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GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE 
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SERGIPE – CBM/SE 

 
CONCURSO PÚBLICO - CADETE BM - ALUNO OFICIAL (COMBATENTE) 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 

 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, O COMANDANTE GERAL DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE e o IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e regulamentares, tornam pública a 
CONVOCAÇÃO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF para o cargo de Cadete do Corpo de Bombeiros 
Militar de Sergipe, conforme segue: 
 

1. Estão convocados para o TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF os candidatos habilitados na Prova Discursiva, 
nos termos do item 7.2.11. e 9.1 do Edital de Abertura nº 03/2018.  
 

2. Os candidatos convocados deverão consultar o cartão de convocação contendo a data, o horário e o local 
de realização do TAF que será disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba “Local de 
Prova”, em 09/07/2018, a partir das 9 horas. 
 

3. Para submeter-se ao Teste de Aptidão Física, o candidato deverá apresentar o atestado médico original 
específico para a finalidade do concurso, nos termos do item 9.3. do Edital de Abertura, datado de, no 
máximo, 30 (trinta) dias antes da prova, em que conste o número do registro do médico responsável, 
inscrito no Conselho Regional de Medicina - CRM, que ateste ter o candidato as condições de saúde 
necessárias para a realização das provas, conforme modelo disposto no Anexo II do Edital de Abertura. 
 

3.1. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou apresentá-lo em desconformidade com o 
modelo constante no Edital de Abertura não poderá ser submetido ao Teste, sendo, automaticamente, 
excluído do Concurso. 
 

4. Somente será admitido para realizar o teste físico o candidato que estiver munido de documento original 
de identidade, de acordo com item 8.7.2. do Edital de Abertura. 
 

5. Para a realização do Teste de Aptidão Física -TAF, o candidato deverá comparecer com trajes adequados, 
de acordo com item 9.2 do Edital de Abertura: 
a) Para a Barra Fixa, Flexão, Corrida de Fundo e Abdominal: calção de ginástica (ou malha, para o sexo 
feminino), tênis e camiseta sem desenhos ou inscrições; 
b) Para a Natação: calção de banho (masculino - sunga ou equivalente), maiô (feminino), touca, toalha e 
chinelo de dedo para o evento. 

 
Aracaju, 06 de julho de 2018. 

 
 

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS 
 Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

 
JOSÉ ERIVALDO MENDES – Cel QOBM  

Comandante Geral do CBMSE 
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