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EDITAL DA/DRESA nº SD-P 74/2021/2022 Soldado de Nível III 
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O Presidente da Comissão de Concurso Público 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, CONVOCA o candidato por força de decisão judicial em sede de liminar, para a realização 

da 3ª Fase – Exame de Capacidade Físico do Concurso Público para o cargo de Militar Estadual na 

Graduação de soldado Nível III – Carreira de Nível Médio da Brigada Militar, conforme EDITAL DA/DRESA nº 

SD-P 01/2021/2022 soldado Nível III, publicado no Diário Oficial do Estado nº. 232, de 24 de novembro de 

2021. 

 

 

I – CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA:  

 

1. Data: 26 de junho de 2022  

2. Local de comparecimento para o Exame de Capacidade Física: ULBRA Canoas – Estádio do 

Complexo Esportivo – Auditório do Estádio da Ulbra. 

3. Endereço: Av. Farroupilha, n.º 8001, Bairro: São José, Canoas/RS 

4. O candidato deverá comparecer, no local informado acima, na data e no horário determinados, com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário de comparecimento, com documento de 
identificação físico original com foto, conforme itens 1 e 1.4 do Capítulo XI do EDITAL DA/DRESA nº SD-P 
01/2021/2022 Soldado Nível III, trajando calção e/ou abrigo, camiseta e tênis, não sendo permitida a 
realização do Exame para os candidatos que não se apresentarem assim vestidos. 

4.1 O horário de comparecimento será divulgado no dia 17/06/2022. 

4.2 Não serão aceitos como documentos de identificação: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, 
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, documentos de identificação em modelo 
eletrônico/digital. Não será aceita cópia do documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo 
de solicitação do documento. 

4.3 Os candidatos deverão estar na Sala de Identificação/Auditório no horário determinado. Não será 
considerado como comparecimento o candidato que esteja aos arredores do Complexo Esportivo. 

4.3.1 Ao candidato que se apresentar após o horário de comparecimento definido nesse edital não será 
permitida a realização do teste em outro grupo, tampouco no grupo ao qual foi designado.  



4.4 Os grupos serão divididos em subgrupos pela comissão de concursos conforme necessidade no dia da 
prova. 

4.5 Todos os horários determinados seguirão conforme horário de Brasília/DF.  

4.6 No auditório/sala de espera, os candidatos assistirão um vídeo com a demonstração prática dos exercícios 
a serem executados, sendo esse o único material, além do disposto em edital, de esclarecimento dos testes. 

4.7 Os candidatos que tiverem cabelos compridos deverão, obrigatoriamente, comparecer com eles presos 
para a realização da prova. 

5. As provas acontecerão em quaisquer condições climáticas.  

6. Os candidatos deverão providenciar suas próprias garrafas com água, em embalagem transparente, pois 
os bebedouros do local de prova poderão não estar liberados para abastecimento de água.  

6.1 Os candidatos poderão levar seu próprio álcool em gel para uso individual durante a prova.  

7. Os candidatos poderão levar pertences ao local de prova, devendo depositá-los no local indicado antes do 
início da execução dos testes, sendo facultado ao candidato, entre as execuções dos testes, apenas manipular 
alimentos e bebidas.  

8. A FUNDATEC e a Brigada Militar não se responsabilizam por perdas ou extravios de objetos e 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização dos testes. 

9. As salas de espera ficarão obrigatoriamente com as janelas abertas, à exceção de casos de chuva.  

10. O uso do banheiro terá ocupação limitada, devendo os candidatos respeitar as orientações informadas 
pelos fiscais no dia de aplicação de provas. 
 
 

II – RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS  

1. 3. Convoca-se o candidato abaixo relacionado para a realização de todos os testes do Exame de 
Capacidade Física, conforme segue: 

 

Nº 
Ord. 

Inscrição Cota Liminar Nº Processo Nome 
Class. 
Geral 

Class. 
Cota 

Class. 

Liminar 

01 64001987544 NÃO SIM 5103550-
47.2022.8.21.7000 

YAN RICHER SILVEIRA 
SEBAJES LEMOS 

2479L - - 

 

 

 

   Porto Alegre, RS, 13 de junho de 2022. 

 

 

Ailton Pereira Azevedo – Ten Cel QOEM 

Presidente da Comissão de Concursos Públicos 


