silvo de apito, o candidato começará a primeira fase do movimento, realizando um movimento simultâneo, em que 
os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotove-
los deverão alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida, e sem interrupção, o candidato deverá  
voltar à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inici -
al, corresponderá a uma unidade de execução.

9.3.5.3.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:

a) o teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um apito;

b) o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas; quando o exercício não atender ao previsto  
neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número da última repetição realizado de maneira correta;

c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será contada uma execução completa; 

d) na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o solo, o tronco deve ser flexionado  
e os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar os joelhos pelo lado de fora; 

e) ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares (com os joelhos completamente estendidos) tam -
bém devem encostar-se ao solo;

f) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando sempre na posição inicial;

g) se, ao soar o apito para o término do teste, o candidato estiver em meio à execução, essa repetição não será computada.

9.3.5.4 Teste de corrida (ambos os sexos)

9.3.5.4.1 Execução: a prova será realizada em local previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do tra-
jeto. O candidato terá o prazo de 12 (doze) minutos para executar a prova. Para a realização da prova de corrida, o candidato 
poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois  
prosseguir.
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9.3.5.4.2 Durante a realização do teste, o candidato não poderá abandonar a pista antes da liberação do fiscal, dar ou receber  
qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.), bem como deslocar-se, findos os doze 
minutos, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista sem a respectiva liberação do fiscal, sob pena de ser con -
siderado não recomendado e, consequentemente, eliminado do concurso.

9.3.5.4.3 A execução desta prova levará em consideração as seguintes observações:

a) será considerada distância oficial percorrida pelo candidato somente aquela observada pela banca examinadora;

b) o candidato poderá caminhar, parar e, se quiser, recomeçar a correr;

c) o candidato não poderá abandonar o local de corrida;

d) os comandos para iniciar e terminar a prova serão dados por um silvo de apito;

e) o relógio do examinador da prova controlará o tempo oficial da prova, sendo o único que servirá de referência para o início 
e término da mesma;

f) ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer o seu nome ou número em voz alta para o auxiliar de  
banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento;

g) orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato não pare bruscamente a corrida, evitando ter um  
mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava  
quando soou o apito de término da prova;

h) ao soar o apito encerrando a prova, o candidato deve permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a pre -
sença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida.

9.3.5.5 Os testes previstos para a prova de capacidade física serão realizados em até duas tentativas, com exceção da corrida,  
que será realizada em apenas uma tentativa. Caso o candidato não alcance o índice mínimo na primeira tentativa, poderá rea -
lizar, após 5 minutos de descanso, a segunda tentativa.

9.3.5.6 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições efetuadas pelos candidatos em cada  
teste, será feita exclusivamente por componente da banca examinadora. 

9.3.5.7 O candidato que não alcançar o índice mínimo exigido em qualquer um dos testes será considerado inapto e conse -
quentemente eliminado do certame, observado o subitem 9.2.4.1. (Redação dada pelo Edital Nº 02/2011-PMCE)

9.3.5.8 O candidato que deixar de realizar qualquer uma das provas, no prazo determinado ou modo previstos neste edital,  
será considerado inapto e, portanto, eliminado do concurso e não terá classificação alguma, observado o subitem 9.2.4.1. (Re-
dação dada pelo Edital Nº 02/2011-PMCE)

9.3.5.9 Os casos de alteração psicológica e (ou) fisiológica temporárias (estados menstruais, indisposições,  cãibras,  con-
tusões, luxações, fraturas e situações semelhantes) que impossibilitem a realização dos testes ou que diminuam a capacidade 
física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo dispensado nenhum tratamento privilegiado.

9.3.5.10 A critério da Administração, a realização da prova de capacidade física poderá ser remarcada, desde que devidamen-
te justificada.
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ANEXO II DO EDITAL Nº 24/2015 – PMCE, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Relação dos nomes dos candidatos convocados para a Prova de Capacidade Física (2a Oportu-
nidade), a turma de cada candidato e seu respectivo dia e horário de apresentação no Parque 
Desportivo da Faculdade Estácio do Ceará Via Corpvs.

INSC NOME SEXO TURMA HORA
APRES. OPT DATA SITUAÇÃO

10007394 ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10022560 ANA KARLA MACHADO SAMPAIO FEM 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10013162 ANDREYNA DA SILVA UCHOA FEM 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10012369 CAILTON LOPES DA SILVA MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10014695 CAIO BARBOSA COSTA* MAS 1 06:00 1ª 12/09/2015 SUB JUDICE*
10007011 CHARLIEU VIANA ROMUALDO* MAS 1 06:00 1ª 12/09/2015 SUB JUDICE*
10053871 CRISTIANO NUNES DE ALMEIDA MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10057595 DANIEL HENRIQUE CUNHA GUIMARAES MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10039636 DOUGLAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10009888 EDSONEY ALTOBELLE ALVES DE MACEDO MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 SUB JUDICE
10045299 FRANCISCO CAMPANHA SILVA DE OLIVEIRA MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10037754 FRANCISCO EMETRIO DA SILVA PEREIRA MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10059578 FRANCISCO IVONEITON BEZERRA DA SILVA MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10006852 FRANCISCO LINDOLFO PONCE DE LEAO FILHO MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10000802 GUSTAVO DA SILVA NASCIMENTO MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10003217 ISMAEL LOPES DOS SANTOS MAS 1 06:00 2ª 12/09/2015 REGULAR
10063215 JAIME FERREIRA BARBOSA NETO MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10050349 JEFFERSON BATISTA DE OLIVEIRA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10034085 JOAB DA SILVA XAVIER MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10018904 JORGE MESSIAS BASTOS DA MATA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10050321 JOSE JAIRO DA SILVA FIDELES MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10012056 LEANDERSON PEREIRA DA SILVA MOREIRA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10008811 LUCAS CORREIA FONSECA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10018592 MANOEL CAVALCANTE DA SILVA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10012329 RAIMUNDO NONATO MARQUES NETO MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10000025 REYNALDO BEZERRA PINHEIRO MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10032348 ROBERTO FELIX DO NASCIMENTO JUNIOR MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10027532 RODRIGO AGUIAR BRAGA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10040147 SANTIAGO DANTAS RODRIGUES FERREIRA MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10028388 SAULO MARQUES CAETANO MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10047378 SEBASTIAO DJALMA MOURA DE ARAUJO MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
10008434 TYCIANO NASCIMENTO DE CASTRO MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR/PGE
10046490 WAGNER MONTE ALVES DE ANDRADE MAS 2 06:15 2ª 12/09/2015 REGULAR
33 candidatos convocados.

(*) – Os candidatos Caio Barbosa Costa e Charlieu Viana Romualdo, matriculados no Curso de Forma -
ção em condição sub judice, serão submetidos à 1ª Oportunidade da Prova de Capacidade Física.

• A convocação do candidato Pedro Fábio Lobo Costa está dependendo da resposta de consulta for-
mulada à PGE.
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Número do Documento:

ANEXO III DO EDITAL Nº 24/2015 – PMCE, DE 28 DE AGOSTO DE 2015

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para fins de prova junto à Comissão Coordenadora da Prova de Capacidade Física da 5ª Turma  

do  Concurso  Público  para  Soldado  da  Polícia  Militar  do  Ceará/2011,  que 

_________________________________________________________________________________, 

portador  da  identidade  no ___________________________  está  em  condições  de  saúde  para  se 

submeter aos seguintes testes da referida Prova: 

Para candidatos do sexo masculino:

a) Teste dinâmico de barra: 3 repetições;

b) Teste de flexão abdominal em 1 minuto: 35 repetições, realizadas de forma ininterrupta;

c) Teste de corrida de 12 minutos: 2.300 metros.

Para candidatas do sexo feminino:

a) Teste dinâmico de barra: 8 segundos;

b) Teste de flexão abdominal em 1 minuto: 28 repetições, realizadas de forma ininterrupta;

c) Teste de corrida de 12 minutos: 1.900 metros.

______________________________________________
Local e data

______________________________________________
Assinatura do Médico, CRM e carimbo

_______________________________________________________________________________________________

1. Formulário Padronizado de Atestado Médico.
2. Este atestado é de apresentação obrigatória, será retido pela coordenação, deverá ter data a partir do dia 13/08/2015 (inclusive), e 

conter o nome e assinatura do médico e o número de sua inscrição no CRM.
••• ••• •••
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