GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL n. 62/2012 - SAD/CBMMS/CFSD
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO BOMBEIRO MILITAR
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO e o
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MATO
GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Edital n.
1/2009- SAD/ESCOLAGOV/CBMMS/CFSD, de 21 de dezembro de 2009, CONVOCAM o
candidato JORCINEY JOSÉ DE SOUZA (sub judice), inscrição n. 301, considerado apto no
Exame de Saúde, Antropométrico e Clínico, para realizar o Exame de Capacitação Física, de
acordo com local, data e horário especificados, observando-se as etapas e as normas a seguir
discriminadas:
I - da Etapa A:
a) o candidato realizará as seguintes provas do Exame de Capacitação Física:
Flexão e extensão de membros superiores na barra fixa (masculino), Abdominal tipo
remador (masculino), Flexão e extensão de membros superiores sobre o solo (apoio)
masculino e corrida percurso de 3.200 metros para o sexo masculino, no dia 8 de agosto de
2012, no turno vespertino, às 14 horas (horário de MS), no seguinte endereço:
Local: Colégio Militar
Endereço: Av. Presidente Vargas, n. 2800 - Bairro Santa Carmélia
Cidade: Campo Grande-MS
II - da Etapa B:
a) o candidato realizará a prova de Natação no dia de 9 de agosto de 2012,
no turno vespertino, às 14 horas (horário de MS), no seguinte endereço:
Local: Colégio Militar
Endereço: Av. Presidente Vargas, n. 2800 - Bairro Santa Carmélia
Cidade: Campo Grande-MS
III - das Normas:
a) o candidato deverá comparecer no local de realização das provas do
Exame de Capacitação Física munido do documento oficial de identidade utilizado na sua
inscrição, apresentando, ainda, atestado médico que comprove sua condição física para
submeter-se a essa fase;
b) o candidato deverá comparecer no local de realização do Exame, com
antecedência de 30 minutos do horário marcado para seu início, utilizando traje esportivo para
realização dos exercícios (camiseta, short de nylon ou lycra e tênis) e para a realização da prova
de natação, sunga e touca.
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c) os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (luxações,
fraturas, dentre outros) que impossibilitem a realização das provas ou diminuam a capacidade
física do candidato não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento privilegiado;
d) não será permitida a realização do Exame de Capacitação Física fora da
data, horário e local estabelecidos neste Edital.
CAMPO GRANDE-MS, 31 DE JULHO DE 2012.

THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS
Secretária de Estado de Administração

OCIEL ORTIZ ELIAS
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar
de Mato Grosso do Sul
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