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

EDITAL n. 68/2014 - SAD/CBMS/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 e tendo em vista o disposto no item 15.1 do
Edital 01/2009 - SAD/ESCOLAGOV/CBMMS/CFSD, de 21 de dezembro de 2009, torna
pública, para conhecimento dos interessados, a convocação dos candidatos relacionados no
Anexo único a este Edital para realizarem o Exame de Capacitação Física, de acordo com local,
data e horários abaixo especificados, observando-se as etapas e as normas a seguir
discriminadas:
I - da Etapa A:
a) os candidatos realizarão as provas do Exame de Capacitação Física:
flexão e extensão de membros superiores na barra fixa, abdominal tipo remador, flexão e
extensão de membros superiores sobre o solo (apoio) e corrida, no dia 13 de agosto de 2014,
no turno matutino, às 8 horas (horário de MS), no seguinte endereço:
Local: Estádio Pedro Pedrossian - Morenão
Entrada pelo portão 20
Endereço: Cidade Universitária
Cidade: Campo Grande-MS
II - da Etapa B:
a) os candidatos realizarão a prova de Natação no dia 14 de agosto de 2014,
no turno matutino, às 8 horas (horário de MS), no seguinte endereço:
Local: Piscina do Centro de Desenvolvimento Social e Cultural da FUNLEC
- CEDESC
Endereço: Rua Água Azul, s nº
Bairro: Veraneio
Cidade: Campo Grande - MS
III - das Normas:
a) os candidatos deverão comparecer nos locais de realização das provas do
Exame de Capacitação Física munidos 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) os candidatos deverão comparecer nos locais 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, deverão utilizar traje de banho (sunga e touca);
c) os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados
menstruais, 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;
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d) o Estado de Mato Grosso do Sul isentar-se-á de qualquer responsabilidade
por acidente decorrente de imprudência, imperícia ou negligência do candidato, que possa
resultar em incapacidade parcial ou total durante a realização do Exame de Capacitação Física e,
também, ficará isento de responsabilidade nos casos em que o candidato tenha sido considerado
“inapto” e tiver que ser submetido a novo Exame em razão de decisão judicial;
e) não será permitida a realização do Exame de Capacitação Física fora da
data, horário e local estabelecidos neste Edital.
CAMPO GRANDE-MS, 7 DE AGOSTO DE 2014.

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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ANEXO ÚNICO AO EDITAL n. 68/2014 - SAD/CBMS/CFSD
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO BOMBEIRO MILITAR
CONVOCAÇÃO PARA O EXAME DE CAPACITAÇÃO FÍSICA
Inscrição n.
2912
1394

Nome
CRISTIANO ARAUJO DE OLIVEIRA (sub judice)
WAGNER ALVES DE SOUZA (sub judice)

Doc. Identificação
1486012
1008811
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