GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
QUARTEL DO COMANDO GERAL
EDITAL 3.27/2018 – CBMAP – CFC QPCBM DE 08 DE JUNHO DE 2018
O Presidente da Comissão responsável pela coordenação e desenvolvimento dos
trabalhos atinentes ao Processo Seletivo para o Curso de Formação de Cabos Bombeiros
Militar do Quadro de Praças Combatentes, no uso das atribuições conferidas pelo item
1.1 do Edital nº 003/2018 – CFC QPCBM 2018, de 09 março 18, publicado no Boletim
Geral nº 042 de 09 mar 18
RESOLVE:
Tornar público o resultado de RECURSO CONTRA A 3ª FASE (TESTE DE
APTIDÃO FÍSICA) da Seleção pelo Critério de Antiguidade do CFC QPCBM 2018,
conforme descrito abaixo:
I-

RELATÓRIO

PRISCILA DE PAULA FURTADO GUEDES, matrícula 1113178,
candidata para o Curso de Formação de Cabos QPCBM, Critério de Antiguidade,
considerada INAPTA no Teste de Aptidão Física, objeto do Edital nº 3.26 de 04
de junho de 2018. Questiona ter sido convocada indevidamente para o TAF por
estar de licença maternidade e resguardo cirúrgico e solicita uma segunda
chamada após o término da licença maternidade.
ANÁLISE
Em síntese, a convocação da candidata fora realizada com base no item
6.1.3.1 do Edital de abertura a saber: “6.1.3.1 – O teste de aptidão física será
aplicado para todos os candidatos considerados APTOS na Inspeção de Saúde”,
e conforme sabe-se, a candidata fora, de acordo com o publicado no Edital 3.24
de 23 de maio de 2018.
No mesmo recurso, a candidata exige tratamento diferenciado devido à sua
condição de usufruto do direito a licença maternidade tendo, em tese, o direito à
adiamento do TAF.
Neste norte, prevaleceu o entendimento de que o caso em tela não se
excepciona por circunstâncias pessoais da candidata, ainda que fundadas em
motivo de força maior ou de saúde, salvo houvesse expressa autorização em
edital, o que não há neste certame.
II-

III-

DECISÃO
Diante do exposto a comissão resolve INDEFERIR o recurso da

candidata.
Macapá-AP, 08 de junho de 2018

JOSIVAN DA SILVA ASSUNÇÃO – TEN CEL QOCBM
Presidente

