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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 15 DE MARÇO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 050 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 16MAR2006 (QUINTA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço TCEL BM GOMES 
Supervisor de Área CAP BM VINICIUS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM MORAES 
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM FREITAS 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM PINHEIRO 
TEN BM P COSTA 

2ª PARTE – INSTRUÇÃO 
1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

EDITAL Nº 001/2006 
O ESTADO DO PARÁ , por meio do Corpo de Bombeiros Militar, 

representado por seu COMANDANTE-GERAL, torna pública a abertura de 
inscrições e estabelece normas relativas à realização de concurso público 
de admissão ao Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares 
Combatentes (CFSD BM – 2006), observadas às disposições constitucionais 
referentes ao assunto e de acordo com a Constituição Federal/1988, 
Constituição Estadual/1989; Lei Federal n.º 9.394/1996, no artigo 83 (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei Federal n.º 4.375/1964, no 
artigo 4.º, Parágrafo Único (Lei do Serviço Militar); Decreto n.º 57.654/1966 
(Regulamento da Lei do Serviço Militar); Lei n.º 9.437, de 20 de fevereiro de 
1997 (que institui o SINARM), no artigo 7.º; Decreto n.º 2.222/97 (que 
regulamenta a Lei n.º 9.437) no artigo 13, VI; Lei n.º 6.026, de 20 de 
fevereiro de 1997, (proíbe a emissão e a renovação de portes de armas 
existentes no Estado do Pará); Lei n.º 6.062, de 22 de julho de 
1997(expedição de Certificado de Registro e do Porte de Arma de Fogo no 
âmbito do Estado do Pará); Decreto n.º 2.469, de 7 de novembro de 1997 
(que regulamenta a Lei n.º 6.062); Portaria Ministério do Exército n.º 767, de 
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4 de dezembro de 1998 (que dispõe sobre a regulamentação do SINARM no 
artigo 4); Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004 publicado no DOE nº 
30.125 de 04 de fevereiro de 2004; Lei nº 6626, de 03 de Fevereiro de 
2004(que dispõe sobre o ingresso na PMPA, vigente para o CBMPA); 
Portaria CBMPA n.º 490, de 23 de Setembro de 1999 (que dispõe sobre o 
Regulamento das Juntas de Inspeções de Saúde do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará(REJIS), bem como as demais normas contidas no presente 
Edital. 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A seleção de que trata este Edital destina-se à admissão ao 

Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares C ombatentes  
(CFSD BM – 2006). O Concurso será regido pelas regras constantes deste 
Edital, e executado pela Consulplan Consultoria , no que se refere às 
disposições pertinentes à 1ª e 2ª etapas denominadas, respectivamente, 
Exame Intelectual e Avaliação Psicológica , competindo ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) a execução das etapas relativas aos 
exames de saúde, de suficiência física e habilitação. 

1.1.1- O Comandante-Geral do CBM-PA nomeou Comissão 
Especial para Coordenação e Acompanhamento deste Concurso Público. 

1.1.2 DA PRIMEIRA FASE 
1.1.2.1 A primeira fase será realizada simultaneamente nos 

municípios de Barcarena, Belém, Canaã dos Carajás, Itaituba, Marabá, 
Redenção e Tucuruí; e compreenderá o exame de conhecimento, aferido 
por meio de aplicação de prova escrita objetiva de múltipla escolha, de 
caráter eliminatório e classificatório, a ser realizada pela Consulplan 
Consultoria. 

1.1.3 DA SEGUNDA FASE 
1.1.3.1 A segunda fase terá a primeira e segunda convocação 

efetuadas conjuntamente, sendo realizada nesta fase, e, respectivas, 
convocações (primeira e segunda) nas cidades de Barcarena, Belém, Canaã 
dos Carajás, Itaituba, Marabá, Redenção e Tucuruí, onde os candidatos 
estão efetivamente concorrendo, e terá a terceira convocação, se 
necessária, para atender o número de vagas disponibilizadas, neste Edital, 
apenas realizada na cidade de Belém, e compreenderá as seguintes etapas: 

a) avaliação psicológica, de caráter apenas eliminatório, de 
responsabilidade da Consulplan Consultoria; 

b) exame de saúde, de caráter apenas eliminatório, de 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará; 

c) exame de suficiência física, de caráter apenas eliminatório, de 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

d) habilitação, de caráter apenas eliminatório, de 
responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 
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1.1.3.2 Na primeira convocação para a segunda fase do 

processo seletivo serão convocados os 350 (trezentos e cinqüenta) 
melhores candidatos classificados, nos termos do item 8.1, 11.1, já realizado 
o critério de desempate. Na segunda convocação para a segunda fase do 
processo seletivo serão convocados o quantitativo de 20% (vinte por cento) 
do total das vagas disponibilizadas, no caso, 70 (setenta) candidatos 
convocados, utilizando, também, o critério de desempate estabelecido neste 
Edital. Na terceira convocação, se necessária, serão convocados apenas o 
número suficiente para atender o número de vagas disponibilizadas neste 
Edital, no caso, 350 (trezentos e cinqüenta) vagas. A segunda e terceira 
convocações não criam direito a continuidade no processo seletivo, apesar 
da realização das convocações, se necessárias, os candidatos convocados 
e aprovados na segunda fase serão chamados para o Curso de Formação 
de Soldados Bombeiros Militares Combatentes (CFSD BM – 2006), no 
máximo até o número total de vagas disponibilizadas no item 2.1 deste 
Edital, sendo que a aprovação no Concurso não cria provimento e não 
assegura direito à convocação para o Curso de Formação, mas esta quando 
ocorrer obedecerá rigorosamente à ordem de classificação e o número total 
de vagas disponibilizadas. 

 
2- DAS VAGAS 
2.1 São oferecidas um total de 350 vagas, sendo 280 (duzentas 

e oitenta) vagas para o sexo masculino e 70 (setenta) vagas para o sexo 
feminino, distribuídas da seguinte forma: 

 

LOCALIDADES/MUNICIPIOS MASCULINO FEMININO TOTAL 

Barcarena 24 6 30 
Belém 120 30 150 
Canaã dos Carajás 24 6 30 
Itaituba 24 6 30 
Marabá 24 6 30 
Redenção 24 6 30 
Tucuruí 40 10 50 

TOTAL DE VAGAS  280 70 350 
 

2.1.1 Os candidatos concorrerão, obrigatoriamente, às vagas 
ofertadas nos municípios que optarão na inscrição, inclusive não podendo 
realizar prova em município diverso para o qual se inscreveram, contudo 
podendo efetuar a inscrição em qualquer Agência dos Correios e/ou Via 
Internet, conforme disposto no item 4 deste Edital. 
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3- DA REMUNERAÇÃO 
3.1 A remuneração mensal para o nível de Aluno-Soldado é o 

valor referente de um salário-mínimo vigente na época. Após o curso, o 
aluno será enquadrado como Soldado de 3.ª Classe e receberá a 
remuneração de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). 

 

4- DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
4.1. PERÍODO: De 31 de Março a 13 de Abril de 2006 , exceto 

sábados, domingos e feriados. 
4.2 HORÁRIO: De atendimento das agências dos Correios 

credenciadas. 
4.3 TAXA: 40,00 (quarenta reais). 
4.4 A efetivação da inscrição constará de: 
Pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 40,00 

(quarenta reais), em favor da Consulplan Consultoria , e preenchimento do 
requerimento de inscrição via Correios ou via Internet. 

4.5. VIA CORREIOS: 
Nas agências credenciadas dos Correios (ECT), conforme 

relação constante no item i – 4.5 deste Edital, no horário de funcionamento, 
onde estarão disponíveis o requerimento de inscrição para retirada pelos 
candidatos, devendo proceder da seguinte maneira: 

a) preencher e assinar o requerimento de inscrição; 
b) apresentar original da Cédula Oficial de Identidade ou demais 

documentos previstos no item 4.20 deste Edital; 
c) entregar o requerimento de inscrição, juntamente com 

fotocópia da cédula de identidade ou de documento oficial similar; 
d) comprovante de recolhimento da importância referente à 

inscrição, que deverá ser efetuado por meio de boleto bancário pagável nas 
Agências dos Correios e Telégrafos previstas no item 4.5-i, conforme boleto 
a ser retirado nos locais de inscrições. 

e) o pagamento da importância deverá ser efetuado apenas em 
dinheiro; 

f) no caso de inscrição por procuração, será exigida a entrega 
do respectivo mandato conforme modelo Anexo II, acompanhado de cópia 
do documento de identidade do candidato, bem como a apresentação do 
documento de identidade do procurador, sendo uma procuração para cada 
candidato inscrito, a qual ficará apensada na ficha de inscrição; 

g) fica dispensada a imediata apresentação dos demais 
documentos comprobatórios; todavia, por ocasião da convocação serão 
exigidos dos candidatos convocados os documentos que confirmam as 
declarações previstas neste Edital; 

h) Ao efetuar a inscrição o candidato receberá na agência dos 
correios o respectivo protocolo de inscrição e manual do candidato, 
contendo o Edital do Concurso; 
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i) O Preenchimento do requerimento de inscrição deverá ocorrer 

sem emendas ou rasuras, anexando cópia do documento de identidade e 
comprovante de pagamento da taxa (original), no horário de funcionamento 
das agências dos Correios abaixo elencadas: 

AGÊNCIAS AUTORIZADAS DOS CORREIOS PARA 
REALIZAR INSCRIÇÕES. 

 
CIDADE AGÊNCIA ENDEREÇO 

Abaetetuba - PA AC Abaetetuba Rua Siqueira Mendes, 1278 
Altamira - PA AC Altamira Trv. Pedro Gomes, 785 – Centro 
Ananindeua – PA AC Ananindeua Rodovia BR 316, km 08, nº 1292 – Centro  
Barcarena - PA AC Barcarena Av. Senador Lameira Bittencourt, 799 - Centro 
Belém – PA4 AC Cabanagem Rodovia BR-316 - Castanheira  
Belém - PA AC Central Belém Av. Presidente Vargas, 498 – Campina 
Belém - PA AC Jurunas Av. Roberto Camalier, 1790 – Jurunas 
Belém - PA AC Nazaré Av. Governador Magalhães Barata, 192  - Nazaré  
Belém - PA AC Pedreira Av. Pedro Miranda, 1741 – Pedreira 
Belém - PA AC São Brás Rua Floriano Peixoto, 133 - São Brás 
Belém - PA AC Telegráfo Sem Fio Av. Senador Lemos, 1749 - Telegráfo sem Fio 
Belém - PA AC Icoaraci Av. Manoel Barata, 659 - Cruzeiro 
Belém – PA AC Terra Firme Rua São Domingos, 411 – Terra Firme 
Bragança - PA AC Bragança Trv. Senador José Pinheiro, 452 b - Centro 
Cametá – PA AC Cametá Rua Frei Cristóvão de Lisboa, 1209 - Centro 
Capanema - PA AC Capanema Av. Barão de Capanema, 2531 – Centro 
Castanhal - PA AC Castanhal Av. Presidente Vargas, 2348 – Centro 

Itaituba - PA AC Itaituba 
Av. Dr. Hugo de Mendonça, 534 - Aeroporto 
Velho 

Marabá - PA AC Marabá Folha 32, Qd 03 Lote 17 - Nova Marabá 
Marituba - PA AC Marituba Av. Fernando Guilhon, 4650  
Paragominas - PA AC Paragominas Pça. Célio Miranda, 984 – Centro 
Parauapebas - PA AC Parauapebas Rua E, Qd 49, Lote 10 – Centro 
Redenção - PA AC Redenção Av. Independência, 57 – Jardim Umuarama 
Santarém - PA AC Santarém Pça. Da Bandeira, 81 – Centro 
Salinópolis - PA AC Salinópolis Av. Rui Barbosa, 135 – Centro 
Santa Isabel do 
Pará – PA  AC Santa Isabel do Pará Av. Hildegard da Silva Nunes, nº 1050 – Centro  
Tucurui - PA AC Tucuruí Rua Dom Cornélio Vermans, 30 – Centro 

 
4.6. Após apresentação da documentação exigida, o candidato 

deverá assinar termo, no qual declare atender às condições exigidas para 
inscrição e submeter-se às normas expressas neste Edital, inclusive quanto 
à realização da prova escrita nos prazos estipulados. 

4.7. O comprovante definitivo de inscrição será entregue no ato 
da inscrição, juntamente com o manual do candidato, contendo o Edital 
001/2006, devendo ser o comprovante de inscrição obrigatoriamente 
apresentado juntamente com o documento de identidade no ato da 
realização da prova escrita, caso contrário, o candidato não poderá efetuar 
as provas previstas. 
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4.8 VIA INTERNET: 
As inscrições também poderão ser feitas via Internet, no 

endereço www.consulplan.com , devendo o candidato localizar, no site, o 
“link” correlato ao concurso público, no mesmo período (31/03 a 
13/04/2006). O pagamento da taxa correspondente deverá ser realizado, em 
qualquer agência da rede bancária, até o dia 13/04/2006 (último dia de 
inscrição), às 22h00, quando o requerimento de inscrição não estará mais 
disponibilizado. 

Para inscrever-se pela Internet, o candidato deverá  observar 
as seguintes disposições: 

a) Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela Internet 
somente poderá ser utilizado o boleto bancário impresso pela mesma via. 
Não serão aceitos pagamentos de inscrição pela Internet por meio de 
transferência bancária ou depósito bancário. 

b) A inscrição será confirmada pela Consulplan Consultoria , 
no endereço eletrônico fornecido pelo candidato ao realizá-la, somente após 
comunicação, pelo banco, do pagamento da taxa correspondente em até 05 
(cinco) dias antes da realização da prova escrita. 

c) A Consulplan Consultoria  e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela Internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

d) Ao efetuar a inscrição, via Internet, o candidato terá acesso 
ao Edital 001/2006, e respectivos anexos, ficando sob sua inteira 
responsabilidade a obtenção dos mesmos. 

4.9. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não 
será devolvido em hipótese alguma, salvo no caso de cancelamento do 
certame para conveniência da Administração. 

4.10. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de 
inscrição. 

4.11. A inscrição do candidato implica no conhecimento e na 
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em 
relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

4.12 O candidato, ao assinar a sua ficha de Inscrição, quando 
presencial, e confirmar sua inscrição, quando, via Internet, assume a 
responsabilidade de ter lido todo o Edital, concordando com suas cláusulas 
e sujeitando-se às suas regras. 

4.13 O candidato será responsável por qualquer erro ou 
omissão, bem como pelas informações prestadas, pessoalmente ou por seu 
procurador, no requerimento de inscrição. O candidato que preencher o 
requerimento de inscrição com dados incorretos ou rasurados, ou fizer 
qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, não possa satisfazer todas as  
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condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, 
em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 
aprovado nas provas e exames e que o fato seja constatado posteriormente. 

4.14 Não será permitida inscrição por fac-símile, e-mail, 
condicional ou fora do prazo estabelecido. 

4.15 Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória ou 
condicional. 

4.16 Somente será aceito pedido de inscrição feito em modelo 
próprio de requerimento adotado pela Consulplan Consultoria , seja o 
adotado para inscrições via Correios ou via Internet. 

4.17 O candidato que necessitar de qualquer tipo de condição 
especial para a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato 
de inscrição, indicando claramente no formulário de inscrição quais os 
recursos especiais necessários (materiais, equipamentos, etc.). Após esse 
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e os 
que forem de interesse da Administração Pública. 

4.18 A solicitação de condições especiais será atendida 
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade. 

4.19 Não serão aceitas as solicitações de inscrição que não 
atenderem rigorosamente ao estabelecido neste Edital. 

4.20 Na falta de cédula de identidade original poderá, a critério 
da Comissão, serem admitidos nas salas de provas os candidatos que 
apresentarem documentos outros, como carteira de trabalho, carteira do 
órgão de classe, carteiras expedidas pelos comandos militares, passaporte, 
carteiras funcionais do Ministério Público, carteira nacional de habilitação 
(somente modelo novo, com foto), que permitam com clareza a sua 
identificação. Não serão aceitos como documento de identificação  
quaisquer outros documentos diferentes dos acima definidos, tais como: 
títulos eleitorais, certidões de nascimento, carteira nacional de habilitação 
(modelo antigo), carteiras de estudante e carteiras funcionais sem valor de 
identidade. 

4.21 DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
4.21.1 O candidato deverá acessar o site da organizadora 

www.consulplan.com, a partir do dia  02 de Maio de 2006 , para imprimir o 
Cartão de Identificação especificando o horário, local e sala de realização da 
prova escrita (1ª etapa). 

4.21.2 Para a confirmação da inscrição o candidato deverá 
ao acessar o site da organizadora no link referente ao processo seletivo 
Soldado Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros – Pará, digitar dados 
referente à inscrição e número de identidade do candidato. 

4.21.3 O comprovante definitivo de inscrição recebido no 
ato da mesma, ou impresso via Internet, deverá ser mantido em poder do 
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candidato e apresentado nos locais de realização das provas, juntamente 
com documento original de identidade. 

4.21.4 As inscrições indeferidas serão divulgadas no endereço 
eletrônico www.consulplan.com a partir do dia 02/05/2006 sendo enviado 
correspondência registrada, via Correios, ou via E-mail, se existente, no 
requerimento de inscrição, na mesma data aos candidatos nesta situação 
para conhecimento do ato e motivos do indeferimento para interposição dos 
recursos, no prazo legal. 

4.21.5 Os locais e os horários de realização das provas escritas 
serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e nos endereços 
eletrônicos www.consulplan.com, www.bombeiros.pa.gov.br e 
www.pa.gov.br.  

 

5- DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
5.1 A relação dos candidatos com inscrições deferidas será 

divulgada, juntamente com a sala na unidade escolar de realização da prova 
escrita objetiva de múltipla escolha (1ª etapa). 

5.2 O candidato deverá apresentar o protocolo do requerimento 
de inscrição recebido no ato da inscrição, ou impresso via Internet, e original 
do documento de identidade, para o ingresso no local das proas escritas e 
demais fases do certame seletivo. 

 

6- DOS REQUISITOS PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTE S  

6.1 Ter concluído o 1º Ano do ensino médio (antigo 2º grau). 
6.2 Estar devidamente aprovado e classificado na primeira e na 

segunda fase do concurso público. 
6.3 Ter nacionalidade brasileira e estar amparado pelo estatuto 

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo 
dos direitos políticos, nos termos do § 1º, artigo 12, da Constituição Federal. 

6.4 Possuir documento de identidade, na forma prevista no 
subitem 4.20 deste Edital.  

6.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais. 
6.6 Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (se do 

sexo masculino). 
6.7 Não ter sido condenado pela justiça. 
6.8 Gozar dos direitos políticos.  
6.9 Não estar incompatibilizado para nova investidura em cargo 

público. 
6.10 Ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, 

sendo considerado para os efeitos de aferição, a idade mínima na data da 
matrícula no curso e para a idade máxima a data de inscrição no concurso. 

6.11 Ter altura mínima de 1,65m para o sexo masculino e, 
1,60m para o feminino, conforme o que prescreve o art. 3°, parágrafo 2°, 
alínea “h” da Lei Estadual n° 6.626 de 03 de fevere iro de 2004. 
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6.12 Gozar de perfeita saúde física e mental. Não ter 

deficiências motoras, visuais e/ou auditivas, tendo em vista que a natureza e 
a complexidade das atividades inerentes à carreira de Soldado do Corpo de 
Bombeiros Militar exigem tais condições físicas. 

6.13 Não ter antecedentes policiais e nem criminais. 
6.14 Se servidor militar (federal ou estadual), ter autorização por 

escrito do seu Comando e estar classificado, no mínimo, no comportamento 
“BOM”. 

6.15 Ter sido licenciado da organização militar a que serviu, no 
mínimo, no comportamento bom, se for o caso; 

6.16 Não ingressará no CBMPA o candidato que tenha sido 
licenciado ou excluído disciplinarmente da carreira militar federal, estadual 
ou distrital. 

6.17 Cumprir as determinações deste Edital. 
 
7- DA PRIMEIRA FASE DO CONCURSO PÚBLICO 
7.1 PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA 

ESCOLHA 
7.1.1 Serão aplicadas provas escritas objetivas de múltipla 

escolha, abrangendo os objetos de avaliação (habilidades e conhecimentos) 
constantes no item 15 deste Edital, envolvendo predominantemente as 
seguintes áreas de conhecimento: 

 
PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 
DE MÚLTIPLA ESCOLHA  

ÁREAS DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

CARÁTER  

Conhecimentos Gerais Língua Portuguesa e 
Matemática 

20 Eliminatório e 
classificatório 

Ciências Sociais História e Geografia do Brasil 16 
Ciências da Natureza Biologia, Física e Química 24 

 
7.2 Os locais e os horários de realização das provas escritas 

objetivas de múltipla escolha serão publicados no Diário Oficial do Estado do 
Pará, nas agências centrais dos Correios onde foram realizadas as 
inscrições e nos endereços eletrônicos www.consulplan.com, 
www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br. É de inteira responsabilidade do 
candidato a identificação correta do município optado, bem como o 
comparecimento para a realização das provas no horário e locais 
determinados. 

7.3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a 
realização das provas com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos 
do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul , de comprovante de inscrição e do documento de identidade 
original . 

7.4. A comunicação feita no site www.consulplan.com  será 
meramente informativa. O candidato deverá acompanhar pelo Diário Oficial 
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do Estado do Pará a publicação do Edital de convocação para a realização 
das provas.  

7.5. Não será permitida a consulta a livros, apostilas, legislação 
ou a qualquer outro tipo de material impresso durante a realização das 
provas. 

7.6. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado 
do concurso o candidato que, durante a realização da prova: 

a)    apresentar-se após o horário estabelecido para a realização 
da prova; 

b)    não apresentar o documento de identidade original exigido; 
c)    ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do 

fiscal ou antes de decorrida duas horas do início da prova; 
d)    for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 

utilizando-se de livros, notas ou impressos não permitidos ou calculadoras; 
e)    estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico de comunicação (telefone celular, ponto eletrônico, 
chip intradérmico, pagers, walkman ou similares); 

f)     estiver portando arma; 
g)    lançar mão de meios ilícitos para a execução da prova; 
h)    perturbar de qualquer forma, a ordem dos trabalhos. 
7.7. O ingresso no local de provas apenas será permitido dentro 

do horário estabelecido e ao candidato que apresentar o documento original 
de identidade ou demais documentos relacionados no item 4.20 e 
comprovante de inscrição recebido no ato da inscrição.  

7.8. A correção das provas de múltipla escolha será feita por 
meio eletrônico, portanto não serão computadas questões não assinaladas, 
questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 
que legível. 

7.9. O candidato deverá transcrever suas respostas do caderno 
de provas para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido 
para a sua correção. O preenchimento do Cartão de Respostas será de 
inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de conformidade 
com as instruções específicas contidas na Capa do Caderno de Provas. Não 
haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  Serão 
de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do 
preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas 
marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este Edital e/ou 
com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada e/ou 
campo de marcação não preenchido integralmente, bem como marcações 
múltiplas na mesma questão. 

7.10. Não será permitido que as marcações na folha de 
respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso de candidato que 
tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, se 
necessário, o candidato será acompanhado por um agente da Consulplan 
Consultoria  devidamente treinado. 
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7.11. O caderno de provas contém todas as informações 

pertinentes ao processo seletivo, devendo o candidato ler atentamente as 
instruções, inclusive, quanto à continuidade do processo seletivo, e ainda, 
forma, motivos e fundamentações necessárias para o correto envio de 
recursos em cada fase conforme previsto neste Edital. 

7.11.1. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar 
algum dado constante da ficha de inscrição ou fazer alguma reclamação ou 
sugestão relevante, poderá efetuá-la no termo de ocorrência existente na 
sala de provas em posse dos fiscais de sala, para uso, se necessário.  

7.12. Poderá ser utilizado pela organizadora revista de 
candidatos através de aparelho detector de metais nos acessos às salas e 
banheiros. Caso o candidato leve alguma arma e/ou algum aparelho 
eletrônico, principalmente aparelhos celulares, estes deverão ser recolhidos 
pela Coordenação. O descumprimento da presente instrução implicará a 
eliminação do candidato, caracterizando-se tentativa de fraude. 

7.13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão 
sair juntos, o candidato que insistir em sair do local de aplicação da prova, 
deverá assinar termo desistindo do Concurso e, caso se negue, deverá ser 
lavrado Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros 
candidatos, pelo fiscal da sala e pelo coordenador da unidade. 

7.14. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no 
dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo 
de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias, 
ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

7.15. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora 
dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, 
haverá segunda chamada para a realização da prova, mesmo por motivo de 
enfermidade do candidato, sendo os portões fechados após o início das 
provas escritas de múltipla escolha, importando a ausência ou retardamento 
do candidato em sua exclusão do Concurso Público, seja qual for o motivo 
alegado. 

7.16. A Consulplan Consultoria  não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos 
durante a realização das provas, nem por danos neles causados, com 
expressa orientação que os candidatos evitem portar aparelhos celulares, 
quando da realização da prova escrita objetiva de múltipla escolha. 

7.17. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes a este 
concurso público, devendo ainda manter atualizado seu endereço, e quando 
do preenchimento da inscrição fornecer o endereço completo na ficha de 
inscrição, e endereço eletrônico (e-mail), se possuidor.  
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7.17.1. O candidato deve evitar levar consigo aparelhos 

celulares, quando da realização da prova escrita, os quais serão 
devidamente etiquetados pelo fiscal de sala quando da entrada do 
candidato, portando-os. Devendo, obrigatoriamente, se possuidor, dos 
aparelhos, informar ao fiscal, caso contrário, se surpreendido com os 
aparelhos, mesmo desligado, será excluído do processo seletivo.   

7.18. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo 
previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato 
da sala de provas. 

7.19. O candidato mesmo terminando a prova deverá 
permanecer na sala de provas por 02 (duas) horas, e somente após este 
período poderá sair da sala, e levando o caderno de provas apenas no 
encerramento das provas escritas, devendo obrigatoriamente devolver ao 
fiscal o Cartão de Respostas, devidamente assinado no verso. 

7.20 O gabarito oficial e as provas aplicadas serão divulgados 
no site da organizadora Consulplan Consultoria  www.consulplan.com, a 
partir das 13h00 do dia subseqüente a prova aplicada, permanecendo 
disponíveis as provas aplicadas para consulta e download pelo período de 
até 10 (dez) dias após sua divulgação. 

7.21. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, 
bem como nas dependências do local de provas. 

7.22. No dia de realização da prova escrita, não serão 
fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos 
critérios de avaliação das provas. 

7.23. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante 
a realização das provas deverá levar acompanhante, que ficará em sala 
reservada para essa finalidade e será responsável pela guarda da criança. A 
candidata que necessitar amamentar e não levar acompanhante não poderá 
realizar as provas. 

7.24. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico ou investigação policial, ter o candidato se 
utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele será 
automaticamente eliminado do concurso, remetendo-se as informações ao 
Ministério Público para as providências cabíveis. 

7.25. São de responsabilidade exclusiva do candidato a 
identificação correta de seu local de realização das provas escritas e 
comparecimento no horário determinado. 

7.26 DA REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA DE 
MÚLTIPLA ESCOLHA 

7.26.1 A Prova, correspondente ao Exame Intelectual, será 
aplicada no dia 07 de Maio de 2006 , com início às 13:30 (treze e trinta) 
horas (hora de Belém)  e terá duração máxima de 04(quatro) horas . 
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7.26.1.1 A prova escrita objetiva de múltipla escolha aplicada na 

cidade de Itaituba iniciará às 12h30 (doze e trinta) horas no horário local 
desta cidade, devido ao fuso horário existente de redução de uma hora em 
relação à hora de Belém, e do horário oficial brasileiro. 

7.26.2 A parte da prova escrita constituída das questões 
objetivas de múltipla escolha contendo 05 alternativas, valendo 01(um) 
ponto cada questão, está assim distribuída: Língua Portuguesa (10 
questões), Matemática (10 questões), História (08 questões), Geografia (08 
questões), Física (08 questões), Química (08 questões) e Biologia (08 
questões) e obedecerá aos conteúdos programáticos constantes no item 15 
deste Edital.  

7.27 Será eliminado do concurso o candidato que não  
obtiver o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) dos p ontos das 
questões da prova objetiva da primeira etapa. 

7.28 Os candidatos não eliminados serão classificados em 
ordem decrescente, obedecendo ao total de pontos obtido na parte objetiva. 

7.29 A relação dos candidatos convocados para a 2ª etapa do 
concurso será publicada, pela Diretoria de Ensino e Instrução, no Diário 
Oficial do Estado e nos endereços eletrônicos www.consulplan.com, 
www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br. 

 

8 DA SEGUNDA FASE DO CONCURSO 
8.1 Serão convocados para a segunda fase do concurso todos 

os candidatos aprovados nas provas escritas objetivas de múltipla escolha, 
considerando-se o número de vagas previsto para as localidades 
especificadas no item 1.1.3.2 e 2.1. 

8.1.1 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
8.1.1.1 A avaliação psicológica, de caráter apenas eliminatório, 

será de responsabilidade da Consulplan Consultoria  e o candidato será 
considerado indicado ou contra-indicado. 

8.1.1.2 A avaliação psicológica terá por objetivo analisar se as 
características dos candidatos estão de acordo com o perfil exigido para 
freqüentar o curso de formação de Soldados e para o respectivo cargo. 

8.1.1.3 A avaliação psicológica será realizada mediante o 
emprego de um conjunto de instrumentos e técnicas científicos que 
propiciem um diagnóstico a respeito do desempenho do candidato no cargo 
proposto e sobre as condições psicológicas para o porte e uso de arma de 
fogo, sendo a avaliação psicológica executada conforme a Lei Nº 6.626, de 
3 de fevereiro de 2004, Art. 9º a 15. 

8.1.1.4 A data, o local e o horário de realização da avaliação 
psicológica serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.com, www.bombeiros.pa.gov.br e 
www.pa.gov.br juntamente com a relação dos candidatos convocados para 
essa fase. 
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8.1.1.5 No dia de realização da avaliação psicológica, o 
candidato deverá comparecer munido de comprovante de inscrição e de 
documento de identidade original. 

8.1.2 DO EXAME DE SAÚDE 
8.1.2.1 O exame de saúde, de caráter apenas eliminatório e de 

responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, tem como objetivo 
avaliar as condições de saúde física e mental do candidato, que o tornem 
apto para freqüentar o CFSD BM – 2006. 

8.1.2.2 O exame será procedido por uma Junta de Inspeção de 
Saúde (JIS), constituída por médicos e dentistas de diferentes 
especialidades. 

8.1.2.3 No momento do exame de saúde, o candidato habilitado 
e indicado para freqüentar o CFSD BM – 2006 deverá apresentar à Junta de 
Inspeção de Saúde (JIS) o resultado recente dos seguintes exames 
complementares, realizados sob sua responsabilidade: 

a)Hemograma; (Ambos os sexos). 
b)Glicemia; (Ambos os sexos). 
c)Colesterol (Total e Frações); (Ambos os sexos). 
d)Tnglicerídeos; (Ambos os sexos). 
e)VDRL; (Ambos os sexos). 
f)Urina rotina; (Ambos os sexos). 
g)Rx do tórax em PA; (Ambos os sexos). 
h)Rx da Coluna Tóraco-lombar (AP); (Ambos os sexos). 
i)Parasitoscopia de Fezes; (Ambos os sexos). 
j)Laudo oftalmológico com resultado de acuidade visual; (Ambos 

os sexos). 
k)Laudo cardiológico com resultado do eletrocardiograma; 

(Ambos os sexos). 
l)Laudo neurológico com resultado do eletroencefalograma; 

(Ambos os sexos). 
m)Laudo otorrinolaringológico com resultado da avaliação 

audimétrica; (Ambos os sexos). 
n)Sorologia Anti-HIV; (Ambos os sexos) Não Eliminatório. 
o)Teste BHCG sanguíneo; (Sexo feminino) Não Eliminatório. 
p)Colpocitologia oncótica; (Exame com validade de 06 meses) 

(Sexo feminino). 
q)Ultra-sonografia pélvica; (Exame com validade de 06 meses) 

(Sexo feminino). 
8.1.2.4 Constituem causas de inaptidão de saúde física para 

freqüentar o CFSD BM PA – 2006: 
a) Peso desproporcional à altura, tomando-se por base a 

diferença por mais de 10 (dez) entre a altura (número de centímetros acima 
de um metro) e o peso (em quilogramas), para candidatos com altura inferior 
a 1,75 m (um metro e setenta e cinco centímetros), e de mais de 15 (quinze)  
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para os candidatos de altura igual ou superior a 1,75 m (um metro e setenta 
e cinco centímetros). Estas diferenças, entretanto, por si só não constituem 
em elemento decisivo para a junta de saúde, a qual as analisará em relação 
ao biótipo e outros parâmetros do exame físico, tais como massa muscular, 
constituição óssea, perímetro torácico; 

b) Deformidades dos pés incompatíveis com o exercício das 
atividades militares; 

c) Presença de tatuagens em partes expostas do corpo; 
d) Campos pleuro-pulmonares anormais, inclusive os que 

apresentarem vestígios de lesões anteriores; 
e) Agudeza visual de 0.3 sem correção e sem tolerância abaixo 

de 0.5 em ambos os olhos. Será, contudo, tolerada a baixa visão em um dos 
olhos, até 0.3 quando o outro tiver pelo menos 0.7 de acuidade, ou ainda, a 
baixa de até 0.2 em um dos olhos, quando o outro tiver visão igual a 1 (um), 
tudo sem correção; 

f) Acromatopsia ou discromatopsia absolutas em quaisquer de 
suas variedades; 

g) Estrabismo com desvio superior a 10 graus; 
h) Audibilidade inferior a 35 decibéis ISO, nas freqüências de 

250 a 6000 C/S, em ambos os ouvidos. Na impossibilidade de audiometria, 
na percepção de voz cochichada à distância de 5 m, em ambos os ouvidos; 

i) Desvio de septo, pólipos nasais ou hipertrofia de cometos 
quando provocarem diminuição sensível de permeabilidade nasal; 

j) Varizes acentuadas nos membros inferiores; 
l) Tensão arterial sistólica superior a 140 mm/hg e distólica 

superior a 90 mm/hg, em caráter permanente. 
m) Dentes cariados ou com lesões penapicais; 
n) Menos de seis molares opostos dois a dois, tolerando-se 

dentes artificiais, em raízes isentas de lesões periapicais (coroas e pontes 
fixas ou móveis), que assegurem mastigação perfeita; 

o) Ausência de qualquer dente de bateria labial (incisos e 
caninos), tolerando-se dentes artificiais que satisfaçam a estética; 

p) Periodontopatias; 
q) O candidato que não preencha o número de elementos 

dentários, conforme regulamento, os mesmos poderão ser substituídos por 
aparelhos protéticos (protodônticos) que restituam as condições anátomo-
flsio-biológica e estética; 

r) Cicatrizes que, por sua natureza e localização, possam, em 
face do uso de equipamento militar e do exercício das atividades de 
Bombeiros Militares, vir a motivar qualquer perturbação funcional ou ulcerar-
se; 

s) Imperfeita mobilidade funcional das articulações e, bem 
assim, quaisquer vestígios anatômicos e funcionais de lesões ósseas ou 
articulares anteriores; 
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t) Eletroencefalograma com anormalidade compatível com a 
doença do sistema nervoso relacionada como incapacitante; 

u) Distúrbios da fala; 
v) A candidata aprovada no exame intelectual e na avaliação 

psicológica convocada para o exame de saúde que apresentar estado de 
gravidez, será afastada do processo seletivo, ficando assegurado o direito 
de cumprimento das etapas que ainda restarem, em uma próxima 
convocação, caso ocorra. 

x) Demais moléstias e deficiências físicas e mentais que 
inabilitam o candidato para o serviço militar obrigatório, previstas no 
regulamento das Juntas de Inspeção de Saúde do Exército Brasileiro. 

8.1.2.5 Quando ultrapassados 180 (cento e oitenta) dias da 
aprovação no exame médico de que trata o subitem 8.1.2 deste Edital, 
nenhum candidato convocado poderá iniciar o Curso de Formação de 
Soldados Bombeiros Militares Combatentes sem prévia liberação da Junta 
de Saúde da Corporação. 

8.1.2.6 A data, o local e o horário de realização do exame de 
saúde serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e nos endereços 
eletrônicos www.consulplan.com, www.bombeiros.pa.gov.br e 
www.pa.gov.br juntamente com a relação dos candidatos convocados para 
essa fase. 

8.1.2.7 No dia de realização do exame de saúde, o candidato 
deverá comparecer munido de comprovante de inscrição e de documento de 
identidade original. 

8.1.3 EXAME DE SUFICIÊNCIA FÍSICA 
8.1.3.1 O exame de suficiência física, de responsabilidade do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, tem como objetivo avaliar a resistência 
física do candidato, condição indispensável para a execução dos esforços a 
serem exigidos no Curso de Formação. 

8.1.3.2 Todos os exercícios terão caráter apenas eliminatório, 
sendo considerado inapto o candidato que não obtiver o índice mínimo em 
qualquer exercício. 

8.1.3.3 O candidato deverá comparecer ao local de exame no 
horário indicado no Edital de convocação, munido do comprovante de 
inscrição, documento de identidade original e trajes apropriados (calção de 
ginástica, camiseta, tênis e calção de natação). 

8.1.3.4 O candidato será considerado apto, se conseguir atingir 
o mínimo desejável em todos os exercícios, sendo: 

Para candidatos do sexo masculino: 
 

Provas Índice  
Mínimo 

Tempo  
Máximo Tentativas 

Corrida de meio fundo 2.500m 13 min. 2 
Flexão abdominal, tipo remador 36 repetições 1 min. 2 
Tração na barra 4 repetições tempo livre 2 
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Corrida de velocidade 100m 14 segundos 2 
Natação (estilo livre) 100m 3 minutos 2 
Flexão de braços – em 4 apoios 20 repetições tempo livre 2 

 
Para candidatos do sexo feminino: 

PROVAS Índice  
mínimo 

Tempo  
Máximo Tentativas 

Corrida de meio fundo 2.300 mts 13 min. 2 
Flexão abdominal, tipo remador 31 rep 1 min. 2 
Corrida de velocidade 100 mts 18 seg. 2 
Tração Inclinada na barra 08 rep - 2 
Natação (estilo livre) 100 mts 2 min 2 
Flexão de braços – em 6 apoios 20 rep - 2 

 
8.1.3.5 DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS: 
8.1.3.6 FLEXÃO ABDOMINAL (Tipo Remador) - (a) Posição  

inicial: deitado em decúbito dorsal, braços estendidos para trás. (b) 
Execução : flexionar o tronco ao mesmo tempo em que se flexionam as 
pernas com a linha dos cotovelos ultrapassando a dos joelhos, e voltar à 
posição inicial. 

8.1.3.7 TRAÇÃO INCLINADA NA BARRA (Candidato 
FEMININO) - (a) Posição inicial:  deitada de costas, braços estendidos, 
corpo mantido aproximadamente 5 (cinco) cm acima do solo, pés apoiados 
em um auxiliar ou parede, cabeça fletida (a) pegada dos braços, em 
pronação, deve projetar a barra, aproximadamente, a o meio da linha 
xifo-umbilical); (b) Execução:  flexionar os braços, trazendo o tórax à altura 
da barra, mantendo o corpo bem estendido e voltando à posição anterior. 
ATENÇÃO: Não serão computados movimentos obtidos com impulso de 
bacia ou com o corpo não estendida. 

8.1.3.8 TRAÇÃO NA BARRA (Candidato MASCULINO) (a)  
Posição inicial:  o candidato deverá pendurar-se na barra, com a palma da 
mão em pronação, e sem o apoio dos pés. (b) Execução:  imediatamente 
após a empunhadura da barra, o candidato inicia a execução do movimento 
flexionando os braços de modo que o queixo se encaixe sobre a barra 
voltando a estende-los, contando-se 1 (uma) flexão ao voltar à posição 
inicial. O candidato deve permanecer empunhando a barra durante todo o 
tempo do exercício, não será permitido o uso de luvas. 

8.1.3.9 NATAÇÃO  (Estilo Livre)  A partida será dada dentro 
d’água, podendo ser utilizado qualquer estilo. Não serão permitidos os 
auxílios de bóias, nadadeiras ou de outros materiais, bem como, apoio em 
quaisquer bordas da piscina, nas raias e no fundo da mesma, ou auxílio de 
qualquer pessoa, durante o percurso. 

8.1.3.10 FLEXÃO DE BRAÇOS EM 6 APOIOS  (Candidato 
FEMININO) (a) Posição inicial:  apoio de frente no solo, sendo permitido o 
apoio dos joelhos sobre o solo, ficando a candidata, durante a execução da 
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tarefa, apoiada sobre as mãos, as pontas dos pés e sobre os joelhos. (b) 
Execução  (em dois tempos):  flexionar os braços tocando o peito no solo e 
imediatamente voltar à posição inicial. 

8.1.3.11 FLEXÃO DE BRAÇOS EM 4 APOIOS  (Candidato 
MASCULINO) (a) Posição inicial:  apoio de frente no solo, ficando o 
candidato, durante a execução da tarefa, apoiado sobre as mãos e as 
pontas dos pés. (b) Execução (em dois tempos): flexionar os braços tocando 
o peito no solo e imediatamente voltar à posição inicial. 

8.1.3.12 O candidato deverá realizar os exercícios do exame de 
suficiência física em dois dias consecutivos, na seguinte ordem: 1° Dia:  
corrida de meio fundo, tração na barra e flexão abdominal. 2° Dia:  corrida de 
velocidade, apoio de frente ao solo e natação. 

8.1.3.13 O candidato que não obtiver o índice satisfatório a cada 
prova, mesmo após Segunda tentativa, será considerado INAPTO, e não 
poderá prosseguir com a realização dos exercícios restantes. 

8.1.3.14 O candidato inapto no exame de suficiência física será 
eliminado do presente Concurso. 

8.1.3.15 Durante a realização do Exame Físico é permitido 
executar duas tentativas em cada uma das provas, com intervalo de 1 (uma) 
hora para descanso, excetuando-se o exercício de “Corrida de meio fundo” 
que deverá ser realizada com intervalo mínimo de 1 (um) dia. A data da 
última tentativa não poderá ultrapassar o último dia do período previsto no 
Calendário da Diretoria de Ensino e Instrução da CBMPA para a realização 
do Exame Físico. 

8.1.3.16 No caso de DESISTÊNCIA ou ELIMINAÇÃO  de 
candidato, em qualquer das fases da 2ª etapa, proceder-se-á a convocação, 
em substituição, de candidato classificado na 1ª etapa, obedecendo-se 
rigorosamente a ordem de classificação. 

8.1.3.17 A data, o local e o horário de realização do exame de 
suficiência física serão publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e nos 
endereços eletrônicos, www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br 
juntamente com a relação dos candidatos convocados para essa fase. 

8.1.4 DA HABILITAÇÃO 
8.1.4.1 O candidato aprovado e classificado nas etapas 

anteriores deverá apresentar os seguintes documentos, em data a ser 
definida posteriormente: 

a) Certidão de nascimento; 
b)Documento de identidade; 
c) Título de eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
d)Comprovante de regularidade de situação militar: certidão de 

alistamento militar, certificado de dispensa de incorporação ou documento 
equivalente (se do sexo masculino); 

e)Certificado de conclusão do ensino fundamental, com o 
respectivo histórico escolar; 
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f)  Atestado de antecedentes policiais, expedido pela Polícia 

Civil do(s) local (is) de domicílio do candidato nos últimos cinco anos; 
g)Atestado de antecedentes criminais, expedido pela Justiça 

Comum Estadual do Estado do Pará ou do domicílio do candidato; 
h)Atestado de antecedentes criminais, expedido pela Justiça 

Militar Estadual do Estado do Pará ou do domicílio do candidato; 
i)   Atestado de antecedentes criminais, expedido pela Justiça 

Comum Federal; 
j)  Atestado de antecedentes criminais, expedido pela Justiça 

Militar Federal; 
k) Cadastro de Pessoa Física (CPF). 
l)  Cartão do PIS (se o candidato for funcionário da iniciativa 

privada); 
m) Cartão do PASEP (se o candidato for funcionário público – 

civil ou militar); 
n) Três fotos 3X4 recentes, iguais, descobertas e coloridas; 
o) Comprovante de residência. 
8.1.4.2 Os documentos citados no subitem anterior deverão ser 

entregues em locais, dias e horários a serem divulgados posteriormente, no 
Diário Oficial do Estado do Pará e nos endereços eletrônicos 
www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br, em três cópias autenticadas em 
cartório, devendo o candidato portar o original no momento da entrega. 

8.1.4.3 O candidato que não apresentar os referidos 
documentos na forma descrita no subitem anterior estará automaticamente 
eliminado do concurso. 

 

9- DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO 
9.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas 

por meio de processamento eletrônico, concordantes com os gabaritos 
oficiais definitivos. 

9.2 Serão eliminados do concurso os candidatos contra-
indicados na avaliação psicológica. 

9.3 Serão convocados para o exame de saúde todos os 
candidatos considerados indicado na avaliação psicológica. 

9.4 Serão eliminados do concurso os candidatos considerados 
inaptos no exame de saúde. 

9.5 Serão convocados para o exame de suficiência física todos 
os candidatos considerados aptos no exame de saúde. 

9.6 Serão eliminados do concurso os candidatos considerados 
inaptos no exame de suficiência física. 

9.7 Serão convocados para a habilitação todos os candidatos 
classificados considerados aptos no exame de suficiência física. 

9.8 Serão eliminados do concurso todos os candidatos que não 
entregarem os documentos referentes à etapa de habilitação. 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 050 de 15MAR2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 0499 
 

9.9 Em face da regionalização, o concurso contará com uma 
lista de classificação por municípios, e outra de classificação geral. 

9.10 Os candidatos aprovados, mas não classificados dentre as 
vagas ofertadas nos municípios para o qual concorreram, poderão ser 
chamados para ocupar vagas não preenchidas em outros municípios. 

9.11 A comissão notificará o candidato, na hipótese de que trata 
o item anterior, obedecendo à ordem de classificação geral, através de 
Edital específico publicado em diário oficial, para manifestar, em 02 (dois) 
dias úteis, se há interesse em ocupar vaga disponível em outro município, 
cujo quadro ofertado não tenha sido preenchido, assinalando dia, hora e 
local para a resposta do candidato. 

9.12 O candidato que deixar de comparecer até o dia, hora e 
local aprazados, nos termos do item anterior, perderá o direito a ocupar vaga 
em outro município cujo quadro ofertado não tenha sido preenchido. 

9.13 O candidato que não atender à notificação da 
Administração no prazo estipulado ou não quiser expressamente ocupar 
vaga em município diferente daquele para o qual se inscreveu, permanece 
no cadastro reserva para o município de inscrição. 

 
10 DA NOTA FINAL NO CONCURSO 
10.1 Para os candidatos não-eliminados em todas as fases do 

processo seletivo, a nota final no concurso será da nota final na prova 
escrita objetiva de múltipla escolha. 

 
11 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
11.1 Em caso de igualdade de notas na classificação, terá a 

preferência o candidato que: 
a) obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
b) obtiver maior nota na prova de Matemática; 
c) obtiver maior nota na prova de Física; 
d) tenha maior idade. 
e) sorteio público. 
 
12 DOS RECURSOS 
12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas 

serão divulgados nos endereços eletrônicos www.consulplan.com, 
www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br e no Diário Oficial do Estado do 
Pará a partir das 13h00 do dia subseqüente a aplicação da prova escrita 
objetiva de múltipla escolha. 

12.2. Caberá recurso de qualquer quesito da prova, até 02 (dois) 
dias úteis após a divulgação do gabarito oficial, desde que demonstre erro 
material e que seja fundamentado de acordo com o conteúdo programático 
constante deste Edital, conforme disposto no item 15. 
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12.3. Caberá recurso à Comissão contra erros materiais ou 
omissões de cada etapa, constituindo as etapas: publicação do Edital, 
inscrição dos candidatos, divulgação do gabarito oficial, divulgação da 
pontuação na prova escrita e divulgação do resultado final incluído o fator de 
desempate estabelecido, até 02 (dois) dias úteis após a divulgação / 
publicação oficial das respectivas etapas. 

12.4 O candidato que desejar interpor recurso (s) contra os 
gabaritos oficiais preliminares das provas escritas objetivas de múltipla 
escolha e demais fases do Concurso, disporá de até dois dias, a contar do 
dia subseqüente ao da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 horas 
às 16 horas, ininterrupto, horário e local da cidade de entrega na qual 
efetuou a inscrição e instruções contidas no anexo I deste Edital. 

12.5 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares  da 
prova objetiva, o candidato deverá utilizar o modelo de formulário conforme 
Anexo I deste Edital.  

12.6. O recurso deverá ser individual, por questão, com a 
indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente 
fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de 
legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores, etc, juntando, 
sempre que possível cópia dos comprovantes, e ainda a exposição de 
motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme 
supra referenciado, e ainda, o requerimento deverá ser digitado ou 
datilografado, caso contrário, não será aceito. 

12.7. Após a devida análise dos recursos pelas bancas 
elaboradoras, a Consulplan Consultoria  divulgará os gabaritos oficiais 
definitivos na data de entrega dos resultados do concurso ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará. A publicidade da decisão dos recursos será 
realizada através da afixação no quadro de avisos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará e no site www.consulplan.com. 

12.8. O candidato deverá identificar-se no ato da entrega dos 
recursos mediante a apresentação do documento de identidade. 

12.8.1. Não será aceita a interposição de recursos por 
procurador. 

12.9. Serão rejeitados também liminarmente os recursos 
protocolados fora do prazo improrrogável , de 02 (dois) dias úteis a contar 
da publicação de cada etapa, conforme previsto neste Edital, ou não 
fundamentados e os que não contiverem dados necessários à identificação 
do candidato, como seu nome e endereço completo, número de inscrição e 
cargo. Serão rejeitados aqueles recursos enviados por qualquer meio que 
não o previsto neste Edital. 

12.10 Se do exame de recurso (s) resultar anulação de item 
integrante de prova, a pontuação correspondente a esse item será atribuída 
a todos os candidatos que concorrem ao cargo, independentemente de 
terem recorrido. Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito 
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oficial preliminar de item integrante de prova, essa alteração valerá para 
todos os candidatos que concorrem ao cargo, independentemente de terem 
recorrido. 

12.11 As provas escritas objetivas de múltipla escolha serão 
corrigidas de acordo com os gabaritos oficiais definitivos. Em hipótese 
alguma o quantitativo de itens delas sofrerá alterações. 

12.12 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, 
recurso de recurso e/ou recurso de gabarito oficial definitivo. 

12.13 A forma e os prazos para a interposição de recursos 
contra o resultado provisório na avaliação psicológica serão divulgados 
oportunamente. 

12.14 A autoridade competente para homologar os recursos 
julgados pela Comissão é o Comandante Geral do CBM-PA. 

 

13 DA MATRÍCULA 
13.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número 

de vagas ofertadas para a localidade à qual concorreram, ressalvando os 
casos previstos no item 9.10, serão matriculados no CFSD BM – 2006 na 
condição de aluno-soldado e incorporados no CBMPA, em data a ser 
estabelecida posteriormente. 

13.2 O (s) candidato (s) aprovado (s) deverá (ão) comparecer 
em data e horário definidos posteriormente à Diretoria de Ensino e Instrução 
para efetuar sua matrícula, munido dos originais dos documentos constantes 
do subitem 8.1.4.1 deste Edital. O não-cumprimento dessa exigência 
acarretará a eliminação do candidato. 

13.3 O candidato matriculado compromete-se a cumprir o 
Regulamento do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização – 
CFAE, aprovado por meio da Portaria n.º 28, de 13 de fevereiro de 1998. 

13.4 O candidato aprovado e matriculado, deverá apresentar-se, 
em data estabelecida pela corporação munido de seu enxoval cuja relação 
será entregue posteriormente nos seguintes locais de realização do curso: 

 

Município Inscrito  Local do Curso/CFSD BM - 2006 
Belém CFAE em Ananindeua 
Barcarena 3º SGBM/I em Barcarena 
Canaã dos Carajás 10º SGBM/I em Parauapebas 
Itaituba GBM em Itaituba 
Marabá 6º GBM/I em Marabá 
Redenção 6º GBM/I em Marabá 

Tucuruí 
6º GBM/I em Marabá ou de acordo com a conveniência 
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará no próprio 
município-sede/Tucuruí. 

 

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas 

para o concurso público contidas nos comunicados, neste Edital e em outros 
a serem publicados. 
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14.2. São partes integrantes deste Edital: 
Anexo I – Modelo de Recurso; 
Anexo II – Modelo de Procuração; 
Anexo III – Calendário dos Eventos; 
Anexo IV – Enxoval. 
14.3 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 

publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este 
concurso público no Diário Oficial do Estado do Pará, os quais também 
serão divulgados nos endereços eletrônicos www.consulplan.com, 
www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br. 

14.4. As despesas decorrentes de todas as etapas e em todos 
os procedimentos do concurso público correrão à conta do candidato, que 
não terá direito a alojamento, a alimentação, a transporte e/ou a 
ressarcimento de despesas. 

14.4.1. O candidato arcará com despesas de deslocamento e/ou 
de mudança para investidura no cargo. 

14.5 O resultado final do concurso público será homologado 
pelo Comandante-Geral do CBMPA, publicado no Diário Oficial do Estado 
do Pará, e nos endereços eletrônicos www.consulplan.com, 
www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br. 

14.6 O candidato deverá manter atualizado o seu endereço junto 
à Consulplan Consultoria  enquanto estiver participando do concurso e no 
Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, se aprovado. Serão de exclusiva 
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não-atualização de 
seu endereço. 

14.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Consulplan 
Consultoria  em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará. 

14.8 Legislação com entrada em vigor após a data de 
publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos legais e 
normativos a ele posteriores, não serão objetos de avaliação nas provas da 
primeira fase do concurso. 

14.9 Os candidatos que freqüentarem o Curso de Formação de 
Soldados BM em unidades do interior obrigam-se a servir na unidade ou 
área de circunscrição onde se realizou a preparação, pelo período mínimo 
de três anos.  

14.10 Durante o período de realização do Curso de Formação, o 
praça especial (aluno do curso de formação) poderá ser excluído da 
Corporação se não demonstrar aptidão para o serviço bombeiro-militar ou 
por indisciplina, após a conclusão de Conselho de Disciplina, por falta de 
vigor físico atestado nas atividades de educação física ou quando não 
conseguir alcançar a média de aprovação nas disciplinas ministradas, 
resguardados, em qualquer caso, a ampla defesa e o contraditório. 

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 050 de 15MAR2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 0503 
 

 
14.11 Durante o Curso de Formação, os militares poderão 

solicitar desligamento, independente de indenização ao Erário, respeitadas 
as prescrições da Lei do Serviço Militar aos que não prestaram serviço 
militar inicial. 

14.12 Após a conclusão do Curso de Formação, o militar poderá 
requerer sua exclusão da Corporação: 

a) sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de 
cinco anos de formado; 

b) com indenização das despesas relativas à sua preparação e 
formação, quando contar menos de cinco anos de formado. 

14.13 Será eleito o Fórum do Município de Belém para dirimir 
eventuais controvérsias, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser. 

14.14 O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Consulplan 
Consultoria Ltda ., não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, 
apostilas e outras publicações referentes a este Concurso Público. 

14.15 Havendo necessidade de outras informações, as mesmas 
poderão ser obtidas junto à Consulplan Consultoria Ltda . pelo e-mail: 
consulplan@terra.com.br e Site: www.consulplan.com , nos locais de 
inscrições, ou pelos telefones 0**(32) 3721-4216, 0**(32) 3721-9814 e 
0**(32) 3721-5726. 

14.16 A inscrição implicará, por parte do candidato 
conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital. 

14.17 A organização, aplicação, correção e elaboração das 
provas ficarão exclusivamente a cargo da Consulplan Consultoria , e os 
pareceres referentes a recursos serão efetuados em conjunto com a 
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso 
Público.  

14.18 Os resultados divulgados nos endereços eletrônicos 
www.consulplan.com, www.bombeiros.pa.gov.br e www.pa.gov.br não terão 
caráter oficial, sendo meramente informativos. Os prazos para interposição 
de recursos em qualquer fase deverão ser contados com estrita observância 
da hora e local de publicação nos locais de costume das Unidades do CBM-
PA. 

14.19 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham 
sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos pela 
Comissão Especial de Coordenação e Acompanhamento do Concurso 
Público, assessorada pela Consulplan Consultoria . 

 
15 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E 

CONHECIMENTOS) 
15.1 HABILIDADES 
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15.1.1 As questões da prova escrita objetiva de múltipla escolha 

avaliarão habilidades mentais que vão além de mero conhecimento 
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e 
avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio. 

15.1.2 Cada questão da prova escrita objetiva de múltipla 
escolha poderá contemplar mais de uma habilidade e conhecimentos 
relativos a mais de uma área de conhecimento. 

15.2 CONHECIMENTOS 
15.2.1 Nas provas escritas objetivas de múltipla escolha serão 

avaliados, além de habilidades mentais, conhecimentos, conforme 
especificação a seguir.  

15.2.1.1 LÍNGUA PORTUGUESA – 1 Estudo do texto. 1.1 
Interpretação de textos literários ou não. 1.2 Idéias principais do texto. 1.3 
Organização das idéias do texto e suas relações. 1.4 Vocabulário: o sentido 
das palavras no contexto, denotação, conotação. 1.5 Palavras parônimas e 
antônimas. 1.6 Noções de resumo de parágrafos ou de texto. 2- Estudo 
gramatical. 2.1 Ortografia - Acentuação de palavras mais comuns - divisão 
silábica. 2.2 Noções de fonética: encontros vocálicos, encontros 
consonantais e tonicidade. 2.3 Morfologia: estrutura das palavras e 
processos de formação de palavras; classes de palavras: substantivo, artigo, 
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. 2.4 Sintaxe: ordenação de termos na oração - ordem direta e 
ordem inversa; coordenação e subordinação de termos de orações; 
concordância nominal e verbal. 2.5 Pontuação: emprego do ponto, dos dois 
pontos, da vírgula, das aspas e do travessão. 2.6 Noções lingüísticas: 
linguagem padrão e não-padrão. 

15.2.1.2 MATEMÁTICA – 1 Aritmética e álgebra: número e 
numeração. 1.1 Operações fundamentais: adição, multiplicação, divisão, 
potenciação, radiciação e raiz quadrada. 1.2 Múltiplos e divisores: números 
primos, divisibilidade, MDC e MMC. 1.3 Conjunto dos números racionais: 
números fracionários, fração ordinária e decimal, números decimais, dízimas 
periódicas, operações, problemas de aplicação. 1.4 Grandezas 
proporcionais: razões e proporções, divisão proporcional, regra de três 
simples e composta, porcentagem, juros simples. 1.5 Cálculo algébrico: 
expressões algébricas, valor numérico de expressões algébricas, operações 
algébricas, produtos notáveis, fatoração. 1.6 Radicais: transformações e 
propriedades, simplificação, operações, racionalização. 1.7 Equação do 1.º 
grau. 1.8 Equação do 2.º grau. 1.9 Resolução de equações: de 1.º grau, de 
2.º grau, biquadradas, irracionais. 1.10 Resolução de sistemas de 1.º e 2.º 
graus. 1.11 Problemas envolvendo equações e sistemas de 1.º e 2.º graus. 
1.12 Inequações do 1.º e 2.º graus: resolução. 1.13 Sistema métrico decimal: 
unidade de medida (comprimento, área, capacidade, massa, volume): 
operações e aplicações. 2- Geometria: entes e proposições geométricas. 2.1 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 050 de 15MAR2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 0505 
 

Conjunto dos pontos do plano: posições relativas de retas no plano, semi-
reta e segmento de reta, medida de um segmento de reta. 2.2 Ângulos: 
definição e tipos; bissetriz de um ângulo; operações com medida de ângulos; 
ângulos complementares, suplementares, explementares e replementares. 
2.3 Ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma 
transversal. 2.4 Feixe de paralelas: Teorema de Tales - aplicações. 2.5 
Polígonos: classificação, cálculo do número de diagonais, soma de ângulos 
internos e externos. 2.6 Triângulos: elementos e classificação, propriedades, 
congruência e semelhança, relações métricas no triângulo retângulo, razões 
trigonométricas no triângulo retângulo. 2.7 Quadriláteros: elementos e 
classificação, propriedades. 2.8 Circunferência: elementos, posições 
relativas, comprimento de circunferência, comprimento de um arco de 
circunferência. 2.9 Círculo: elementos, relações métricas, área (do círculo, 
do setor circular, da coroa circular). 2.10 Polígonos regulares: elementos de 
um polígono regular, medida do ângulo central, Polígonos inscritos e 
circunscritos (triângulo eqüilátero, quadrado e hexágono: elementos – 
problemas). 2.11 Área e perímetro das figuras planas. 2.12 Volume do 
paralelepípedo retângulo e cubo. 

15.2.1.3 HISTÓRIA – 1 História geral. 1.1 Revoluções 
burguesas na Europa Ocidental. Iluminismo: características. Pensadores: 
filósofos, economistas, enciclopedistas. Os Déspotas Esclarecidos. 1.2 A 
Revolução Industrial. 1.2.1 Antecedentes: econômicos, políticos, sociais. 
1.2.2 Características. 1.2.3 Expansão da revolução industrial. 1.2.4 
Conseqüências: a grande indústria, o comércio, o imperialismo. 1.2.5 O 
movimento operário: Ludismo, Cartismo, Trade Unions. 1.3 Revolução 
Francesa: 1.3.1 Causas da Revolução Francesa. 1.3.2 O Movimento de 
1789. 1.3.3 O estabelecimento da monarquia constitucional. 1.3.4 A 
República. 1.3.5 O Diretório. 1.3.6 Repercussão da Revolução Francesa. 2- 
História do Brasil. 2.1 O golpe de Estado de 1964. 2.1.1 Antecedentes: 
governo João Goulart. 2.2 Governos de: Humberto de Alencar Castelo 
Branco, Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel, 
João Batista Figueiredo. 2.3 O Brasil atual. 2.3.1 A Nova República: O 
Governo Sarney. 2.3.2 O Brasil Novo: As eleições diretas, A Era Collor, O 
Processo de Impeachment de Collor. 2.3.3 O Governo de Itamar Franco. 
2.3.4 O Governo de Fernando Henrique Cardoso: O Plano Real e a Política 
Econômica Neo-Liberal. 2.3.5 O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. 

15.2.1.4 GEOGRAFIA DO BRASIL – 1 Espaço geográfico 
brasileiro: quadro natural – aspectos gerais. 1.1 Posição geográfica. 1.2 
Limites. 1.3 Pontos extremos. 1.4 As diversidades das paisagens naturais. 2- 
A população brasileira. 2.1 A formação do povo brasileiro. 2.2 O crescimento 
populacional. 2.3 A estrutura etária. 2.4 Movimentos populacionais. 2.5 
População rural e urbana. 2.6 Urbanização x metropolização. 3- Estrutura 
econômica. 3.1 Aspectos da industrialização brasileira. 3.2 A diversidade 
das Atividades industriais. 3.3 A desconcentração Industrial. 3.4 A produção  
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agropecuária. 3.5 A produção energética. 3.6 O avanço do setor terciário. 
3.7 A evolução nos meios de transporte e comunicação. 3.8 Industrialização 
x urbanização. 4- Regionalização do espaço brasileiro. 4.1 Regionalização 
geopolítica e o nível de desenvolvimento. 4.2 As regiões geo-econômicas. 
4.3 O Brasil e a DIT (Divisão Internacional do Trabalho). 4.4 O Brasil e o 
MERCOSUL. 4.5 O Brasil e a economia mundial. 

15.2.1.5 BIOLOGIA – 1 Seres vivos: classificação dos seres 
vivos. 2- Estrutura celular (citologia). 3- Evolução dos seres vivos. 4- Reino 
vegetal: funções vitais das plantas. 5- Estudos de Briófitas, Pteridófitas, 
Gimnospermas e Angiospermas. 6- Reino Animal. 6.1 Características gerais, 
reprodução, nutrição, locomoção e coordenação. 6.2 Poríferos. 6.3 
Cnidários. 6.4 Artrópodes. 6.5 Moluscos. 6.6 Equinodermos. 6.7 
Nematelmintos. 6.8 Platelmintos. 6.9 Anelídeos. 6.10 Cordados. 

15.2.1.6 QUÍMICA – 1 Introdução à Química. 1.1 Termos 
utilizados em Química. 1.2 Conceito e representação gráfica de: símbolos e 
fórmulas químicas, equações químicas, reações químicas. 1.3 Química 
como atividade humana: características e importância social. 2- Matéria. 2.1 
Sistema conceitual de matéria: materiais homogêneos e heterogêneos, 
misturas, soluções, colóides e agregados. 2.2 Estados físicos da matéria. 
2.3 Propriedades gerais e específicas. 2.4 Mudanças de estado. 2.5 
Métodos de separação. 3- Substâncias. 3.1 Conceito. 3.2 Classificação: 
substâncias simples e substâncias compostas. 3.3 Ponto de fusão, ponto de 
ebulição, densidade e solubilidade. 3.4 Princípio de Avogadro, mol e massa 
molar. 4- Fenômenos. 4.1 Conceito. 4.2 Classificação: fenômenos físicos, 
fenômenos químicos e fenômenos físico-químicos. 4.3 Diferença entre os 
fenômenos. 5- Noções de estrutura atômica. 5.1 Conceito de átomo. 5.2 
Modelo atômico de Dalton. 5.3 Partículas subatômicas. 5.4 Número atômico, 
número de massa e massa atômica. 5.5 Fenômenos atômicos: isotopia, 
isobaria, isotonia e alotropia. 5.6 Distribuição eletrônica: níveis energéticos. 
6- Estudo do elemento químico. 6.1 Conceito. 6.2 Notação. 6.3 
Nomenclatura. 6.4 Classificação geral. 6.5 Classificação periódica dos 
elementos. 6.6 Estudo descritivo da Tabela Periódica: Lei Periódica, 
períodos, grupos, subgrupos e principais famílias. 7- Noções de reações 
químicas: 7.1 Reações de síntese ou adição, análise ou decomposição, 
simples troca ou deslocamento, dupla troca ou permutação. 8- Noções sobre 
ligações químicas. 8.1 Conceito. 8.2 Classificação: ligação iônica, ligação 
covalente e ligação metálica. 8.3 Relação entre ligação química e 
propriedades físico-químicas. 9- Sinopse das funções inorgânicas. 9.1 
Conceito de ácido, base, sal e óxido. 9.2 Propriedades funcionais. 9.3 
Nomenclatura. 

15.2.1.7 FÍSICA – 1- Movimento: considerações gerais. Noções 
de movimento. Movimento retilíneo: velocidade, movimento uniformemente 
variado, aceleração. 2- Forças: noções de força. Medida. Elementos. 
Representação gráfica. Sistema de forças. Composição de forças: forças de 
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mesma direção e sentido, forças de mesma direção e sentidos diferentes. 
Duas forças concorrentes. Binário. Gravidade: considerações gerais. 
Equilíbrio de um corpo sob ação da gravidade. 3- Trabalho, potência, 
rendimento e energia: mecânica, cinética e potencial. 

Belém (PA), 09 de Março de 2006. 
 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O candidato deverá preencher o recurso, conforme modelo, 
também, disponível no site: www.consulplan.com , e enviá-lo para a 
organizadora Consulplan Consultoria via e-mail consulplan@terra.com.br, 
ou ainda, via fax (32) 3721-4216, devendo, ainda, obrigatoriamente, 
encaminhar o recurso original, devidamente assinado, juntamente com os 
fundamentos, via postal (ECT), para o endereço da organizadora:  

Referente: Recurso Concurso Para Seleção Soldado 
Bombeiro (PA) 

 

Consulplan Consultoria 
Rua Judith Pompei, nº 02 – Bairro Augusto Abreu 
Muriaé – MG   CEP: 36880.000 

 
ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO (a ser utilizado pe lo candidato) 
Eu(nomecompleto)_______________, (nacionalidade) _________ (estado 
civil)______,(profissão)_________, nascido(a) em_______ ,R.G. 
nº___________________ , C.P.F. nº ________, residente na 
Rua/Av._______,  nº _______, 
Bairro_________,Cidade______,Estado____, CEP ______, Tel.______, 
Nomeio e constituo meu bastante procurador o Senhor (nome 
completo)____________, (nacionalidade) ______________, (estado 
civil)_____, (profissão) ______, R.G. nº 
___________,C.P.F.nº______residente na Rua/Av. ______, nº________, 
Bairro ____________, Cidade ________ , Estado______, CEP 
_____________________, para o fim específico de assinar o requerimento 
de inscrição no respectivo Concurso Público. 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO  
 

NOME DO CANDIDATO:.......................................................................................................... 
ENDEREÇO DO CANDIDATO: ............................................................................................... 
CARGO: .................................................CIDADE:..................................Nº DA 
INSCRIÇÃO:............................ 
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº : 

..................................................................... 
Marque com X a prova objeto do recurso: Português (   )  Matemática  (   ) Outros (   ) 
ESCREVA OS DADOS DA QUESTÃO OBJETO DO RECURSO: 
QUESTÃO Nº ........................... Gabarito Oficial (   )  Resposta do Candidato (   ) 
ARGUMENTAÇÃO DO CANDIDATO: 
....................................................................................... 
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________________________________________________(local e data) 
 

________________________________________________(assinatura) 
 

________________________________________________(R.G.) 
 

* PROCURAÇÃO A SER OUTORGADA SOMENTE PELO CANDIDATO , 
SE MAIOR DE 18 ANOS, EM CASO DA IMPOSSIBILIDADE DE 
COMPARECIMENTO PARA REQUERER A INSCRIÇÃO, NA CONDIÇ ÃO 
DE CANDIDATO. 

 
ANEXO III – CALENDÁRIO DOS EVENTOS 

 
EVENTO DATA LOCAL HORÁRIO 

Período de Inscrição 
31/03 a 

13/04/2006 
Agências dos Correios e Internet 
www.consulplan.com 

Horário de 
expediente 

Confirmação da Inscrição 
A partir de 
02/05/2006 Internet www.consulplan.com - 

Exame Intelectual - Aplicação 07/05/2006 
Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
07/05/2006 

- 

Exame Intelectual – Divulgação 
do Gabarito Oficial 

08/05/2006 
Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
08/05/2006 

A partir das 13:00 h 

Divulgação Pontuação Prova 
Escrita 19/05/2006 

DOE e Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
19/05/2006 

- 

Avaliação Psicológica - 
Aplicação 

23/05 a 
31/05/2006 

Convocação no DOE e disponível 
na Internet www.consulplan.com 

- 

Avaliação Psicológica  - 
Resultado 

02/06/2006 
Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
02/06/2006 

A partir das 13:00 h 

Exame de Saúde - Avaliação 09/06 a 
14/06/2006 

Convocação no DOE e disponível 
na Internet www.consulplan.com 

- 

Exame de Saúde - Resultado 16/06/2006 
Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
16/06/2006 

A partir das 13:00 h 

Exame de Suficiência Física   
17/06 a 

22/06/2006 
Convocação no DOE e disponível 
na Internet www.consulplan.com - 

Exame de Suficiência Física  - 
Resultado 23/06/2006 

Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
23/06/2006 

A partir das 13:00 h 

Entrega de Documentos: 
Habilitação 28/06/2006 

Convocação no DOE e disponível 
na Internet www.consulplan.com 08:00h às 13:00h 

Resultado Final 26/06/2006 
DOE e Disponível na Internet 
www.consulplan.com a partir de 
25/06/2006 

- 

ANEXO IV - ENXOVAL 
• Camiseta vermelha c/ manga 
• Camiseta branca s/ manga (Masc); 
• Camiseta Branca s/ manga (Fem); 
• Short em Tactel (Masc); 
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• Bermuda em helanca vermelha (Fem); 
• Meia soquete branca; 
• Tênis preto; 
• Sunga preta (Masc); 
• Maiô preto, tipo olímpico (Fem); 
• Bermuda em helanca preta (Fem); 
• Sandália preta, tipo Havaiana; 
• Roupas íntimas e materiais de higiene pessoal; 
• Jogo de roupa de cama branca - Solteiro; 
• Toalha de banho e de rosto vermelha. 
Obs: 02 (duas) unidades de cada item especificado acima, 

todos personalizados. 
Belém (PA), 09 de Março de 2006. 
 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS GERAIS 

A) ALTERAÇÃO DE OFICIAL  
1 – LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 11MAR2006. 
Ao MAJ QOBM ELIEL FRANKLIN MONTEIRO, do QCG, 07 

(sete) dias e dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 
18MAR2006. 

(Ref. Nota nº 11/2006- SGBMCS/QCG) 
 

2 – DETERMINAÇÃO 
Determino a todas as praças do comando Geral do CBMPA, a 

freqüentarem de segunda a sexta-feira, da formatura matinal (08h00). 
(ref. Nota nº 13/2006- SGBMCS/QCG) 
 

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - EXTRATO DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO CEDEC N° 001/2006 
Partes : Estado do Pará, Corpo de Bombeiros 

Militar/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e Prefeitura Municipal de 
Faro. 

Objeto : Aquisição de material para complementar o serviço de 
perfuração de poços artesianos, objeto do convênio 005/2005, cujo recurso 
conveniado não foi suficiente para atender em sua totalidade o custo do 
mesmo. 
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Vigência : Até o dia 10 de junho de 2006. 
Dotação Orçamentária : 31102 – Encargos Gerais sob a 

supervisão do CBM. 
                                            4545 - Ações de apoio à prevenção 

de riscos coletivos. 
Elemento de Despesa : 334041 - Contribuições. 
Fonte : 001 
Fonte de Recurso : Estadual  
Fórum : Belém 
Data da Assinatura : 10/03/2006 
Endereço das partes :  
CBMPA:  Av. Júlio César, 3000 – Val-de-Cans. 
PMF: Município de Faro 
Ordenador de Despesa : 
Belém, 13 de março de 2006. 
 
ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transc. do DOE nº 30640, de 14/03/2006) 
 
 

2 - RESCISÃO CONTRATUAL 
Contrato nº 011/2006. 
Partes : Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Empresa 

Diprofarm – Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda 
Data da Assinatura : 06/02/2006. 
Ordenador de Despesa : 
Belém – PA, 10 de março de 2006. 
 
ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transc. do DOE nº 30640, de 14/03/2006 
 
 

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Concedo a 1º TEN QOBM CILÉA SILVA MESQUITA, do 
GSE/NOPP, 20 (vinte) dias e prorrogação de prazo para conclusão de 
sindicância da qual é encarregada, conforme portaria nº 66/2006- Gab. 
Cmdo, publicada na 4ª parte do BG nº 28, de 08FEV2006. 

(Ref. Of. nº 10/2006 - Sind.) 
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ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 

 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – TEN CEL QOBM 
                Ajudante geral do CBMPA  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


