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CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS 
DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL CFP/QPPMC 
EDITAL N° 21/DGP – PMDF, DE 24 DE JANEIRO DE 2018. 
 
 

COMUNICADO 
APLICAÇÃO DA ETAPA DE TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

 
 
Em relação à etapa de testes de aptidão física do concurso público de admissão ao Curso de 

Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito 
Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, LEMBRAMOS: 

 
O candidato deverá comparecer para a realização do teste de aptidão física com 

antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário indicado no Edital de convocação 
(Edital no 234-DGP, de 3/9/2018). 

 
O candidato deverá levar: 
 

a) documento de identidade original e cópia;  
 

b) atestado médico original específico para tal fim (ver mais informações no Edital Normativo), 
com todas as informações legíveis; e 
 

c) bebidas e comidas somente na forma do disposto no Edital Normativo. 
 

Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer aos locais nas datas e 
nos horários informados para a realização dos testes de aptidão física. 
 

O candidato não poderá portar, durante a realização dos testes de aptidão física, aparelhos 
eletrônicos e armas. Para o controle do horário do teste de corrida de 12 minutos, haverá 
cronômetro posicionado na pista de corrida. Recomendamos, ainda, que o candidato evite levar 
bolsas e mochilas. 
 

Os candidatos deverão comparecer com roupa apropriada para a prática de educação 
física e para a natação (recomendamos aos candidatos que compareçam para a realização dos 
testes já com a roupa apropriada, pois, no momento da realização do teste, poderá não haver 
tempo hábil para troca de roupas). 
 

Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. 
 

 
Brasília-DF, 13 de setembro de 2018, 17 h. 
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