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EDITAL DA/DRESA nº SD-P 05/2017 Soldado de 1ª Classe – QPM-1/ BM

(POLÍCIA OSTENSIVA – CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO)

 

O Diretor Administrativo e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da
Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, juntamente
com a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências - FUNDATEC, CONVOCAM os
candidatos que tiveram suas  inscrições homologadas no Concurso Público para o cargo de
Militar  Estadual  na  graduação  de  Soldado  QPM-1  (Polícia  Ostensiva),  conforme  os  EDITAIS
DA/DRESA nº SD-P 03 e nº SD-P 04/2017 Soldado de 1ª Classe – QPM-1/BM, para a realização
da 1ª Fase – Exame Intelectual, conforme segue:

I – DATA E HORÁRIO DAS PROVAS 

Data: 17 de dezembro de 2017 (domingo)

Horário de apresentação dos candidatos: 8h 30min

Horário de fechamento dos portões e início das Provas: 9h 30min

Tempo para realização da Prova Objetiva e preenchimento da Grade de Respostas: 3h 30min

As provas serão realizadas nas cidades de Porto Alegre/RS e Canoas/RS. O candidato deverá

consultar seu local de prova, bem como a sala de realização através do link CONSULTA DA SALA

DE REALIZAÇÃO DE PROVA, disponibilizado no site da Fundatec (www.fundatec.org.br  )  .

II – INSTRUÇÕES 

1. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 01 hora,
munido obrigatoriamente de documento de identidade em perfeitas condições de uso, inviolado e
com foto que permita o reconhecimento, caneta tipo esferográfica de material transparente, de
tinta azul ou preta com ponta grossa. 

2. Nas salas de prova e durante a sua realização, não será permitido ao candidato manter em seu
poder qualquer tipo de pertence pessoal, tais como: carteira, protetor auricular, relógio (qualquer
tipo), papel (qualquer tipo),  dinheiro, cartão de banco,  chave com controle eletrônico, isqueiro,

http://www.fundatec.org.br/


cigarro,  dentre  outros;  aparelhos  eletrônicos  em  geral,  tais  como  telefone  celular,  tablets,
notebook,  máquina  fotográfica,  calculadora,  controles  em  geral,  dentre  outros;  aparelhos  de
comunicação,  receptores ou transmissor  de dados,  fones de ouvido,  gravadores ou similares;
armas (de fogo e/ou branca).  O candidato que estiver  portando qualquer desses objetos
durante a realização da prova será eliminado do Concurso Público. 

3. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto, borracha, corretivo; qualquer
recipiente  ou  embalagem,  tais  como:  garrafa  de  água,  sucos,  refrigerante  e  embalagem  de
alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas, etc.) que não seja fabricado com material
transparente,  quaisquer  acessórios  de  chapelaria,  tais  como:  boné,  chapéu,  gorro,  cachecol,
manta  e  luvas ou qualquer  outro  acessório  que lhe  cubram a cabeça ou parte  dela;  bolsas,
mochilas  e  sacolas,  devendo depositá-los  no saco plástico  fornecido pelo  fiscal  do Concurso
Público. Caso esses materiais estejam de posse do candidato, serão recolhidos.

3.1  Somente  será  permitido  garrafa  transparente  e  sem  rótulo,  bem  como  alimentos  em
embalagem/pote transparente.

3.2 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização da prova por,  no
mínimo, 01 hora após seu início.

3.3 O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova, portando o caderno de provas, após 02
horas do seu início.

4. Os candidatos  devem vir  preparados no que se refere  à  alimentação.  A Fundatec  não se
responsabiliza pela disponibilização de locais para alimentação. 

Porto Alegre, RS, 07 de dezembro de 2017.

 José Henrique Gomes Botelho – Cel QOEM

Diretor Administrativo da Brigada Militar
 

 
  Elemar Linei de Mello Fernandes – Maj QOEM

Chefe da DRESA

 


