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ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Edital nO 002/2013 - SSP

o Secretário de Segurança Pública, no uso de suas atribuições e de acordo com as normas para

o planejamento e conduta de ensino torna público o presente edital, que versa sobre o processo seletivo

para participação no IX CURSO DE OPERAÇÕES AÉREAS-COA/2014.

1. DO OBJETIVO

1.1 O presente edital tem por objetivo estabelecer as normas para o processo seletivo de

admissão no COA-Curso de Operações Aéreas/2014. Este curso visa à capacitação e

aprimoramento técnico dos integrantes do sistema de segurança pública para atuarem como

Operadores de Equipamentos Especiais no Grupo Tático Aéreo da Secretaria de Estado da

Segurança Pública do Estado do Maranhão.

1.2 O processo seletivo será composto por 03 (três) exames de caráter eliminatório e 01 (um)

de caráter classificatório e eliminatório, assim estabelecidos:

1.2.1 Exame Médico de Saúde (EMS) de caráter eliminatório;

1.2.2 Exame de Aptidão Física (EAI") de caráter eliminatório e classificatório;

1.2.3 Exame de Aptidão Psicológica (EAP) de caráter eliminatório;

1.2.4 Exame de Aptidão Específica (EAE) de caráter eliminatório.

2. DAS INSCRIÇÕES:

2.1 O período de inscrições será entre 16/1212013 a 24/0112014;

2.2 Os interessados devem se inscrever através de requerimento padronizado da instituição em

que está lotado, ou confonne orientação dos órgãos de ensino a que estiverem subordinados.

Anexo a este requerimento os interessados deverão preencher a ficha de inscrição

conforme modelo (anexo I).

2.3 Os órgãos de ensino ou com responsabilidade direta sobre as inscrições dos candidatos

devem encaminhar toda documentação descrita no item 2.2 bem como a relação nominal dos

candidatos autorizados e aptos a realizarem os exames previstos neste edital até o dia

29.01.2014, impreterivelmente.

2.4 DAS CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO:

2.4.1 Estar integrando o Sistema de Segurança Pública do Maranhão;

2.4.2 Ser Policial Militar, Policial Civil ou Bombeiro Militar da SSPIMA;

2.4.3 Ser integrante das Instituições Convidadas;

2.4.4 Estar em pleno exercício de suas funções;

2.4.5 Estar devidamente autorizado por sua instituição de origem a participar de cursos de

especialização, conforme requisitos exigidos em normas próprias.

3. DAS VAGAS:

3.1 Encontram-se disponíveis 45 (quarenta e cinco) vagas conforme descrito abaixo:

3.1.1 35 vagas para integrantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP do

Maranhão;

3.1.2 08 vagas para outros Estados;

3.1.3 02 vagas para instituições convidadas;
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3.2 As vagas mencionadas nos itens 3.1.2 e 3.1.3 serao preenchidas de acordo com a

disponibilidade e adequayao da demanda, a criterio da Coordenayao do GTA.

4. CALENDARIO DE EXAMES

4.1 Os exames devem ser realizados confonne calendario descrito abaixo:

4.1.2 EXAME MEDICO DE SAUDE (EMS) - 10/0212014;
4.1.3 EXAME DE APTIDAO FisICA (EAF) - 11 e 12/02/2014;

4.1.4 EXAME DE APTIDAO ESPECiFICA (EAE) - 13/02/2014;

4.1.5 EXAME DE APTIDAO PSICOL6GICA (EAP) - 17 a 20/0212014.

5. 0 EXAME MEDICO DE SAUDE (EMS)

5.1 0 EXAME MEDICO DE SAUDE (EMS) deve ser realizado por junta medica competente e

estar averbado a condiyao APTO para participayao do curso de especializayao e para os testes

de aptidao fisica previstas neste edita1. A condiyao APTO deve ser comprovada mediante

apresentayao de Boletim com publicayao da junta medica ou mediante apresentar;ao de

Atestado M6dico 0 qual descreva claramente esta condiyao de aptidao do candidato.

5.2 Os candidatos oriundos de outras Unidades Federativas ou de instituiyoes convidadas,

deverao apresentar-se no dia e horario previsto no anexo IV deste edital, com comprovante

medico na condiyao APTO, confonne descrito no item 5.1.

6. EXAME DE APTIDAO FisICA (EAF)

6.1 Ap6s 0 cumprimento do EMS 0 candidato (a) sera submctido(a) as provas do EXAME DE

APTIDAO FisICA (EAF).

6.2 Somente 0 candidato considerado APTO no EXAME MEDICO DE SAUDE (EMS) podcra

participar do EXAME DE APTlDAO FislCA (EAF). . \

6.3 - Das provas: OV-
6.3.1 Prova de NATA<;AO 400m: 0 testc sera realizado em piscina olfmpica, em piscina

de menor tamanho, ou ainda em curso d'agua. A prova consiste em travessia ininterrupta

na distancia de 400 (quatrocentos) metros em estilo livre, sem qualquer tipo de apoio ou

auxilio (borda, f1utuadores e/ou chao).

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos de sunga, para

os candidatos de sexo masculino e maio para 0 sexo feminino. 0 uso de 6culos Oll touca de

natayao podera ser utilizado a cargo do candidato.

Criterios de Aprova�ao ou Reprova�i\o: Deven't. ser observado 0 disposto no anexo IIA e

IlB do presente edital.

6.3.21)rova de NATA<;AO 100m: 0 teste sera realizado em piscina olfmpica, em piscina

de mcnor tamanho, ou ainda em curso d'agua. A prova consiste em travessia ininterrupta

na distancia de 100 (cem) metros em estilo livre, sem qualquer tipo de apoio ou auxilio

(borda, f1utuadores e/ou chao).
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Uniforme: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos de sunga, para

os candidatos de sexo masculino e maiö para 0 sexo tèminino. 0 uso de 6culos ou touca de

nata9âo poderâ ser utilizado a cargo do candidato.

Criterios dc Aprova�ao ou Reprova�ao: Deverâ ser observado 0 disposto no anexo lIA e

llB do presente edital.

6.3.3 Prova de FLUTUA<;ÂO VERTICAL (adapta9âo ao meio Ifquido): 0 teste serâ

realizado em piscina oHmpica, em piscina de menor tamanho, ou ainda em curso d'agua. A

prova consiste na permanência do candidato (a) dcntro d'agua com cabe9a fora, por um

tempo de 30 (trinta) minutos ininterruptos, onde devc pem1anecer flutuando sem qualquer

tipo de apoio ou auxilio (borda, flutuadores, scparadores de raia), nâo podendo tocar ao

châo ou na borda da piscina, sob pena de elimina9ào.

Uniformc: Para infcio da prova os candidatos devem apresentar-se vcstidos de sunga para

os candidatos de sexo masculino c maiö para 0 sexo feminino.

Criterios de Rcprova�ao: Caso 0 candidato nâo cumpra com 0 tempo e com os criterios

estabelecidos neste item serào considerados INAPTOS.

6.3.4 Prova de APNEIA H0R1Z0NTAL: 0 teste serâ realizado em piscina oHmpica, em

piscina de menor tamanho, ou ainda em curso d'agua. A prova consiste em travessia

ininterrupta na distância de 15 (quinze) O1etros em nado submerso sem qualquer tipo de

apoio ou auxflio (impulso no châo ou bordas).

Uniformc: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos de sunga, para

os candidatos de sexo masculino e maiö para 0 sexo feminino. 0 uso de 6culos ou touca de

nata9ao podera ser utilizado a crit6rio do candidato.

Criterios de Rcprova�ao: Serâo considcrados INAPTOS os candidatos que aprcsentarem

o corpo fora d'âgua antes de tocar a extre01idade da piscina e/ou os 15m, ainda que esteja

com a cabe9a dentro d'âgua em apneia.

6.3.5 Prova de SALTO DA PLATAFORMA: 0 teste serâ realizado na plataforma de

salto livre de aproxi01ada01ente 10m, onde 0 candidato, a partir do comando do apito do ...\ \

instrutor/monitor, deve realizar 0 salto. W

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos deve01 aprcsentar-se vestidos de sunga, para

os candidatos de sexo masculino e maiö para 0 sexo feminino. 0 uso de 6culos ou touca de

nata9ào poderâ 5er utilizado a criterio do candidato.

Criterios de Reprova�ao: Serâo considerados INAPTOS os candidatos, que ao co01ando

do apito do instrutor/O1onitor do curso, nâo realize 0 salto em ate 5 segundos.

6.3.6 Prova de FLEXÂO NA BARRA: 0 candidato deve realizar flex5es na barra üxa

com pegada pronada, devendo haver flexâo e extensâo total dos cotovelos e passagem da

linha do queixo na altura da barra.

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos deve01 apresentar-se vestidos do unifonue

de educa9ào fisica (caI9âo, camiseta e tênis) para os candidatos de sexo masculino e

feminino.
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Criterios de Reprova�ao: Scrao considerados INAPTOS os candidatos que por ventura

tocarem o solo corn os pes, ou caso n�o cumpram da forma estabelecida acima e

observando a Tabela do Anexo II-A e II-B.

6.3.7 Prova dc .'LEXAO DE BRA<;O: O candidato deveni efetuar em posi�ao de

decllbito ventral corn extensao total dos cotovelos e sem dcixar o corpo tocar o solo, em

um tempo de 60s (sessenta segundos).

Uniformc: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos do uniforme

de educa�ao fisica (calerao, camiseta e tenis) para os candidatos de sexo masculino e

feminino.

Criterios dc Reprova�ao: Serao considerados INAPTOS os candidatos que por ventura

nâo cumpram corn a forma estabelecida acima e observando a Tabela do Anexo II-A e II-B.

6.3.8 Prova de ABDOMINAL: O candidata devera efetuar 48 (quarenta e oito) tlexoes

abdominais "remador" em ato continua e sem paradas em 01 (um) minuto.

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos do lUliforme

de educa�ao fisica (calyao, canliseta e tenis) para os candidatos de sexo masculino e

feminino.

Criterios de Reprova�ao: Serao considerados INAPTOS os candidatos que por ventura

nao cumpram corn a forma estabelecida acima.

6.3.9 Prova de CORRIDA lO.OOOm: O teste sera realizado em pista de atletismo, ou em

percurso corn a mesma distância.

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos do uniforme

de educa�ao fisica (calyao, camiseta e tenis) para os candidatos de sexo masculino e

feminino.

Criterios de Reprova�ao: Serao considerados INAPTOS os candidatos que por ventura

nao cumpram corn a forma estabelecida acima e observando a Tabela do Anexo II-A e Il-B.

6.3.10 Prova de CORRIDA RESGATE lOOm: O teste sera realizado em pista d�

atletismo, ou em percurso da mesma distância. O candidato tera que efetuar o percurs

carregando outro candidato de peso semelhante, simulalldo um resgate de policial ferido. .

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos do uniforme

de educaerao fisiea (calerao, camiseta e tenis) para os candidatos de sexo masculino e

feminino.

Criterios de Reprova�ao: Serao considerados INAPTOS os candidatos quc por ventura

11ao cumpram corn a forma estabelecida acima e observando a Tabela do Anexo II-A e II-B.

6.3.11 Prova de SUBIDA NA CORDA VERTICAL: O teste sera realizado na base do

GTA. A prova consiste na subida vertical em corda de no minimo de 6,Om sem auxilio dos

pes para homens e corn auxilio dos pes para mulheres.

Uniforme: Para inicio da prova os candidatos devem apresentar-se vestidos do uniforme

de educaerao fisica (caleţao, camiseta e tenis) para os candidatos de sexo masculino e

feminino.
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Criterios dc Reprova�ao: Serao considerados INAPTOS os candidatos que por vcntura

nao cumprarn com a forma estabelecida acima.

6.3.12 Nas provas descritas nos subitens 6.3.4, 6.3.5 e 6.3.11 serao admitidas ate duas

tentativas.

6.3.13 0 candidato que nao alcanl;ar os indices minimos estabelecidos na tabela de

pontual;ao cm anexo ou que nao realize uma das provas constantes nos subitens 6.3.3,

6.3.4, 6.3.5, 6.3.8 e 6.3.11, que possuem caniter apenas eliminat6rio sera considerado

INAPTO.

7. EXAME DE APTIDAO ESPECiFICA (EAE):

7.1 Ap6s 0 cumprimento do EMS e da aprova�ao do EAF 0 candidato (a) sera submetido (a) as

provas do EXAME DE AI>TIDAO ESPECiFICA (EAE), a saber:

7.2 Somente 0 candidato considerado APTO no EXAME DE APTIDA.O FisICA (EAF) podera

participar do EXAME DE APTIDA.O ESPECfFICA (EAE).

7.2.1 A prova de aptidao especifica consiste em TESTE PRATICO DE TIRO, onde serao

efetuados 10(dez) disparos a uma distfu1cia de 10m, em um tempo maximo de 60 segundos,

partindo da posilYao inicial com a arma no coldre. 0 candidato devera acertar um minimo

de 6 disparos dos impactos em uma folha de papel tamanho A4.

Criterios de Reprova�ao: Serao considerados INAPTOS os candidatos que por ventura

nao cumpram com a forma estabelecida acima.

7.3 Devera ser utilizada pistola de calibre. 40 S&W com munil;ao de qualquer tipo, ficando as

falhas decorrentes de armamento ou muni�ao a cargo do candidato.

7.4 A muni�ao dos candidatos fican\ a cargo do GTA para 0 respectivo exarne.

8. EXAME DE APTIDAO PSICOLOGICA (EAP):

8.1 Somente serao submetidos ao Exame de Aptidao Psico16gica (EAP), os candidatos

aprovados dentro do numero de vagas estabelecidas no item 3 destc cditaI, de acordo com sua

pontua�ao. Caso aIgum candidato seja considerado NAO RECOMENDADO no exame EAP,

a Comissao Organizadora do processo seletivo podera convocar, 0 pr6ximo candidato

considerado RECOMENDADO. obedecendo aos criterios de classifica�lio do processo •. '.
seletivo. �

8.2 Os Exames de Aptidao PsicoI6gica (EAP) serao realizados conforme calendario constantc

no anexo IV do presente edital.

8.3 0 Exame de Aptidao PsicoI6gica (EAP) tem como objetivo avaliar se 0 candidato e

RECOMENDADO ou NAO RECOMENDADO, para 0 exercicio da atividade aeropolicial, e

somente para esta finalidade.

9. CRITERIO DE DESEMPATE:

9.1 Nas provas de carater cIassificat6rio, caso ocorra empate de pontua�ao entre os candidatos,

seni adotado 0 criterio de maior pontua�ao nas provas de corrida 1 Okm, nata�ao 400m, nata�ao
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100т, c011'ida rcsgatc, Пехао па barra с ПехJiо de brayo, 1'espectivamentc. PCl'sistindo о empatc,

о candidato que tive1' mai01' idade tera prio1'idade.

10. DAS СОNDI<;БЕS DE MATRICULA NO CURSO:

10.1. Tcr cllffipt'ido satisfato1'iamel1te сот todos os exames pl'evistos по item 4 dcste edital па

cOl1diyao АРТО е RECOMENDADO.

10.2 Бstю' classificado del1tro do l1umero де vagas disponfveis, estabelccido по item 3 {leste

cdital.

11. DO PERioDO DO СПRSО:

11.1 О сшsо esta pl'cvisto el1tre os dias 13103/2014 а 23104/2014.

12. DOS RECURSOS

12.1 О candidato tcm direito а interpor recu1'so ет qllalquer tasc до processo seletivo е dispo1'a

de ate 24 horas, а COl1tar до dia da <.Hvulgayao до resllltado da prOVR,para requcrcr vista de seu

desempe11110 сот а Comissao Organizadora, А Comissao O1'ganizado1'a dispora de ate 24 horas

pa1'a julga1' о me1'ito do reCllrso, саЬепдо ет caso (1е indetcrimel1to, 1'ecu1'so ет ultima instancia

ао Coordenado1' do G1'upo Tlitico Aereo.

12.2 А Comissao O1'ganizado1'a sera composta pelo Chefe да Seyao де Instl'UyaO, Cl1efe da

Seryao de Operayoes е реl0 Chefe da Seyao de Seguranya Operaciol1al до ОТА.

13. ОRIЕNТА<;БЕS GERAIS:

13,1 О Secretilrio де Segu1'anya рйыiаa podera а seu c1'iterio interrompcl' о аl1dаmспtо do

curso.

13.2 О curso scra l'calizado сот prejuizo до serviyo. О аlнпо dеvепi permal1CCel' dural1te 24

(vintc с quatro) 1101'as, по pe1'fodo do curso, а disposiyao do ОТА, para exel'cicio das atividadcs.

13.3 А Comissao Organizadora dcfinida 110 item 12.2 роdепi а qualqller momento dсsligю' о

сапdidаtо qlle pl'aticar qtlalqtlcr ato qlle comprometa о Ьот апdаmепtо до processo seletivo, oи�

о соmеtiшспtо де qпаisqtlег iпеgпlагidаdеs previstas еm lei.

13.4 Os сапdidаtоs O1'iul1dos de OlltroS cstados он instituiyoes convidadas deverao se apl'esentar

по dia 10.03,2014, conformc calendario ge1'al (апехо IV), pal'aaprescntayao до atestado шediсо

е rcalizayao do БАI;' е do БАЕ. О EAF е о ЕАБ serao 1'ealizados pa1'a os candidatos де ollt1'os

estados, iшргеtегivеlшепtе, nos dias 10 с 11,03.2014.

14 - DESLIGAMENTO:

14.1 Serao desligados до p1'ocesso seletivo, os сапdidаtоs qпс пао apresental'em а

dосшnспtауао 1'eqllel'ida е dentro до prazo estabelecido реl0 presente cdital,

14.2 О candidato quc por ventura пао alcanya1' о indice minimo еm alguma prova constantc по

апехо 11 deste edital, ои [01' conside1'ado INAPTO он NAO RECOMEDADO еm algum dos
CXat11CS, sera conside1'ado desclassificado е, ет сопsеqпепсiа se1'a eliminado da seleyao,

14.3 О candidato pode1'a solicitar а qtIalqtlel' шоmепtо о sell desligamento до processo seletivo.
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14.4 O candidato quc faltar a qua1quer atividade do proccsso seletivo sera considerado

desclassificado.

15. ANEXOS:

Anexo I-Ficha de inscrif;ao;

Anexo lI-Tabela de exercfcios;

Anexo III-Lista de matcrial individual para o curso;

Anexo IV-Calendario geral.

Sao Luis, 28 de llovembro de 2013.

PALUISIO GUI
Secretario de
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ANEXOI

FICHA DE INSCRI«;AO

Nome:
-------------------------------

Filia�ao:
--------------------------------

Elldere�o:
-------------------------------

Tclcfonc: RG Funcional: Corpora�ao: _

Unidade de origem: Idade: Tempo de servi�o: _

Alergias: _

PIano de Saude: Tipo sanguineo: _

Em caso de emergencia avisar:

1. _

Fone: _

2. Fone: _

Cursos que possui: _

li: voluntario para servir ao GTA? ( ) SIM ( )NAO

Sao Luis-MA, __, ,2014.

Assinatura
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ANEXOII-A

TAHELA-MASCULINO

11 '31 "-12'00"

11 '01" - 11 '30"

10'31 "-11 '00"

10'01" -10'30"

09'31" -10'00"

09'01" - 09'30"

08'31" - 09'00"

08'01" - 08'30"

07'31" - 08'00"

ntc 07'30"

01 '45" - 01'47"

01 '42" - 01 '44"

01 '39" - 01'41"

01 '36" - 01 '38"

01 '33" - 01 '35"

01 '30" - 01 '32"

01'27" - 01 '29"

01'24" - 01 '26"

01'21" - 01 '23"

atc 01 '20"

59' - 60'

57' - 58'

55' - 56'

53' - 54'

51' - 52'

49' - 50'

47' - 48'

45' - 46'

43' -44'

ate 42'

34"001 -35"

33"001 -34"

32"001 -33"

31"001 -32"

30"001 -31"

29"001 -30"

28"001 - 29"

27"001 - 28"

26"001 - 27"

ate 26"

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

ons 1: O candidato que auferir nota O (zero) em qualquer dos exercicios estará desclassificado.
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ANEXOII-B

TABELA-FEMININO

11 '31 "-12'00" 01'45" -01'47" 59' - 60' 34"001 -35" 30

11'01"-11'30" 01'42" -01 '44" 57' - 58' 33"001 -34" 05 31

1 0'31"- 11 'оо" 01'39" -01'41" 55' - 56' 32"001 -33" 06 32

10'01" - 10'30" 01 '36" -01 '38" 53' - 54' 31"001 -32" 07 33

09'31" - 10'00" 01 '33" -01 '35" 51' - 52' 30"001 -31" 08 34

09'01" - 09'30" 01 '30" -01 '32" 49' - 50' 29"001 -30" 09 35

08'31" - 09'00" 01'27" -01 '29" 47' - 48' 28"001 - 29" 10 36

08'01" - 08'30" 01 '24" -01 '26" 45' - 46' 27"001 - 28" 37

07'31 "- 08'00" 01 '21" -01 '23" 43' - 44' 26"001 - 27" 38

ate 07'30" ate 01 '20" ate 42' ate 26" 39

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

OBS1: А candidata qиe aиferir nota О (zero) ет qualqиer dos exercicios еstю'а desclassificada.
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ANEXO III

LISTA DE MATERIAL PARA ALUNOS

1- Os alunos deverio apresentar-se para o Curso dc Opcra�ocs Aćrcas trajando os

uniformes/idcntifica�oes dc suas Corpora�oes de origem e portando o seguinte material:

v' 02 (duas) camisetas em malha cor preta com manga (sem detalhes);

v' 02 (duas) camisetas em malha cor preta regata (sem detalhes);

v' Cinto N. A. (coldre, porta carregadores, porta cantil);

v' Faca com Ifunilla de 15 cm;

v' Gandola operacional cor preta (sem detalhes);

v' Calya operacional cor preta (sem detalhes);

v' Calyao para corrida COl' preta (sem detaIhes);

v' Tellis para corrida;

v' SUllga de banho ou maio cor preta (sem detalhes);

v' Freio oito e mosqueH\o (ambos de aluminio ou a�o);

v' Luvas de raspa (para Rappel);

v' Cabo solteiro com 6m (seis metros) preto com alma de fibra de poliamida, de 11 mm

(onze milimetros);

v' Cadeirinha de Rappel (Boudrier);

v' Cantil com bolsa de transporte;

v' Pistola calibre. 40S&W desmuniciada com fiel; )

v' Facao com bainha; (\.

v' Kit para limpeza de armamcnto; �

./ Kit de higiene pessoal;

v' Kit de primeiros socorros;

v' Kit de costura;

v' Kit alimentayao (colher, marmita, caneca);

v' Caderneta e caneta para anotayoes.
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ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURAN(:A PÚBLICA

ETAPA DO SELETIVO

-��. ,

EXAME MEDICO DE

SAÚDE(EMS)

EXAME DE APTIDÀO

_______. FÍSICA (EAF)
RESULTADO DO EXAME

DE APTIDÀO FÍSICA

EXAME DE APTIDÀO

ESPECÍFICA (EAE)

RESULTADO DO EXAME

DE APTIDÀO

ESPECÍFICA (EAE)

EXAME DE APTIDÀO

PSICOLÓGICA (�AP)

RESUL'IADO FINAL DO

PROCESSO SELETIVO

APRESEN'IA<;ÀO DOS

CANDIDATOS

ORIUNDOS DE OUTROS

ES1'ADOSOU

INSTITUI<;ÓES

CONVIDADAS

EXAME DE APTIDÀO

FÍSICA (EAF) E EXAME

DE APTIDÀO

ESPECÍFICA (EAE) PARA

OS CANDIDA1'OS DE

OU1'ROS ESTADOS OU

INSTITUI<;ÓES

CONVIDADAS

RESULTADO DO EXAME

DE APTIDÀO FÍSICA
(EAF) E EXAME DE

APTIDAO ESPECÍFICA

(EAE) PARA OS

CANDIDA'IOS DE

OU'IROS ES'IADOS OU

INS'IITUI<;ÒES

CONVIDADAS
__._.m__ _

APRESENTA<;AO PARA

OCURSO
--

ANEXOIV
,

CALENDARIO GERAL

..

DATA LOCAL HORARIO

10102/2014 GRlJPO TÁTICO _. 08:00 horas

AÉREO
.....-

11102 e 12/02/2014 GRUPO TATICO 08:00 horas

AÉREO

13/02/2014 GRUPOTA'nCO 09:00 horas

AÉREO
-_._--

-

13/02/2014 ES'IANDE DE 'IIRO 14:00 horas

A SER DEFINIDO

GRUPO 1'ÁTICO 09:00 horas

14/02/2014 AÉREO

_..-.._---"

17/02 a 20/02/2014 QCGPMMA 08:00 horas

2610212012
---

GRUPO 'IA'IICO 10:00 horas

AÉREO

10103/2014 GRUPO 'IÁ1'ICO

AÍ�REO

08:00 horas

10 e 11/03/2014 GRUPO 'IÁ'IICO
AÉREO

08:00 hora.��

11/03/2014 GRUPO l'Á1'ICO

AÉREO

18:00 horas

13/03/2014 GRUPO 'IATICO

AÉREO

08:00 horas
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