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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL 

 

EDITAL Nº 233, DE 16 DE OUTUBRO DE 2019 

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC 

CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

 

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas 

atribuições legais, que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 1º da Portaria PMDF nº 670 de 3 de junho de 2009, e em conformidade com o disposto 

na Lei Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012 torna pública a convocação para a etapa de testes de aptidão física, das candidatas gestantes 

à época da realização do primeiro teste 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, 

regido pelo Edital Normativo nº 21/DGP, do dia 24 de janeiro de 2018, conforme a seguir.  

1 DOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

1.1. As candidatas deverão observar atentamente as regras contidas no Edital Normativo nº 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, publicado no 

DODF em 26/1/2018, e nas retificações posteriores; em especial aquelas relacionadas no item 11 - Dos Testes de Aptidão Física. 

1.2 A candidata que não comparecer aos locais, nas datas e nos horários previstos para a realização dos testes de aptidão física, conforme a convocação 

no presente edital será eliminada do concurso público. 

1.3. As candidatas deverão comparecer para a realização dos testes de aptidão física com roupa apropriada para a prática de educação física e natação, 

munida do documento de identidade original e cópia, e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, no máximo, 15 (quinze) dias 

anteriores à realização dos testes. 

1.4. Caberá ao coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante a etapa dos testes de aptidão física. 

1.5. Os testes de aptidão física serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo concedida uma segunda tentativa à candidata que não obtiver o 

desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial, com exceção dos testes de 

corrida e de natação, que serão realizados em apenas 1 (uma) tentativa. 

1.6. Os testes serão aplicados conforme descrição e performances mínimas exigidas contidas no Edital nº 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018. 

1.7. As candidatas deverão comparecer ao local designado para a realização dos testes de aptidão física com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos. 

2 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA OS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 

2.1 DO DIA, LOCAL E HORÁRIO PARA OS TESTES DE BARRA FIXA, DE FLEXÃO ABDOMINAL (TIPO REMADOR) E DE 

CORRIDA DE 12 (DOZE) MINUTOS 

2.1.1. Os testes barra fixa, flexão abdominal (tipo remador) e corrida de 12 (doze) minutos serão realizados no SESI - Taguatinga, localizado na QNF 

24 - Área Especial, Taguatinga Norte - Taguatinga - DF – CEP 72.125-740, conforme dia e horário para comparecimento e credenciamento a seguir: 

Dia 16/11/2019 (sábado), às 7h: 197131483, GABRIELA BARBOSA CARDOSO; 197131376, MARCELLA FERREIRA LIMA; 197110409, 

VIVIANNE SOUZA DE PAIVA. 

2.2 DO DIA, LOCAL E HORÁRIO PARA O TESTE DE NATAÇÃO 

2.2.1 O teste de natação será realizado no SESI-Taguatinga, localizado na QNF 24 - Área Especial, Taguatinga Norte - Taguatinga - DF - CEP 72.125-

740, conforme dia e horário para comparecimento e credenciamento a seguir: 

Dia 17/11/2019 (domingo), às 7h: 197131483, GABRIELA BARBOSA CARDOSO; 197131376, MARCELLA FERREIRA LIMA; 197110409, 

VIVIANNE SOUZA DE PAIVA.  

3 DA VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO OU NÃO DOS LIMITES LEGAIS DE IDADE 

3.1. Para fins de atendimento do subitem 3.2 do Edital Normativo nº 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, a verificação do atendimento ou não 

dos limites legais de idade ao tempo do envio do requerimento de inscrição será feita quando da presença da candidata para a realização da etapa de 

testes de aptidão física, mediante apresentação do documento de identidade original e cópia (ver item 7.4 do Edital Normativo). 

4 DO EXAME BIOMÉTRICO - ALTURA MÍNIMA EXIGIDA 

4.1. Conforme subitem 3.2.7.1 do Edital Normativo nº 21/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, a verificação da altura mínima exigida será feita 

quando da realização dos testes de aptidão física. 

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1 O resultado preliminar na etapa de testes de aptidão física dos candidatos convocados pelo presente edital, 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 será divulgado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, oportunamente, após a realização dos testes. 

 

ANDRÉ DI LAURO RIGUEIRA 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS 


