
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 	 001 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR  

COMANDO GERAL 

BELÉM/PA, 01 DE OUTUBRO DE 1993  

ADITAMENTO AO BG N2 180 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, pu 

blico o seguinte: 

lá PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS: 

SEM ALTERAÇÃO. 

2'2,  PARTE: INSTRUÇÃ O: 

1- EDITAL DE CONCURSO PÓBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO  

DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA -

1.994 : 

- O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, através do 

seu Comandante Geral, nomeou pela Portaria n2  045/93- Gab. do Co 

mando, de 21 de setembro de 1.993, Comissão sob a Presidência do 

Cel QOBM José Ribamar Matos , Chefe do EMG do CBMPa, tendo como 

Membros o Ten Cel QOBM José Cupertino Corrêa, Chefe da lá Seção 

do Estado Maior Geral e Cap QOBM Paulo Gerson Novaes de Almeida 

Chefe da 3á Seção do Estado Maior Geral, para juntamente com a 

equipe da FEP - Fundação Educacional do Pará, elaborarem Concur 

so para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais BM/94 e, torna 

Público 

CLÁUSULA 1 - DAS VAGAS : 

- O número de vagas a serem preenchidas, após o 

resultado final do Concurso, estão assim distribuidas: 

1.1. Para o sexo masculino:15(quinze) vagas; 

1.2. O número de vagas, objeto constante 	do 

item 1.1, é válido somente para o presente Concurso. 

CLÁUSULA 2 - CONDIÇÕES PARA O CONCURSO: 

2.1. Para candidatos Civis: 

2.1.1. Ser brasileiro; 



ADITAMENTO AO BG N2  180, DE 01 OUT 93/QCG- 002 

2.1.2 Ser solteiro sem encargo 

2.1.3 Completar até 30 Out 93, 

anos e no máximo 25 anos de idade; 
2.1.4 Ter concluído o 22  Grau, 

até a data da matricula; 
2.1.5 Estar em dias com as obrigações 

rais e o serviço militar obrigatório; 
2.1.6 Não estar indiciado em inquérito 

respondendo Processo de natureza civil ou militar; 
2.1.7 Possuir bons antecedentes e predicados 

morais que o recomendem ao ingresso no Quadro de Oficial BM; 

2.1.8 Altura igual ou superior a 1.65m; 

2.1.9 Pagamento da taxa de inscrição, no va 

lor de Cr$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS). 

2.2. Para candidatos militares: 

2.2.1 Autorização por escrito das respectivas 

autoridades competentes; 
2.2.2 Estar no mínimo no "BOM" comportamento; 

2.2.3 Não estar Sub-Júdice ou condenado; 

2.2.4 Ter concluido o 22  Grau, ou concluí-lo 

até a data da matricula; 
2.2.5 Não ter sido punido disciplinarmente ' 

por faltas que vão contra os preceitos da moral, da ética e da 

dignidade militar; 
2.2.6 Completar até 30 Out 93, no máximo 	30 

anos de idade; 
2.2.7 Pagamento da Taxa de Inscrição, no va 

lor de Cr$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS). 

CLÁUSULA 3 - DA INSCRIÇÃO: 

3.1. As inscrições obedecerão o período de 04 

à 30 de outubro do corrente ano, devendo o candidato, cumprir 

além do especificado na Cláusula 2, deste Edital, apresentar 

no ato da mesma, os seguintes documentos: 
3.1.1 Xerox de documento de Identidade, acom 

panhado do seu original; 

de família; 

no mínimo 18 

ou concluí-lo 

eleito 

OU 
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3.1.2 Comprovante bancário do pagamento da ta 

xa de inscrição, fixado no valor de Cr$ 2.500,00 (DOIS MIL 	E 

QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS), 

3.2. Preenchimento da Ficha Requerimento: 

- O candidato no ato da inscrição preencherá 

a ficha requerimento, ocasião em que receberá seu Cartão 	de 

Inscrição, no qual constará as datas e o local da realização 

do Exame Intelectual; 
3.2.1 O candidato ao lavrar sua inscrição esta 

rá de pleno acordo com as Cláusulas deste Edital. 

3.3. Não haverá devolução da taxa de 	inscri 

ção. 

3.4. Quando da apresentação do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição, o candidato receberá as informa 

çOes do Manual do Candidato, no Comando Geral do Corpo de Bom 

beiros Militar do Pará. sito à Rua João Diogo n2  236. 

CLAUSULA 4 - DA HABILITAÇÃO : 

4.1. A habilitação do candidato far-se-á atra 

ves do Exame Intelectual, Exame Psicotécnico, Exame Médico, Tes 

te de Aptidão Física e Teste de Aptidão Profissional. 

4.2. Os exames objetos desta Cláusula são de 

caráter eliminatório. 

4.3. O exame intelectual compreenderá Provas 

de Conhecimentos Gerais, que abrangerão as seguintes matérias: 

PROVA I - Língua Portuguesa, Redação, 	Geogra 

fia e História; 

PROVA II- Matemática e Física; 

PROVA III- Química e Biologia. 

CLÁUSULA 5 - DOS EXAMES : 

- O Concurso de que trata este Edital, será reali 

zado em duas etapas distintas: 

1-q. ETAPA - Exame Intelectual - à cargo da FEP-

Fundação Educacional do Pará; 
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ETAPA - Exames Complementares - à cargo do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

5.1. Do Exame Intelectual: 

O Exame Intelectual será constituido 	de 

três provas, com a seguinte configuração: 

a) PROVA I - Língua Portuguesa, Redação,Geo 

grafia e História - com Redação valendo 20(vinte) pontos;20(vin 

te) questões objetivas de língua portuguesa, valendo 20 (vin 

te) pontos; 10(dez) questões objetivas de geografia,valendo 10 

(dez) pontos e 10(dez) questões objetivas de história valendo 

10(dez) pontos, totalizando 60(sessenta) pontos. 

b) PROVA II- Matemática e Física - Com ques 

tOes objetivas sendo 30(trinta de Matemática e 30(trinta) de Fí 

sica, valendo 01(um) ponto cada questão, totalizando 60(sessen 

ta) pontos. 

c) PROVA III- Química e Biologia -Com ques 

t6es objetivas, sendo 30(trinta) de Química e 30(trinta) de Bio 

logia, valendo 0l(um) ponto cada questão, totalizando 60(sessen 

ta) pontos. 

d) As provas serão elaboradas com base nos 

programas estabelecidos pelo CBMPa, constante do Anexo I. 

5.1.1 Dos locais, dia e hora para a realização 

do Exame Intelectual. 

- Os locais para o Exame Intelectual serão nes 

ta Capital, nos Colégios Visconde de Souza Franco, sito à Av. 

Almirante Barroso n2  1150 e Paulino de Brito, situado na mesma 

Avenida, no horário de 08:00 às 12:00h, nos dias 11 Nov 93,para 

PROVA I, 12 Nov 93 para PROVA II e 14 Nov 93 para PROVA III. O 

candidato tomará conhecimento do local para a realização do Exa 

me Intelectual, no ATO DA INSCRIÇAO. 

5.1.2 Do Corte: 

- Serão nominados de CLASSIFICADOS de acordo 

com o número de vagas previsto na Cláusula I deste Edital, para 

serem submetidos aos exames complementares, os candidatos que 



ADITAMENTO AO BG N2 180, DE 01 OUT 93/QCG- 005 

obtiverem NOTA DIFERENTE DE ZERO, no mínimo 20% dos pontos da Re 

dação e 50% do total de pontos das provas; 

- No caso de empate , nesta primeira etapa, será 

classificado o candidato com maior número de pontos na Redação. 

No caso de empate na Redação, será classificado o candidato ' 

com 	or número de pontos na PROVA II, havendo novo empate na 

PROVA II, será classificado o candidato com maior número de pon 

tos na PROVA III. Persistindo ainda o empate, será classificado 

o candidato de maior idade para civil e de maior precedência 

de antiguidade para militares. 

5.1.3. Não será permitido o uso de Máquina de Cal 

cular, Régua de Calculo nem quaisquer fonte de consulta. 

5.2. Dos Exames Complementares: 

5.2.1. São exames complementares: PSICOTÉCNICO,MÉ 

DICO, TESTE DE APTIDÃO FÏSICA, e TESTES DE APTIDÃO PROFISSIONAL. 

5.2.2. Serão submetidos aos exames complementares 

somente candidatosCLASSIFICADOS na lá ETAPA, até a ordem de 15 

(quinze). 

5.2.3. Os exames complementares são de caráter 

eliminatórios na ordem de execução. 

5.2.4. Caso haja candidato(s) INAPTO(S) em apenas 

um dos exames complementares proceder-se-á a chamada do(s) 	can 

didato(s) da relação dos NAO CLASSIFICADOS. 

5.2.5. Não haverá chamada de candidato(s) ELIMINA 

DO(S). 

5.2.6. A ordem dos Exames Complementares será: 

a) 12  EXAME : Psicotécnico  

a.1- O objetivo deste exame é analizar as con 

diçOes psicológicas do candidato, suas características e 	apti 

dOes no caso específico para a carreira Bombeiro Militar; 

a.2- A composição do Exame Psicotécnico e a se 

guinte: Bateria de Teste Psicológico, Dinâmica de Grupo e Entre 

vista Individual, se necessário; 

a.3- Este exame realizar-se-á no Comando Ge 

ral do CBMPa, no dia 18 Nov 93. 
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b) 22  EXAME : Médico 

b.1- Será realizado por junta de Saúde do CBM, 

no dia 09 Dez 93, na Diretoria de Saúde da Corporação, sito à 

Rua João Diogo, 236 - Centro, nesta Capital; 

b.2- O candidato deverá providenciar anteci 

padamente, para apresentar quando deste exame, os seguintes ' 

exames complementares: 
- Eletroencefalograma, Eletrocardiograma,Hemo 

grama, Urina(rotina), Pesquisa de BAAR(escarro),Parasitoscopia' 

das fezes , VTDL, Abreugrafia, Laudo ORL (Otorinolaringológico). 

b.3- O candidato será examinado por especia 

listas em Clínica Geral, Oftalmologia, Dermatologia e Odonto 

logia. 

c) 32 EXAME - Teste de Aptidão Física 

c.1- O candidato para tornar-se 	deve obter 

no MÍNIMO, os índices da tabela abaixo: 

EXERC1CIC 	N2  DE REPETIÇÕES PERCURSO 	TEMPO MÍNIMO 

Apoio Meio Sugado ( 	16 	) 01 Minuto 

Flexão na Barra ( 	06 	) 

Apoio Sobre o Solo ( 	20 	) 

Abdominal Remador ( 	28 	) 01 Minuto 

Corrida ( 	2.400 Metros 	) 12 Minutos 

OBS:- Este exame realizar-se-á no dia 17 	Dez 

93, na Escola Superior de Educação Física do Pará, sito à Aveni 

da 12  de Dezembro nesta Capital. 

d) 42  EXAME - Teste de Aptidão Profissional 

Os candidatos serão submetidos aos 	seguintes 

testes: 
1 - 100 mts nado livre, em tempo máximo de 04 

minutos; 
2 - Subida em Auto Escada Mecânica (40 metros 

de altura). 
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CLAUSULA 6 - DO RESULTADO : 

6.1. O resultado do concurso será divulgado 

em duas etapas. 

a) 12  ETAPA - O resultado do exame intelec 

tual será entregue no máximo no prazo de 05 dias, após a rea 

lização da PROVA III pela FEP - Fundação Educacional do Pará, 

ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, que tornará público. 

b) 22  ETAPA - O resultado final do Concurso 

será divulgado pelo CBMPa, através da 32  Seção do EMG, no má 

ximo dia 28 Dez 93, constando da relação dos APROVADOS, no li 

mite de vagas previstas na Cláusula 1 e, no item 5.1.2 	da 

Cláusula 5, do presente Edital. 

6.2. A divulgação do resultado final do Con-

curso, constará de um listão contendo os candidatos CLASSI 

FICADOS ate o limite das vagas estabelecido na Cláusula 1, do 

presente Edital. 

6.3. Os candidatos não enquadrados no dispos 

to do item acima, serão considerados NÃO CLASSIFICADOS, 	até 

o limite do corte previsto,podendo em caso de INAPTIDÃO de 

algum candidato classificado, ser chamado, obedecida RIGORO 

SAMENTE a ordem subsequente do LISTÃO. Seguindo-se os demais, 

se for o caso. 

6.4. Os demais candidatos que não se 	enqua 

drarem nos itens 6.2 e 6.3 acima, da presente Cláusula, 	por 

conseguinte com média obtida inferior a prevista no corte, de 

acordo com que estabelece o item 5.1.2 da Cláusula 5, 	deste 

Edital, será nominado ELIMINADO no listão. 

CLÁUSULA 7 - DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO  

- Os candidatos aprovados no Concurso de que 

trata este Edital, receberão uma CERTIDÃO DE APROVAÇÃO, emiti 

da pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, através da 32  Se 

ção do Estado Maior Geral, tendo validade apenas para o pre 

sente Concurso. 
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CLAUSULA 8 - DA MATRÍCULA  

8.1. Serão convocados para matrícula os candi 

datos aprovados em todos os exames componentes da primeira e 

segunda etapas, respectivamente, no limite de vagas previsto 

na Cláusula 1, deste Edital. 

8.2. No ato da matrícula, o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

8.2.1 Fotocópia do histórico escolar, do 	Di 

ploma ou Certificado que comprove a conclusão do 22  Grau ou 

equivalente, conferidos e validados pela Secretaria de Estado 

de Educação; 

8.2.2 Fotocópia do documento de Identidade; 

8.2.3 Fotocópia de documento que comprove es 

tar em dias com o serviço militar; 

8.2.4 Fotocópia do CIC; 

8.2.5 Fotocópia do Título de Eleitor e compro 

vante de votação (03 Out 92) ou de quitação com a Justiça 	' 

Eleitoral; 

8.2.6 Fotocópia de Certidão de Nascimento; 

8.2.7 Certidão de aprovação no Concurso Públi 

co para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais BM/93. 

8.3. Quando da matrícula os candidatos deve 

rão apresentar os documentos exigidos para matrícula,confarme 

item 8.2, em três vias, além do que, para conferição,seus ori 

ginais. 

CLAUSULA 9 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

9.1. Será considerado ELIMINADO, alem do que 

dispõe o Item 6.4 da Cláusula 6, do presente Edital, o candi 

dato que incorrer nas situações abaixo: 

a) Utilizar-se de meios ilícitos para 	resolu 

ção de qualquer exame; 

b) Contrariar qualquer determinação da Comis 

são Executora do Concurso, ou faltar com urbanidade para com 

os fiscais; 
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c) Ocultar ou adulterar qualquer 	informação 

para inscrever-se; 

d) Faltar qualquer um dos exames; 

e) Não apresentar no ato da matrícula,qualquer 

documento exigido para a mesma, de acordo com o item 8.2 	e 

8.3 da Cláusula 8, deste Edital; 

f) Utilizar a folha de resposta e o 	cartão 

resposta, em desacordo com as instruções. 

9.2. Não serão admitidos pedidos de 	reconta 

gem de pontos e revisão de provas; 

9.3. Não serão divulgados resultados parciais 

das PROVAS I, II e III; 

9.4. Não haverá segunda chamada para qualquer 

um dos exames; 

9.5. Para todos os exames o candidato deve es 

tar munido do cartão de inscrição, e documento de Identidade; 

9.6. Para os exames Intelectual e Psicotécni 

co, o candiato deve estar portando caneta esferográfica escri 

ta azul ou preta; 

9.7. Os casos omissos deste Edital, serão apre 

ciados pela Comissão do CFO/93, com decisão final do Comandan 

te Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

CLAUSULA 10 - DAS QUESTÕES JUDICIAIS  

Fica eleito o firo da Comarca de Belém/Pa,para 

qualquer demanda judicial, suscitada com fundamento no presen 

te Edital. 

2- EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO 

DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO QUADRO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEI  

ROS MILITAR DO PARA - 1.994 : 

- O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, 	através 

do seu Comandante Geral, nomeou pela Portaria n2  045/93- Gab. 
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do Comando, datada de 21 de setembro de 1993, Comissão sob a 

Presidência do Cel QOBM José Ribamar Matos, Chefe do EMG do 

CBMPa, tendo como membros o Ten Cel QOBM José Cupertino Cor 

rea, Chefe da lã Seção do Estado Maior Geral e Cap QOBM Pau 

lo Gerson Novaes de Alemida, Chefe da 3ã Seção do Estado Ma 

ior Geral para juntamente com a equipe da FEP - Fundação Edu 

cacional do Pará, elaborarem Concurso para Admissão do Curso 

de Formação de Oficiais do Quadro de Saúde BM/94 e, torna pú 

blico. 

CLAUSULA 1 - DAS VAGAS  

As vagas a serem preenchidas após o resulta 

do final do Concurso estarão assim distribuídas: 

1.1. Para as especialidades: 

1.1.1 Clinica Geral 	 03(tres) vaga; 

1.1.2 Traumatologia/Ortopedia 01(uma) vaga; 

1.1.3 Clínica OdontolOgica 	02(duas) vaga. 

1.2. O número de vagas, objeto constante do 

item 1.1, é válido somente para o presente Concurso. 

CLAUSULA 2 - CONDIÇÕES PARA O CONCURSO  

2.1. Ser brasileiro; 

2.2. Ser diplomado por Faculdade reconhecida 

pelo Ministério da Educação em Medicina ou Odontologia, 	na 

forma da Legislação Federal que regula a matéria; 

2.3. Não estar Sub-Júdice; 

2.4. Estar em dias com as obrigações 	eleito 

rais e o Serviço Militar obrigatório; 

2.5. Completar até 30 Out 93, no mínimo 	18 

anos e no máximo 35 anos; 

2.6. Ser militar da ativa ter autorização por 

escrito das respectivas autoridades competentes; 

2.7. Ser reservista, ter sido excluído da 111 

tima "OM", em que serviu, no pior das hipóteses no comporta 

mento "BOM"; 
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2.8. Ter altura mínima de 1.65m; 

2.9. Pagamento da taxa da inscrição no valor 

de Cr$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS). 

CLAUSULA 3 - DA INSCRIÇÃO  

3.1. As inscrições obedecerão o período de 04 

à 30 de outubro do corrente ano, devendo o candidato, cumprir 

além do especificado na Cláusula "2" deste Edital, apresentar 

no ato da mesma os seguintes documentos: 

3.1.1 Xerox do documento da Identidade, acompa 

nhado do seu original; 

3.1.2 Comprovante bancário do pagamento da ta 
xa de inscrição. Fixada no valor de Cr$ 2.500,00 (DOIS MIL E 

QUINHENTOS CRUZEIROS REAIS). 

CLAUSULA 4 - DA HABILITAÇÃO  

4.1. A Habilitação do candidato f ar-se-á atra 

yes do Exame Intelectual, Prova de Títulos, Exame Psicotécnico, 

Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Física, sendo todos de ca 

ráter eliminatOrio. 

CLAUSULA 5 - DOS EXAMES  

O Concurso de que trata o presente Edital terá 

a seguinte forma: 

5.1. lá ETAPA - Exame Intelectual: 

Será composto por 01(uma) prova com 	60 

(sessenta) quest6es de multipla escolha, relativas a 	cada 

especialização a que se refere o item 1.1, com o contendo pro 

gramático contido no anexo I ao presente Edital; 

5.1.1 As provas do Exame Intelectual 	serão 

realizadas no Colégio Estadual Visconde de Souza Franco,sito 

à Av. Almirante Barroso n2  1150, no dia 14.11.93, às 08:00h; 

5.1.2 Para as especialidades de Clínica Geral 

e Traumatologia/Ortopedia, a ser elaborada pela FEP; 
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5.1.3 Para a especialidade de Clínica Odontoló 

gica a ser elaborado por Comissão designada pelo Comando 	do 

CBMPa, coordenada por 0l(um) profissional da área e 02 (dois) 

Oficiais da Corporação. 

5.2. 2È ETAPA - Prova de Títulos: 

5.2.1 Por Comissão composta por 01(um) profis 

sional de cada especialidade e 02(dois) Oficiais do CBMPa, a 

serem designados pelo Comando da Corporação; 

5.2.2 As cópias autenticadas dos 	documentos 

destinados ao julgamento desta prova, deverão ser 	remetido 

ao CBMPa, em envelope lacrado onde constará o número da inscri 

ção e o nome do candidato no dia 08 Nov 93, até às 13:30h, na 

Seção do Estado Maior Geral; 

5.2.3 Os documentos dos candidatos não classi 

ficados no Concurso deste Edital, serão devolvidos ao 	final 

dos exames. 

5.3. 3'ã ETAPA - Exames Complementares: 

São exames complementares: PSICOTÉCNICO,MÉDICO, 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E TESTE DE APTIDÃO PROFISSIONAL. 

5.3.1 Serão submetidos aos exames complementa 

res somente candidatos CLASSIFICADOS na 1-q ETAPA, até o número 

de vagas constantes no item 1.1 deste Edital; 

5.3.2 Os exames complementares são de caráter 

eliminatório na ordem de execução; 

5.3.3 Caso haja candidato(s) INAPTO(S) em ape 

nas um dos exames complementares, proceder-se-á a chamada do 

(s) candidato(s) da relação dos NÃO CLASSIFICADOS; 

5.3.4 Não haverá chamada de candidatos(s) ELI 

MINADO(S); 

5.3.5 A ordem dos exames complementares será: 

a) 12  EXAME - Psicotécnico. 

a.1 O objetivo deste exame é analisar as con 

diçOes psicológicas do candidato, suas características e apti 

dOes no caso específico para a carreira Bombeiro Militar; 
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a.2 A composição do exame psicotécnico é a 	se 

guinte: BATERIA DE TESTE PSICOLÓGICOS, DINÂMICA DE GRUPO, ENTRE 

VISTA INDIVIDUAL, se necessário; 

a.3 Este exame 	realizar-se-á no Comando Ge 

ral do CBMPa, no dia 19.11.93, às 08:OOh. 

b) 22 EXAME - Médico. 

b.1 Será realizado por Junta de Saúde do CBMPa 

no dia 09.12.93, às 08:OOh, na Diretoria de Saúde da Corporação, 

sito à Rua João Diogo n2  236 - Centro, nesta Capital; 

b.2 O candidato deverá providenciar, antecipada 

mente, para apresentar quando deste exame, os seguintes exames 

complementares: Eletroencefalograma, Eletrocardiograma, Hemogra 

ma, Urina(rotina), Pesquisa de BAAR (escarro),Parasitoscopia das 

fezes, VDRL, Abreugrafia, Laudo ORL (Otorinolaringológico); 

b.3 O candidato será examinado por especialis 

tas em Clinica Geral, Oftalmologia, Dermatologia e Odontologia. 

c) 32  EXAME - Teste de Patidão Física. 

c.1 O candidato para tornar-se APTO,deverá ob 

ter no MÍNIMO, os índices da tabela a seguir: 

EXERCÍCIO N2  DE REPETIÇÕES/PERCURSO TEMPO MÍNIMO 

Apoio Meio Sugado ( 	16 	) (01 minuto) 

Flexão na Barra ( 	06 	) 

Apoio sobre o solo ( 	20 	) 

Abdominal remador ( 	28 	) (01 minuto) 

Corrida ( 2.400 metros ) (12 minutos) 

OBS:- Este exame realizar-se-á no dia 17 Dez 

93, às 08:OOh, na Escola Superior de Educação Física do Pará, si 

to a Av. 12  de Dezembro, nesta Capital. 
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CLAUSULA 6 - DA CLASSIFICAÇÃO  

6.1 . Serão nominados de CLASSIFICADOS para a 29,  

Etapa a que se refere o item 5.2 do presente Edital os candida 

tos que obtiverem o mínimo de 5Q% do total de pontos do 	Exame 

Intelectual; 

6.2. Para determinação do grau final do Concur 

so os pontos obtidos no Exame Intelectual terão peso 2(dois) e 

serão somados os pontos obtidos na prova de títulos, com 	peso 

1(um); 

6.3. Em caso de igualdade na classificação serão 

utilizados os seguintes critérios: 

a) O candidato militar terá precedência sobre o 

candidato civil; 

b) Entre os militares, terá precedência o mais 

antigo; 

c) Entre os civis terá precedência o que tiver 

obtido maior nota no exame intelectual. 

CLÁUSULA 7 - DO RESULTADO  

7.1. O resultado do Concurso será divulgado em 

duas Etapas: 

a) lá ETAPA - O Resultado do Exame Intelectual ' 

será fornecido no máximo no prazo de 10(dez) dias após a realiza 

ção do Exame Intelectual; 

b) 2.q ETAPA - O resultado final do Concurso será 

divulgado pelo CBMPa, através da 3á Seção do EMG, no máximo dia 

28.12.93, constando da relação dos APROVADOS, no limite de vagas 

previstas na Cláusula 1 do presente Edital. 

7.2. A divulgação do resultado FINAL do Concur 

so constará de um listão contendo os candidatos CLASSIFICADOS ' 

até o limite das vagas estabelecido na Cláusula 1 do presente 

Edital; 

7.3. Os candidatos não enquadrados no disposto 
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do item acima, serão considerados NÃO CLASSIFICADOS, até o limi 

te do corte previsto, podendo em caso de INAPTIDÃO de algum can 

didato classificado, ser chamado, obedecida rigorosamente a or 

dem subsequente do LISTÃO. Seguindo-se os demais, se for o caso; 

7.4. Os demais candidatos que não se enquadra 

rem nos itens 7.2 e 7.3 acima da presente Cláusula, por conse 

guinte com média obtida inferior a prevista no corte, de acordo -

com que estabelece o item 6.1 da Cláusula 6 deste Edital, será 

nominado ELIMINADO no listão. 

CLÁUSULA 8 - DA CERTIDÃO DE APROVAÇÃO  

Os candidatos aprovados no Concurso de que tra 

ta este Edital, receberão uma CERTIDÃO DE APROVAÇÃO,emitida pe 

lo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, através da 3á Seção do 

Estado Maior Geral, tendo validade apenas para o presente Con 

Curso. 

CLÁUSULA 9 - DA MATRICULA  

9.1. Serão convocados para a matrícula os can 

didatos aprovados em todos os exames respectivamente, no limite 

de vagas previsto na Cláusula 1 do presente Edital; 

9.2. No ato da matrícula o candidato 	deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

9.2.1 Fotocópia do documento de Identidade; 

9.2.2 Fotocópia de documento que comprove es 

tar em dias com o Serviço Militar; 

9.2.3 Fotocópia do CIC 

9.2.4 Fotocópia do Título de Eleitor e compro 

vante de votação (03 Out 93) ou de quitação com a Justiça Elei 

toral; 
9.2.5 Fotocópia da Certidão de Nascimento; 

9.2.6 Certidão de aprovação no Concurso Públi 

co para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais do Quadro de 

Saúde BM/94. 
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9.3. Quando da matrícula os candidatos deverão 

apresentar os documentos exigidos para matrícula, conforme item 

9.2, em três vias, além do que para conferição, seus originais. 

CLAUSULA 10 - DAS DISPOSI OES GERAIS 

10.1. Será considerado eliminado além do 	
que 

dispõe o item 7.4 da Cláusula 7 do presente Edital, o candida 

to que incorrer nas situações abaixo: 

a) Utilizar-se de meios ilicitos para resolução 

de qualquer exame; 
b) Contrariar qualquer determinação da Comissão 

Executora do Concurso, ou faltar com urbanidade para com 
	os 

fiscais; 

ra inscrever-se; 

d) Faltar a qualquer um dos exames; 

e) 
Não apresentar no ato da matricula qualquer 

	

documento exigido para a mesma de acordo com os itens 9.2 
	e 

9.3 da Cláusula 9 do presente Edital; 

f) Utilizar a folha de resposta e o cartão res 

posta, em desacordo com as instruções. 

10.2. Não serão admitidos pedidos de recontagem 

de pontos e revisão de provas; 

10.3. Não haverá segunda chamada para qualquer 

um dos exames; 
10.4. Para todos os exames o candidato deve es 

tar munido do cartão de inscrição e documento de identidade; 

10.5. Para os exames intelectual e psicotécnico 

o candidato deve estar portando caneta esferográfica (azul ou 

preta), lápis preto e borracha; 

10.6. Os casos omissos serão apreciados pela Co 

	

missão Elaboradora, com decisão final do Comandante Geral 
	do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

c) Ocultar ou adulterar qualquer informação pa 
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CLÁUSULA 11 - DAS QUESTÕES JUDICIAIS  

Fica eleito o Foro da Comarca de Belém/Pas para 

qualquer demanda Judicial, suscitada com fundamento no presen 

te Edital. 

3- EDITAL DE CONCURSO PUBLICO PARA ADMISSÃO AO CUR  

SO DE FORMAÇA0 DE SARGENTOS COMBATENTES E CONDUTORES E OPERA  

DORES DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA: 

- O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Mili 

tar do Pará,torna público que realizará Concurso para Admissão 

ao Curso de Formação de Sargentos Combatentes e Condutores e 

Operadores de Viaturas/94, de acordo com as consideraç6es cons 

tantes no presente Edital. 

CLAUSULA 1 - DAS VAGAS : 

As vagas a serem preenchidas após o resultado 

final do Concurso estarão assim distribuídas: 

1.1. Para o Sexo Masculino: 

1.1.1. Sargentos Combatentes: 60(sessenta) va 

gas: 

1.1.2. Sargento Condutor e Operador de Via 

turas: 50(cincoenta) vagas; 

1.1.3. O número de vagas, objeto constante do 

item 1.1, e válido somente para o presen 

te Concurso. 

CLÁUSULA 2 - CONDIÇÕES PARA O CONCURSO  

2.1. Para candidatos Civis: 

2.1.1. Ser brasileiro; 

2.1.2. Ser solteiro sem encargo de família; 

2.1.3. Completar até 30 Out 93, no mínimo 	18 

anos e no máximo 25 anos de idade; 

2.1.4. Ter concluído a 2á Série do 22  Grau, ou 

concluí-lo até a data da matrícula; 
2.1.5. Estar em dias com as obrigações eleito 
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serviço militar obrigatório; 
2.1.6. Não estar indiciado em inquérito ou res 

processo de natureza civil ou militar; 
2.1.7. Possuir bons antecedentes e predicados 

morais que o recomendem ao ingresso no Quadro de Sargentos BM; 

2.1.8. Altura igual ou superior a 1,65m; 
2.1.9. Pagamento da Taxa de Inscrição, no valor 

de Cr$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzeiros Reais) 

2..1.10. Ser portador de C.N.H Categoria "D",no 

período mínimo de 01(um) ano. 

2.2. Para Candidatos Militares : 
2.2.1. Autorização por escrito das respectivas 

autoridades competentes; 
2.2.2. Estar no mínimo "BOM" comportamento; 

2.2.3. Não estar Sub-Júdice ou Condenado; 

2.2.4. Ter concluído a 2Ê. Série do 22  Grau, ou 

conclullo até a data da matrícula; 
2.2.5. Não ter sido punido disciplinarmente por 

faltas que vão contra os preceitos da moral, da ética e 	da 

dignidade militar; 
2.2.6. Completar até 30 Out 93, no máximo 	30 

(trinta) anos de idade; 
2.2.7. Ser portador de C.N.H. Categoria "D", no 

período mínimo de 01(um) ano; 
2.2.8. Pagamento da 

lor de Cr$ 1.000,00 (Hum Mil Cruzeiros Reais). 

CLÁUSULA 3 - DA INSCRIÇÃO: 

3.1. As inscrições obedecerão o período de 06 

Out à 05 Nov do corrente ano, devendo o candidato cumprir além 

do especificado na Cláusula 2 deste Edital, apresentar no ato 

da mesma, os seguintes documentos: 
3.1.1. Xerox do documento de identidade, acompa 

nhado do seu original; 
3.1.2. Comprovante bancário do pagamento da ta 

xa de inscrição, fixada no valor de Cr$ 1.000,00 (Hum Mil Cru 

rais e o 

pondendo 

taxa de inscrição, no va 
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zeiros Reais). 

3.2. Preenchimento da Ficha Requerimento: 

O candidato no ato da inscrição preencherá 

a Ficha Requerimento, ocasião em que receberá seu cartão de ins 

	

crição, no qual constará as datas e o local da realização 	do 

Exame Intelectual; 

3.2.1. O candidato ao lavrar sua inscrição esta 

rá de pleno acordo com as Cláusulas deste Edital. 

3.3. Não haverá devolução de taxa de inscrição. 

3.4. Quando da apresentação do comprovante de 

pagamento da taxa de inscrição, o candidato receberá as informa 

çOes do Manual do Candidato, onde constará o Programa e o Cro 

nograma de atividades do presente Concurso. 

CLÁUSULA 4 - DA HABILITAÇÃO  

4.1. A habilitação do candidato se fará através 

de Exame Intelectual, Exame de Capacitação Profissional(para o 

Curso de Sargentos Condutores e Operadores de Viaturas), Exame 

Psicotécnico, Exame Médico, Teste de Aptidão Física e Teste de 

Aptidão Profissional (para o Curso de Sargentos Combatentes). 

4.2. Os Exames objetos desta Cláusula são de ca 

ráter eliminatório. 

4.3. Exame Intelectual - Compreenderá as seguin 

tes matérias 
4.3.1. Para o Curso de Sargentos Combatentes: 

I. Prova de Língua Portuguesa, Redação, Geogra 

fia e História; 

II, Prova de Matemática e Física; 

III. Prova de Biologia e Química. 

4.3.2. Para o Curso de Sargentos Condutores e  

Operadores de Viaturas: 

I. Prova de Língua Portuguesa, Redação, Geogra 

fia e História; 

II. Prova de Matemática, Fisica,Biologia e 	Quí 

mica: 
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III. Prova de Legislação de Trânsito e 	Manuten 

ção Básica de Veículos a Gasolina Alcoól e Diesel. 

4.4. O Exame de Capacitação Profissional,compreen 

derá prova prática de direção em veículo da Corporação e manuten 

ção básica de veículos a Diesel, Gasolina e Alcool. 

4.5. O Exame Psicotécnico, analizará as condições 

psicológicas 
ra Bombeiro Militar. Será composto por: Bateria de Testes Psi 

do candidato, suas características e aptidões pa 

Entrevista Individual. cológicos e 

4.6. Exame Médico: Será realizado por Junta 	de 

Saúde do CBMPa, devendo o candidato providenciar antecipadamen 

te para apresentar quando deste, os,seguintes Exames Complemen 

tares: 

	

	
- Eletrocardiograma, Hemograma, Urina(Rotina),Pes 

(escarro), Parasitoscopia das fezes, VDRL, Abreu guisa de BAAR 
ORL (OtorinolaringolOgico); 

grafia, Laudo - O candidato será examinado por especialistas 

em Clínica Geral, Oftalmologia, Dermatologia e Odontologia; 

4.7. Teste de Aptidão Física: 
deve obter 	no 

- O candidato para tornar-se APTO, 

mínimo, os indices da tabela abaixo: 

EXERCÍCIO  N2  DE REPETIÇOES/PERCURSO TEMPO MÍNIMO 

APOIO MEIO SUGADO ('16 	) (01 minuto) 

FLEXÃO NA BARRA ( 	06 	) 

APOIO SOBRE O SOLO ( 	20 	) 

ABDOMINAL REMADOR ( 	28 	) (01 minuto 

CORRIDA (2.400 metros) (12 minutos) 

1 
OBS:- Este exame realizar-se-á no dia 17 Dez 93, 

na Escola Superior de Educação Física do Pará, sito a Av. 12  de 

Dezembro, nesta Capital. 

4.8. Teste de Aptidão Profissional, para Sargen 

tos Combatentes: Consistirá de Prova de Natação, num percurso 

de 100m estilo livre, no tempo máximo de 03 minutos e de prova 

de subida na Auto Escada Mecânica, em altura de 30(trinta) me 
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tros. 

 

CLAUSULA 5 - DA CONFIGURAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL 

ração: 

tentes: 

O Exame Intelectual possuirá a seguinte configu 

5.1. Para o Curso de Formação de Sargentos Comba 

I - PROVA I - Redação valendo 20(vinte)pontos 

10(dez) Questões Objetivas de Língua Portuguesa valendo 10(dez ) 

pontos; 10(dez) Questões Objetivas de Geografia valendo 10(dez ) 

pontos e 10(dez) Questões Objetivas de História valendo 10(dez ) 

pontos. 
II - PROVA II - 25(vinte e cinco) Questões Objeti 

vas de Física valendo 25(vinte e cinco) pontos e 25(vinte e cin 

co) Questões Objetivas de Matemática valendo 25(vinte e cinco) 

pontos. 
III - PROVA III - 25(vinte e cinco) Questões Obje 

tivas de Biologia valendo 25(vinte e cinco) pontos e 25(vinte e 

cinco) Questões Objetivas de Química valendo 25(vinte e cinco) 

pontos. 

5.2. Para o Curso de Formação de Sargentos Condu 

tores e Operadores de Viaturas: 

I - PROVA I - Redação valendo 20(vinte) pontos; 

10(dez) Questões Objetivas de Língua Portuguesa valendo 10( dez) 

pontos; 10(dez) Questões Objetivas de Geografia valendo 10( dez) 

pontos e 10(dez) Questões Objetivas de História valendo 10( dez) 

pontos. 
II - PROVA II - 15(quinze) Questões Objetivas de 

Matemática valendo 15(quinze) pontos; 15(quinze) Questões Objeti 

vas de Física valendo 15(quinze) pontos; 10(dez) Questões Objeti 

vas de Biologia valendo 10(dez) pontos e 10(dez) Questões Objeti 

vas de Química valendo 10(dez) pontos. 

III - PROVA III - 25(vinte e cinco) Questões Obje 

tivas de Legislação de Trânsito valendo 25(vinte e cinco)pontos, 

e 25(vinte e cinco) Questões de Manutenção Básica de 	Veículos 

a Gasolina, Diesel e Alccol. 
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CLAUSULA 6 - TEMPO DE DURA Ao 
DAS PROVAS 

As provas do exame intelectual terão um tempo 

de duração de 04(quatro) horas. 

CLÁUSULA 7 - DOS LOCAIS DIA E HORA PARA REA 

CA.IIELECTUALLIZAODOE)  

7.1. As provas para o exame intelectual serão 

realizadas no Quartel do Comando Geral, sito à Rua João Diogo 

n2  236, Centro e no Quartel do 1
2  Grupamento de Incêndio, sito 

à Rua Padre Eutíquio s/n2
- Cremação, nos dias e hora 	abaixo 

especificados: 

Prova I 	- 08 Nov 93 às 08:OOh 

Prova II - 09 Nov 93 às 08:OOh 

Prova III - 10 Nov 93 às 08:OOh 

CLÁUSULA 8 - DA CLASSIFICAÇA0 DOS CANDIDATOS  

8.1. Serão nominados de classificados de acordo 

com o número de vagas previsto na Cláusula 1, deste Edital, pa 

ra serem submetidos aos exames complementares, os candidatos ' 

que obtiverem nota diferente de zero, no mínimo 20% dos pontos 

da Redação e 50% do total de pontos das provas. 

8.2. Para os candidatos do Curso de 	Sargentos 

Condutores e Operadores de Viaturas, a classificação será obti 

da pela média aritmética entre a média final do exame intelec 

tual e a média obtida no exame de capacitação profissional. 

8.3. Em caso de empate, serão utilizados os se 

guintes critérios: 

a) O candidato militar terá precedência sobre 

o civil; 
b) Entre os militares terá precedência o mais 

 

antigo; 
c) Entre civis, terá precedência o que 
	tiver 

obtido o maior número de pontos na redação. Persistindo o empa 

te, terá precedência o que obtiver o maior número de pontos na 

prova II. Havendo novo empate, terá precedência o que obtiver 
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o maior número de pontos na prova III. 

CLAUSULA 9 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES  

9.1. São exames complementares: Psicotécnico, Me 

dico, Teste de Aptidão Física, Teste de Aptidão Profissional( pa 

ra os candidatos ao Curso de Sargentos Combatentes). 

9.2. Serão submetidos aos exames complementares 

somente os candidatos classificados na 1-q Etapa do presente Con 

curso, até o número de vagas fixados na Cláusula 1 do presente 

Edital. 

9.3. Os exames complementares são de 	caráter 

eliminatório, na ordem de execução; 

9.4. Caso haja candidato(s) INAPTO(S) em apenas 

um dos exames complementares proceder-se-á a chamada do(s) candi 

dato(s) da relação dos não classificados. 

9.5. Não haverá chamada de candidato(s) elimina 

do(s). 

CLAUSULA 10 - DO RESULTADO FINAL  

10.1. A divulgação do resultado final do Concur 

so constará de um listão contendo os candidatos classificados ' 

até o limite das vagas estabelecidas na Cláusla 1, do presente 

Edital. 

10.2. Os candidatos não enquadrados no disposto 

do item acima, serão considerados NÃO CLASSIFICADOS, até o limi 

te do corte previsto, podendo em caso de INAPTIDÃO de algum can 

didato classificado, ser chamado, obedecida RIGOROSAMENTE a or 

dem subsequente do LISTÃO. Seguindo-se os demais, se for o ca 

so. 

CLAUSULA 11 - DA MATRICULA 

11.1. Serão convocados para matricula os candida 

tos aprovados em todos os exames no limite de vagas previsto na 

Cláusula 1, deste Edital. 
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11.2. No ato da matrícula, o candidato 	deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Histórico Escolar, do Diploma 

	

ou Certificado que comprove a conclusão da 2g. Série do 22 	Grau 

ou equivalente, conferidos e validados pela Secretaria de Estado 

de Educação; 

b) Fotocópia do documento de Identidade; 

c) Fotocópia do CIC; 

d) Fotocópia do Título de Eleitor e comprovante 

de votação (21 Abr 93) ou de quitação com a Justiça Eleitoral; 

e) Fotocópia da Certidão de Nascimento; 

f) Fotocópia de documento que comprove estar em 

dias com o serviço militar; 

g) Fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação 

Categoria "D", com período de Emissão mínima de um(01) ano. 

11.3. Quando da matrícula os candidatos deverão 

	

apresentar todos os documentos exigidos no item 11.2, em 	três 

vias, além do que, para conferição, seus originais. 

CLAUSULA 12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1. Não será permitido o uso de máquina de cal 

cular, assim como qualquer tipo de fonte de consulta,durante as 

provas do Exame Intelectual. 

12.2. Será considerado eliminado, além do que 

dispõe o item 10.2 da Cláusula 10, do presente Edital, o candi 

dato que incorrer nas situações abaixo: 

a) Utilizar-se de meios ilícitos para resolução 

de qualquer exame; 

b) Contrariar qualquer determinação da Comissão 

executora do Concurso, ou faltar com urbanidade para com os fis 

cais; 	
c) Ocultar ou adulterar qualquer informação para 

inscrever-se; 

d) Faltar a qualquer um dos exames; 

e) Não apresentar no ato da matrícula qualquer ' 
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documento exigido para a mesma, de acordo com os itens 11.2 e 

11.3 da Cláusula 11, deste Edital. 

f) Utilizar a folha de resposta e o cartão res 

posta, em desacordo com as instruções; 

12.3. Não serão divulgados resultados parciais 

das provas I, II e III. 

12.4. Não haverá segunda chamada para qualquer 

um dos exames. 

12.5. Para todos os exames o candidato deve es 

tar munido do cartão de inscrição e documento de identidade. 

12.6. Para os exames intelectual e psicotécnico, 

o candidato deve estar portando caneta esferográfica escrita ' 

azul ou preta e lápis preto. 

12.7. Os casos omissos deste Edital, serão apre 

ciados pela Comissão do CFS/94, com decisão final do Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

CLÁUSULA 13 - DAS QUESTÕES JUDICIAIS  

Fica eleito o foro da Comarca de Belém/Pa, para 

qualquer demanda Judicial, suscinta com fundamento no presente 

Edital. 

4- EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CUR  

SO DE FORMAÇÃO DE CABOS SOCORRISTAS AUXILIARES DE ENFERMAGEM '  

DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARA/1.994: 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Mili 

tar do Pará, torna público que realizará Concurso para Admissão 

ao Curso de Cabos Socorristas Auxiliares de Enfermagem/1994, de 

acordo com as considerações constantes no presente Edital. 

CLAUSULA 1 - DAS VAGAS  

As vagas a serem preenchidas após o resultado 

final do Concurso estarão assim distribuidas: 
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1.1. Para o sexo masculino-30(trinta) vagas. 

1.2. O número de vagas constante no Item 1.1 é 

válido somente para o presente Concurso. 

CLÁUSULA 2 - CONDIÇÕES PARA O CONCURSO  

2.1. Para Candidatos Civis: 

2.1.1. Ser brasileiro; 
2.1.2. Ser solteiro sem encargo de família; 

2.1.3. Completar até 05 Nov 93, no mínimo 18 

anos e no máximo 25 anos de idade; 
2.1.4. Ter concluído o 12  Grau; 

2.1.5. Estar em dias com as obrigaçOes eleito 

rais e o serviço militar obrigatório; 
2.1.6. Possuir curso de auxiliar de enfermagem 

ou de socorrista, com carga horária de no mínimo 360 horas, em 

Instituição reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação; 

2.1.7. Não estar indiciado em inquérito ou res 

pondendo processo de natureza civil 
2.1.8. Possuir bons 

morais que o recomendem ao ingresso 
2.1.9. Ter altura mínima de 1,65m; 
2.1.10. Pagamento de taxa de inscrição no va 

lor de Cr$ 800,00 (Oitocentos Cruzeiros Reais). 

2.2. Para Candidatos Militares: 
2.2.1. Autorização por escrito das respectivas 

autoridades competentes; 
2.2.2. Estar no mínimo, no "BOM" comportamento; 

2.2.3. Não estar Sub-Júdice ou condenado; 

2.2.4. Possuir curso de auxiliar de enfermagem 

ou socorrista, com carga horária de no mínimo 360 horas,em Ins 

tituição reconhecida pela Secretaria de Estado de Educação; 
2.2.5. Não ter sido punido disciplinarmente 

por faltas que vão contra os preceitos da moral, da ética 	
e 

da dignidade militar; 
2.2.6. Completar até 05 Nov 93, no máximo 28 

anos de idade; 

ou militar; 
antecedentes e predicados 

no Quadro de Cabos BM; 
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2.2.7. Pagamento da taxa de inscrição no valor 

de Cr$ 800,00 (Oitocentos Cruzeiros Reais). 

CLÁUSULA 3 - DA INSCRI 0 : 

3.1. As inscrições obedecerão o período de 06 

de outubro a 05 de novembro do corrente ano, devendo o candi 

dato, além de cumprir o especificado na Cláusula "2" deste Edi 

tal, apresentar no ato da mesma os seguintes documentos: 

3.1.1. Xerox do documento de identidade, acom 

panhado do seu original; 
3,1.2. Comprovante bancário do pagamento da ta 

xa de inscrição, fixada no valor de Cr$ 800,00 (Oitocentos Cru 

zeiros Reais). 
3.2. Preenchimento da Ficha Requerimento. 

- O candidato no ato da inscrição preencherá ' 

a Ficha Requerimento, ocasião em que receberá seu cartão de ins 

crição, no qual constará as datas e o local da realização do 

exame intelectual. 

3.2.1. O candidato ao lavrar sua inscrição esta 

tá de pleno acordo com as Cláusulas deste Edital. 
3.2.2. Não haverá devolução da taxa de inscri 

ção. 

CLÁUSULA 4 - DA HABILITAÇÃO  

4.1. A habilitação do candidato far-se-á, atra 

ves do Exame Intelectual, Exame Psicotécnico, Exame Médico, Tes 

te de Aptidão Física e Teste de Aptidão Profissional. 

4.2. Os exames objetos desta Cláusula são de 

caráter eliminatório. 

4.3. O exame intelectual compreenderá provas de 

conhecimentos específicos de acordo com o conteúdo programático 

contido no anexo I ao Edital presente. 

4.4. O exame psicotécnico analisará as condi 

çaes psicológicas do candidato, suas características e aptid6es 

para a atividade Bombeiro Militar. Será composto por: Bateria 
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de Teste Psicológico e Entrevista Individual. 

4.5. Exame Médico : Será realizado por Junta de 

Saúde do CBMPa, devendo o candidato providenciar antecipadamen 

te para apresentar quando deste exame os seguintes exames com 

plementares: 

- Eletrocardiograma, Hemograma, Urina(rotina) , 

Pesquisa de BAAR (escarro), Parasitoscopia das fezes, VDRL,Abreu 

grafia, Laudo ORL(Otorinolaringológico). 

- O candidato será examinado por especialistas 

em Clinica Geral,Oftalmologia, Dermatologia e Odontologia. 

4.6. Teste de Aptidão Física: 

- O candidato para tornar-se APTO, deve obter 

no mínimo os indices da tabela abaixo: 

EXERCÏCIO N2  DE REPETIÇÕES/PERCURSO TEMPO MÍNIMO 

APOIO MEIO SUGADO ( 	16 	) 01 minuto 

FLEXÃO NA BARRA ( 	06 	) 

APOIO SOBRE O SOLO ( 	20 	) 

ABDOMINAL REMADOR ( 	28 	) 01 minuto 

CORRIDA ( 2.400 metros ) 12 minutos 

CLAUSULA 5 - DA CONFIGURAÇÃO DO EXAME INTELEC  

TUAL 

O_Exame Intelectual possuirá a seguinte confi 

guração: 
5.1. Uma prova com questões objetivas valendo 

50(cincoenta) pontos, relativa ao conteúdo programático contido 

no anexo I, ao presente Edital. 

CLAUSULA 6 - TEMPO DE DURAÇÃO DO EXAME INTELEC  

TUA L 
A prova do Exame Intelectual terá um tempo de 

duração de 03(três) horas. 
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CLAUSULA 7 - DOS LOCAIS, DIAS E HORA PARA REA  

LIZAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL. 

7.1. As provas para o Exame Intelectual, 	serão 

realizadas no Quartel do Comando Geral, sito à Rua João Diogo n2  

236- Centro, e no Quartel do 12  Grupamento de Incêndio, sito a 

Rua Padre Eutíquio, s/n2  - Cremação, no dia 11 Nov 93, às 08:00 

horas. 

CLAUSULA 8 - DA CLASSIFICAÇA0 DOS CANDIDATOS  

8.1. Serão nominados de classificados de acordo 

com o número de vagas previstas na Cláusula 1 deste Edital,pa 

ra serem submetidos aos Exames Complementares, os candidatos que 

obtiverem nota diferente de zero e no mínimo de 50% do 	total 

de pontos da prova. 

8.2. Em caso de empate serão utilizados os 	se 

guintes critérios: 

a) O candidato militar terá precedência sobre o 

civil; 

antigo; 

idade. 

b) Entre os militares, terá precedência o mais 

c) Entre os civis terá precedência o de 	maior 

CLAUSULA 9 - DOS EXAMES COMPLEMENTARES 

9.1. São exames complementares: 

- Psicotécnico, Médico e Teste de Aptidão Física. 

9.2. Serão submetidos aos Exames Complementares' 

somente os candidatos classificados no Exame Intelectual até o 

número de vagas fixadas na Cláusula 1 do presente Edital; 

9.3. Os exames complementares são de caráter eli 

minatOrio na ordem de execução. 

9.4. Caso haja candidato(s) INAPTO(0) em apenas 

um dos exames complementares proceder-se-á a chamada do(s) can 

didato(s) da relação dos não classificados. 
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9.5. Não haverá chamada de candidato(s) elimina 

do(s). 

10.2. Os candidatos não enquadrados no disposto 

no item acima, serão considerados não classificados, até o limi 

te do corte previsto, podendo em caso de inaptidão de algum can 
obedecida ri 

didato classificado ser chamado, 	
rigorosamente a or 

dem subsequente do listão. Seguindo-se os demais, se for o ca 

CLAUSULA 10 - DO RESULTADO FINAL 

10.1. A divulgação do resultado final do Concur 

so, constará de um listão contendo os candidatos classificados' 

até o limite das vagas estabelecida na Cláusula 1 do presen 

te Edital. 

so. 

CLÁUSULA 11 - DA MATRICULA 

11.1. Serão convocados para a matricula os can 

didatos aprovados em todos os exames no limite de vagas 
	pre 

visto na Cláusula 1 deste Edital. 

11.2. No ato da matrícula, o candidato deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do HistOrico Escolar, do Diploma 

ou Certificado que comprove a conclusão do 12 
 Grau ou equivaler 

te, conferidos e validados pela Secretaria de Estado de Educa - 

ção; 
b) Fotocópia do Certificado ou Diploma do Curso 

de Auxiliar de Enfermagem ou Socorrista, com carga horária mini 

da de 360 horas, emitido por Instituição reconhecida pela Secre 

taria de Estado de Educação; 

c) Fotocópia do documento de Identidade; 

d) Fotocópia do CIC; 

e) 
Fotocópia do Título de Eleitor e comprovar 

te de votação (21 Abr 93), ou de quitação com a Justiça Eleito 

ral; 
f) Fotocópia da Certidão de Nascimento. 

11.3. Quando da matrícula, os candidatos 	
deve 
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rão apresentar os documentos exigidos para matrícula conforme 

item 11.2, em três vias, além do que para conferição, seus ori 

ginais. 

CLÁUSULA 12 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1. Não será permitido o uso de nenhum tipo 

de fonte de consulta durante o Exame Intelectual. 

12.2. Será considerado eliminado, além do que 

dispõe o item 10.2 da Cláusula 10 do presente Edital, o candi 

dato que incorrer nas situações abaixo: 

a) Utilizar-se 	de meios ilícitos para 	reso 

lução de qualquer exame; 

b) Contrariar qualquer determinação da Comissão 

Executora do Concurso, ou faltar com urbanidade para com os fis 

cais; 

c) Ocultar ou adulterar qualquer informação pa 

ra inscrever-se; 

d) Faltar a qualquer um dos exames; 

e) Não apresentar no ato da matrícula qualquer 

documento exigido para a mesma, de acordo com os itens 11.2 e 

11.3 da Cláusula 11 deste Edital; 

f) Utilizar a folha de resposta e o cartão res 

posta em desacordo com as instruções. 

12.3. Não haverá segunda chamada para qualquer 

um dos exames. 

12.4. Para todos os exames, o candidato 	deve  

estar munido do cartão de inscrição e documento de identidade. 

12.5. Para os exames Intelectual e Psicotécnico, 

o candidato deve estar portando caneta esferográfica escrita' 

azul ou preta, lápis preto. 

12.6. Os casos omissos deste Edital, serão 

apreciados pela Comissão do CFC/93- Enfermeiro/Socorrista, com 

decisão final do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará. 
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CLÁUSULA 13 - DAS QUESTÕES JUDICIAIS  

Fica eleito o Foro da Comarca de Belém/Pa, para 

qualquer demanda Judicial, suscinta com fundamento no presente 

Edital. 

5- EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSA0 AO CUR  

SO DE FORMAÇA0 DE SOLDADOS BM/94: 

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Mili 

tar do Pará, torna público que realizará Concurso para Admissão 

ao Curso de Formação de Soldados BM/94, consoante as 	considera 

Oes neste Edital. 

CLÁUSULA 1 - LOCAL DE FUNCIONAMENTO E NÚMERO DE 

VAGAS. 
O Curso de Formação de Soldados funcionará nos 

seguintes locais: 

Belém - Com 250 vagas; 

Marabá - Com 50 vagas; 

Santarém - Com 50 vagas; 

Salinópolis-Com 50 vagas; 

Capanema - Com 50 vagas. 

CLÁUSULA 2 - DAS INSCRIÇÕES  

2.1 - Período de 04 a 30 de Outubro de 1993 

2.2 - Local de Inscrição: Comando Geral do Corpo 

de Bombeiros Militar do Pará, lá Seção,Rua 

João Diogo, 236 - Centro, Prefeitura Muni-

cipal de Capanema, Prefeitura Municipal de 

SalinOpolis, 22 SGI/I Marabá e 12 SGI/ISan 

tarem. 

2.3 - Horário: Das 08:00h às 13:30h, no último ' 

dia serão considerados os pedidos de todos 

os candidatos que ate às 13:30 h tenham= 

parecido ao local de inscrição. 
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2.4 - Requisitos: 

2.4.1 - Para a inscrição: 

a) Ser Brasileiro; 

b) Ser solteiro, sem dependentes (fi 

lhos). 

c) Ter idade mínima de 18 (dezoito ) 

e máxima de 25 (Vinte e cinco ) 

nos na data de inscrição; 

d) Não ser arrimo de família; 

e) Ter 1,65 m de altura, no mínimo; 

f) Escolaridade: Comprovante que es-

tá cursando, no mínimo, a 8-q série 

do 12 Grau; 

g) Estar em dias com as obrigações ' 

militares e eleitorais; 

h) Não estar respondendo a inquérito 

ou processo de qualquer natureza, 

(Civil ou Militar); 

2.4.2 - Taxa de Inscrição: 

Pagamento em documento próprio na 

	

Tesouraria do Comando Geral 	do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pa-

rá, sito à Rua João Diogo, 236 -

Centro, 22 SGI/I Marabá, 12  SGI/I 

Santarém, Prefeitura Municipal de 

Salinópolis e Prefeitura Municipal 

de Capanema. No valor de CAR$ 300 

00 (Trezentos Cruzeiros Reais); 

2.5 - Procedimentos para Inscrição: 

2.5.1 - No ato da inscrição o candidato ' 

deverá apresentar: 

a) Recibo da Taxa de Inscrição; 

b) Original e cópias da cédula 	de 

Identidade, do Título de Eleitor, 

com comprovante de votação na úl-

tima eleição, do documento compro 
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batório de regularidade para com o 

Serviço Militar, do documento de ' 

escolaridade, sendo que as cópias' 

serão retidas na hora da inscri- 

ção; 

c) Duas fotografias, tamanhos 3X4, de 

frente, iguais e recentes; 

d) Cumpridas as exigências para a ins 

crição o candidato receberá Cartão 

de Identificação Individual devida 

mente numerado no qual constará o 

local específico em que será reali 

zada a prova. 

CLAUSULA 3 - DOS EXAMES DE HABILITAÇÃO  

3.1 - Os exames de habilitação terão caráter / 

classificatório e eliminatório, constando 

da sequência abaixo: 

a) Exames de Conhecimentos Gerais; 

b) Exame Psicotécnico; 

c) Exame Antopométrico; 

d) Exame de Saúde; 

e) Exame Físico; 

f) Exame de natação 50m nado livre. 

3.2 - Serão considerados aprovados os candidablos 

classificados em ordem decrescente 	das 

notas obtidas, obedecendo o limite de va- 

gas objeto do Concurso. 

3.3 - Do Exame de Conhecimentos Gerais: 

a) A prova constará de 90 (Noventa)ques- 

tões objetivas, sendo 30 (Trinta)ques 

taes para cada disciplina a seguir re 

lacionada: 

b) Disciplinas: 

- PORTUGUÊS 

- MATEMÁTICA 

- CIÊNCIAS 
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c)  Conte-tido Programático (Anexo II); 

d)  Ocorrendo igualdade de nota final, te- 

rá preferencia, para efeito de classi-

ficação, o candidato que: 

- Obtiver maior nota em Português, Ma-

temática e for o mais idoso, respec 

tivamente. 

3.4 - Exame de Saúde e Antopométrico: 

a) A inspeção de saúde será de responsa-

bilidade do candidato; 

b) Os candidatos deverão apresentar os 

seguintes exames médicos: 

- DOAÇA0 DE SANGUE NO HEMOPA - ECG; 

- ELETROCARDIOGRAMA (ECG); 

- ELETROENCEFALOGRAMA (EEF); 

- ATESTADO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA, 

OFTALMOLOGISTA e DENTÁRIO. 

3.5 - Exame Físico: 

a) Será submetido ao exame físico somen-

te o candidato que for julgado apto ' 

pela JISE; 

b) O Exame Físico será expresso peloscon 

ceitos Apto e Inapto, e será avaliado 

de acordo com os padrões mínimos atin 

gidos nos exercícios abaixo: 

EXERCÍCIO N2  DE REPETIÇÕES/PERCURSO TEMPO MIN 

APOIO MEIO SUGADO 16 01 MINUTO 

FTRXAO NA BARRA 06 x-x-x-x-x 

APOIO SOBRE O SOLO 20 x-x-x-x-x 

ABDOMINAL REMADOR 28 01 MINUTO 

CORRIDA 2.400 	METROS 12 MINUTOS 

CLÁUSULA 4 - REALIZAÇA0 DAS PROVAS  

4.1 - O candidato tomará conhecimento do local 
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para realização do EXAME INTELECTUAL, no 

ato da Inscrição. 

4.2 - O ingresso nos locais de realização de pro 

vas (Exames) somente será permitido ao can 

didato que apresentar-se com antecedência' 

mínima de 30 (Trinta) minutos antes do ho-

rário fixado, munido de Cartão de Identifi 

cação, Cédula de Identidade e mais: 

a) Para o exame de conhecimentos gerais : 

Lápis grafite n2  02, borracha e caneta 

esferográfica azul ou preta; 
b) Exame de Saúde: Apresentar o constante 

do item 3.4; 

c) Para o Exame Físico: Tênis, calção e 

camiseta; 

d) Para o Exame de Natação: Calção ou sun 

ga de banho. 

4.3 - O tempo de duração da prova de conhecimen-

tos gerais será de 03 (três) horas. 

4.4 - Durante a realização da prova é vedado ao 

candidato, sob pena de eliminação: 

a) Fazer uso de calculadora de qualquer ' 

gênero ou variedade; 

b) Consultar qualquer tipo de livro técni 

co-didático. 

CLAUSULA 5 - CONDIÇÕES GERAIS E FINAIS:  

5.1 - Não haverá inscrição por Procuração Condi- 

cional, nem tampouco por correspondência. 

5.2 - A Taxa de Inscrição uma vez paga, não será 

restituída em qualquer hipótese. 

5.3 - Não haverá sob qualquer hipótese: 

a) Segunda chamada para prova; 

b) Realização da prova fora do horário e 

local estabelecido; 

c) Revisão de prova; 

d) O candidato assume total responsabili- 
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dade por todas as declarações prestadas , 

ficando ciente de que terá sua inscrição ' 

cancelada e a qualquer tempo anulados to-

dos os atos dela decorrentes no caso de fi 

car provado de serem aquelas falsas ou ine 

xistentes. 

CLÃUSULA 6 - ANEXOS  

6.1 - Anexo I - Cronograma de Atividades 

6.2 - Anexo II - Conteúdo Programático. 

3q PARTE: ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS: 

SEM ALTERAÇÃO. 

PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA: 

SEM ALTERAÇÃO. 

GILBERTO FERIQAN  LIMA- Cel BM 
Cm t Geral o BMPa 	RG 5572 
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