
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 18 DE AGOSTO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 149
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2008 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM LESSA
Supervisor de Área CAP BM LUIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA

2º Turno: CAP BM NOBRE
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ERIVALDO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 -  RELAÇÃO DOS MILITARES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE 

OPERADOR DE CCI (CARRO DE COMBATE A INCÊNDIO),  REALIZADO NO 5º 
GBM/MARABÁ PELA INFRAERO,  NO  PERÍODO  DE  30  DE  JUNHO  A 03  DE 
JULHO DE 2008.

POSTO/GRAD NOME COMPLETO UBM MÉDIA
FINAL

SD BM GEZIEL da Silva Brito 5º GBM 9,75
SD BM ELILTON dos Santos Silva 5º GBM 9,25
SUB TEN VALTER Oliveira Santos 5º GBM 9,00
2º SGT BM EUDES Pereira Lima 5º GBM 9,00
3º SGT BM Nilson JACAUNA 5º GBM 9,00
3º SGT BM FRANK Ney Antunes Pinto 5º GBM 8,75
3 SGT BM João Nascimento SANTANA Júnior 5º GBM 8,75
SD BM ALFEU Teixeira Rocha Neto 5º GBM 8,75
SD BM VANDERSON dos Santos Oliveira 10º GBM 8,85
SD BM Sandro CIRILO Siqueira 5º GBM 8,25
CB BM MARLOS Alex Alves Moraes 5º GBM 7,50
CB BM José Raimundo SILVA 5º GBM 7,25

(Ref. Nota nº 52/2008 – DEI)

2 -  RELAÇÃO DOS MILITARES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE 
FORMAÇÃO  TÉCNICA DE  BOMBEIRO  DE  AERÓDROMO,  REALIZADO  NO  5º 
GBM/MARABÁ PELA INFRAERO, NO PERÍODO DE 09 A 27 DE JUNHO DE 2008.
POSTO/GRAD NOME COMPLETO UBM MÉDIA

FINAL
2º TEN BM Thiago Santhiaelle de CARVALHO 5º GBM 9,17
SD BM ELESSANDRO da Silva Costa 5º GBM 8,78
SD BM LOURIVAN Cerneiro de Souza 5º GBM 8,75
SD BM LUCIANO Cardoso da Costa 5º GBM 8,62
SD BM Sezinando ELDER do Nascimento Melo 8º GBM 8,62
SD BM ROMILDA Valentim da Silva 5º GBM 8,62
SD BM Raul Fhelipe Carvalho ZOTTOLO 5º GBM 8,55
SD BM ELILTON dos Santos Silva 5º GBM 8,45
SD BM GEZIEL da Silva Brito 5º GBM 8,43
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3º SGT BM FRANK Ney Antunes Pinto 5º GBM 8,37
SD BM Erick BRYHAN Tavares Leal 5º GBM 8,37
SD BM Elkson Matos dos SANTOS SILVA 5º GBM 8,35
SD BM SANDRO SIRILO SIQUEIRA 5º GBM 8,33
SD BM Evandro MATEUS de Oliveira 5º GBM 8,33
SD BM JOSIANE dos Santos Rabelo 5º GBM 8,28
SD BM Fernando Pinto CABRAL 5º GBM 8,20
SD BM LAURO De Jesus da Silva Filho 5º GBM 8,18
SD BM VANDRESON dos Santos Oliveira 5º GBM 8,17
SD BM ROMÁRIO de Souza Cavalcante 8º GBM 8,11
SD BM PAULA Cardoso Souza de Miranda 5º GBM 8,10
SD BM PAULO JOSÉ Nogueira Lopes 5º GBM 8,03
SD BM JANETE dos Santos Rabelo 5º GBM 8,03
SD BM ALFEU Teixeira Rocha Neto 8º GBM 7,87
SD BM Marcos AURÉLIO Batista da Silva 5º GBM 7,85
SD BM Paulo RAMOS da Silva 5º GBM 7,83
SD BM Carlos Francisco MACÊDO de Araújo 5º GBM 7,75
SD BM FERNANDO Ribeiro Silva 5º GBM 7,75
SD BM FABIANE da Silva Oliveira 5º GBM 7,72
SD BM Cairo Dias BARBOSA 5º GBM 7,70
SD BM Luis CARLOS Lima Coelho 5º GBM 7,35
SD BM ALEXSANDRO Santos Pereira 5º GBM 7,33
SD BM Francisco ELVIS Almeida Fonseca 5º GBM 7,33
SD BM JANNAYNA do Socorro Santos Costa 5º GBM 7,06

(Ref. Nota nº 52/2008 – DEI)

3- COMUNICADO DA DEI:
A) A Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA, conforme Ofício recebido nº 

0801/SENASP/DFNSP/08  informa  que  o  Departamento  da  Força  Nacional  de  segurança 
Pública está ampliando seu banco de dados sobre instrutores nas áreas de Segurança Pública 
e Defesa Civil e que serão selecionados instrutores para as seguintes disciplinas Abordagem, 
Ações  de  defasa  Civil,  Atendimento  Pré-hospitalar,  Educação  Física,  Natação  Utilitária  e 
Ordem Unida.

Os  currículos  e  fichas  de inscrição  deverão  ser  enviados  para  o  correio 
eletrônico ao endereço juliana.dasilva@provisorio.mj.gov.br, até o dia 15AGO2008.

João Hilberto Souza de Figueiredo – Cel QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA
FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
MODELO DE CURRÍCULO
DADOS PESSOAIS
Nome:
Sobrenome:
Endereço de e-mail:
Tel Celular:
Tel Residencial:
Endereço:
Cidade:
Estado:
CEP:
Data de Nascimento:
CPF:
Pis/Pasep:

INSTITUIÇÃO DE ORIGEM
Instituição:
Tel Instituição
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Fax Instituição:
Cidade:
Estado:
CEP:
Data de Praça:
Rg:
Posto/Grad:
Conceito:

FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO:
(Escolher instrução)
Instrução 1:
Instrução 2:
Instrução 3:
Instrução 4:
Instrução 5:
Grau:
Graduação:
Curso militar:
Congratulações militares:
Especialização:
Mestrado:
Doutorado:
Pós-Doutorado:
Experiência em Instrução:
Idioma Estrangeiro:
Anotações da Banca:
Hora/Aula:

Experiência operacional
Tipo de operação:
Data:
Atuação:

Emergências
Nome do Médico:
Tel Médico:
Alergias:
Medicamentos:
Contato de emergência:
Relação de proximidade:
Tel do contato:
(Ref. Nota nº 59/2008 – DEI)

B) Encontram-se abertas na Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA, as 
inscrições no período de 11 a 15 de agosto de 2008, para o Curso de Formação de Docentes 
do IESP:

Local do Curso: IESP
Período do Curso: 18AGO a 10OUT de 2008
Horário: Matutino 
Público  alvo:  Oficiais,  Subtenentes  e  Sargentos  (instrutores  dos  diversos 

cursos do CBMPA).
(Ref. Nota nº 57/2008 – DEI)

4 – DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO
Ficam  dsignados  os  militare  abaixo  relacionados,  a  fim  de  comporem  a 

comissão que tem como objetivo ministrar o Tste d Aptidão física aos ´primeirosSargentos 
selecionados ao Curso de aperfeiçoamento de Sargentos do CBMPA.

Presidente:
TCEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS

Membro:
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TEN QOBM CÉSAR ALBERTO TAVARES DA SILVA

Secretário:
SUBTEN BM JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO
Data:
12 E 13 DE AGOSTO DE 2008.
Local: Escola Superior de Educação Física.
Horário: 08h00 no local.

DATA UBM’S ENVOLVIDAS (TODOS OS QUADROS)
12AGO2008 1º GBM, 1º GBS, 1ª SBM, 1º SGMAF, 10º SGBM/I,  3º GBM, 3º SGBM/I,  3ª 

SBM/I, 4º SGBM/I, 5º SGBM/I
13AGO2008 6º SGBM/I, 7º SGBM/I, 9º SGBM/I, CAT, GAB. MIL. ASS.LEG., CSMV/MOP, 

CIOP, QCG, GSE, 

Determinação:
1 – A compilação da ata deverá ser encaminhada ao Diretor de Pessoal até 

48h após o termino do TAF.
2 – Todos os Comandantes dos Militares envolvidos deverão informar seus 

comandados para cumprirem rigorosamente as datas do TAF.
3 – Os Comandantes do 5°GBM - Marabá e 10° SGBM/I – Parauapebas, 

deverão providencias o TAF ao militares que foram selecionados ao CAS BM/2008 – terma B, 
e encaminharem o resultado diretamente ao Diretor de Pessoal para publicação até a data de 
15 de agosto de 2008.

(Ref. nota n° 045/2008 – Gab. do Subcomando Geral do CBMPA)

5  -  CONVOCAÇÃO  DE  CANDIDATOS  LIMINARISTAS  AO  CFO 
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES (CFO BM – 2008)

EDITAL N.º 10/2008 – CBMPA/CFO, DE 13 DE AGOSTO DE 2008

O  ESTADO  DO  PARÁ,  por  meio  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar, 
representado por seu Comandante-Geral, torna pública  a convocação dos candidatos  sub 
judice para a realização dos exames médicos do Concurso Público de Admissão ao Curso 
de Formação de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará (CBMPA/CFO).

 
1  Relação  dos  candidatos  sub  judice  convocados  para  os  exames 

médicos, conforme  subitem  8.2  do  edital  de  abertura,  na  seguinte  ordem:  município  de 
classificação, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética.

BELÉM
100031143,  FELIPE BATISTA VIEITAS /  100018491,  CARLOS RANGEL 

VALOIS DA SILVA
2 DOS EXAMES MÉDICOS
2.1 Os exames médicos, de caráter apenas eliminatório, têm como objetivo 

avaliar as condições de saúde física e mental do candidato, que o tornem apto para freqüentar 
o CFO BM – 2008.

2.1.1  O  exame  será  procedido  por  uma  Junta  Médica,  constituída  por 
médicos de diferentes especialidades.

2.1.2 No momento dos exames médicos, o candidato deverá apresentar à 
Junta Médica 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).
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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  audiométrica; 

(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  seis  meses)  (sexo 

feminino).
q)  ultra-sonografia  pélvica;  (exame  com  validade  de  seis  meses)  (sexo 

feminino).
r)  radiografia  panorâmica  odontológica  com laudo radiológico;  (ambos os 

sexos).
2.1.3  Constituem causas  de  inaptidão de  saúde  física  para  freqüentar  o 

CFSD BM – 2008:
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) 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 periapicais;
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;

t)  eletroencefalograma  com  anormalidade  compatível  com  a  doença  do 
sistema nervoso relacionada como incapacitante;
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u) distúrbios da fala;
v) a candidata aprovada nas provas objetivas e convocada para os exames 

médicos  que  apresentar  estado  de  gravidez,  será  afastada  do  concurso  público,  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.

2.1.4 Quando ultrapassados 180 (cento e oitenta) dias da aprovação nos 
exames médicos  de que trata  o  subitem 2.1.2 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.

3. DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS
3.1  Os  candidatos  sub  judice  convocados  para  os  exames  médicos  e 

odontológicos, conforme disposições desse edital, deverão comparecer para a realização desta 
etapa em dois períodos distintos, observando o horário de convocação.

3.2 Os exames médicos serão realizados no dia e  21 de agosto de 2008, 
em locais e horários abaixo determinados.

Etapa Endereço Horário de 
realização

Exames médicos Avenida  Alcindo  Cancela,  130  –  Bairro  Umarizal  – 
Belém/PA. 9 horas

Exames 
Odontológicos

ABO  –  Associação  Brasileira  de  Odontologia  –  Rua 
Marquês de Herval, nº. 2298 – Belém/PA. 14 horas

3.3  O  candidato  deverá  providenciar,  à  suas  expensas,  os  exames 
necessários.

3.4  Os  exames  entregues  serão  avaliados  pela  Junta  Médica,  em 
complementação ao exame clínico.

3.5 A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos exames ou a 
repetição dos exames, se necessário, para a conclusão do diagnóstico.

3.6 Serão aceitas cópias autenticadas dos laudos dos exames laboratoriais e 
complementares. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os exames médicos ou as cópias 
autenticadas dos exames entregues pelos candidatos.

3.7 Em todos os exames exigidos no subitem 2.1.2, além do número do 
documento de identidade do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o 
registro  no  órgão  de  classe  específico  do  profissional  responsável,  sendo  motivo  de 
inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

3.8 Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à 
realização dos exames médicos.

3.9 A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos 
candidatos, emitirá apenas parecer de inaptidão.

3.10 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não 
comparecer aos exames médicos ou, ainda, que deixar de entregar algum exame durante a 
realização dessa fase, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.

3.11  No dia  de  realização  dos  exames  médicos,  os  candidatos  deverão 
comparecer  ao local  indicado,  trajando calção  de banho,  no caso  de candidatos  do  sexo 
masculino e maiô de duas peças (biquíni), para os candidatos do sexo feminino.

3.12 Para a realização dos procedimentos odontológicos há a necessidade 
de  que  o  candidato  realize  prévia  higiene  bucal,  bem como  leve  ao  local  das  provas  os 
acessórios de higienização oral.

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O resultado provisório dos Exames Médicos dos candidatos  sub judice 

será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Pará  e  divulgado  na  Internet,  no  endereço  eletrônico 
www.movens.br, na data provável de 29 de agosto de 2008.

Paulo Gerson Novaes de Almeida - Cel QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE n° 31232 de 13/08/2008)
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6  -  CONVOCAÇÃO  DOS  CANDIDATOS  LIMINARISTAS  AO  CFSD 
CONCURSO  PÚBLICO  DE  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 
SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES (CFSD BM – 2008)

EDITAL N.º 11/2008 – CBMPA/CFSD, DE 13 DE AGOSTO DE 2008

O  ESTADO  DO  PARÁ,  por  meio  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar, 
representado por seu Comandante-Geral, torna públicos a convocação dos candidatos sub 
judice para a realização dos exames médicos do Concurso Público de Admissão ao Curso 
de Formação de Soldados Bombeiros Militares Combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Pará (CBMPA/CFSD).

1  Relação  dos  candidatos  sub  judice  convocados  para  os  exames 
médicos, conforme  subitem  8.2  do  edital  de  abertura,  na  seguinte  ordem:  município  de 
classificação, número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética.

1.1 BELÉM
100036358, KLEBER GEMAQUE CARDOSO / 512110744, MADSON PIRES 

DA SILVA
1.1 BREVES
100129933, ABIB BARBOSA FRANCEZ / 100141453,  BRUNO PEDROSO 

DA SILVA 
1.1 CAPANEMA
100131792, GILENO FARIAS OSMAR 
2 DOS EXAMES MÉDICOS
2.1 Os exames médicos, de caráter apenas eliminatório, têm como objetivo 

avaliar as condições de saúde física e mental do candidato, que o tornem apto para freqüentar 
o CFSD BM – 2008.

2.1.1  O  exame  será  procedido  por  uma  Junta  Médica,  constituída  por 
médicos de diferentes especialidades.

2.1.2 No momento dos exames médicos, o candidato deverá apresentar à 
Junta Médica 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) triglicerídeos; (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  audiométrica; 

(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  seis  meses)  (sexo 

feminino).
q)  ultra-sonografia  pélvica;  (exame  com  validade  de  seis  meses)  (sexo 

feminino).
r)  radiografia  panorâmica  odontológica  com laudo radiológico;  (ambos os 

sexos).
2.1.3  Constituem causas  de  inaptidão de  saúde  física  para  freqüentar  o 

CFSD BM – 2008:
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) 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 
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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 periapicais;
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;

t)  eletroencefalograma  com  anormalidade  compatível  com  a  doença  do 
sistema nervoso relacionada como incapacitante;

u) distúrbios da fala;
v) a candidata aprovada nas provas objetivas e convocada para os exames 

médicos  que  apresentar  estado  de  gravidez,  será  afastada  do  concurso  público,  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.

2.1.4 Quando ultrapassados 180 (cento e oitenta) dias da aprovação nos 
exames médicos  de que trata  o  subitem 2.1.2 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.

3. DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS
3.1  Os  candidatos  sub  judice  convocados  para  os  exames  médicos  e 

odontológicos, conforme disposições desse edital, deverão comparecer para a realização desta 
etapa em dois períodos distintos, observando o horário de convocação.

3.2 Os exames médicos serão realizados no dia e  21 de agosto de 2008, 
em locais e horários abaixo determinados.

 

_____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 149 de 18AGO2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.70 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Etapa Endereço
Horário de 
realização

Exames 
Médicos

Avenida  Alcindo  Cancela,  130  –  Bairro  Umarizal  – 
Belém/PA. 9 horas

Exames 
Odontológicos

ABO – Associação Brasileira de Odontologia – Rua Marquês 
de Herval, nº. 2298 – Belém/PA. 14 horas

 
3.3  O  candidato  deverá  providenciar,  à  suas  expensas,  os  exames 

necessários.
3.4  Os  exames  entregues  serão  avaliados  pela  Junta  Médica,  em 

complementação ao exame clínico.
3.5 A critério da Junta Médica, poderão ser solicitados novos exames ou a 

repetição dos exames, se necessário, para a conclusão do diagnóstico.
3.6 Serão aceitas cópias autenticadas dos laudos dos exames laboratoriais e 

complementares. Em nenhuma hipótese serão devolvidos os exames médicos ou as cópias 
autenticadas dos exames entregues pelos candidatos.

3.7 Em todos os exames exigidos no subitem 2.1.2, além do número do 
documento de identidade do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o 
registro  no  órgão  de  classe  específico  do  profissional  responsável,  sendo  motivo  de 
inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

3.8 Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à 
realização dos exames médicos.

3.9 A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos 
candidatos, emitirá apenas parecer de inaptidão.

3.10 Será eliminado do certame o candidato considerado inapto, ou que não 
comparecer aos exames médicos ou, ainda, que deixar de entregar algum exame durante a 
realização dessa fase, ou posteriormente, caso seja solicitado pela Junta Médica.

3.11  No dia  de  realização  dos  exames  médicos,  os  candidatos  deverão 
comparecer  ao local  indicado,  trajando calção  de banho,  no caso  de candidatos  do  sexo 
masculino e maiô de duas peças (biquíni), para os candidatos do sexo feminino.

3.12 Para a realização dos procedimentos odontológicos há a necessidade 
de  que  o  candidato  realize  prévia  higiene  bucal,  bem como  leve  ao  local  das  provas  os 
acessórios de higienização oral.

4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
4.1 O resultado provisório dos Exames Médicos dos candidatos  sub judice 

será  publicado  no  Diário  Oficial  do  Pará  e  divulgado  na  Internet,  no  endereço  eletrônico 
www.movens.br, na data provável de 29 de agosto de 2008.

Paulo Gerson Novaes de Almeida - Cel QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE n° 31232 de 13/08/2008)

7 - QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL DO 7º SGBM/I
Período de 11 a 15AGO2008.

DATA HORÁRIO INSTRUÇÃO INSTRUTOR UNIFORME
11.08.2008 08:00h às 12:00h Manutenção do quartel Cb Vicente Ed. Física
12.08.2008 08:00h às 09:30h Educação física Sgt Nazareno Ed. Física

10:00h às 12:00h Manutenção de equipamentos Sgt Nazareno Ed. Física

13.08.2008 08:00h às 12:00h A Disposição do comando XXXXXXXX XXXXXXXX
14.08.2008 08:00h às 09:30h Educação física Sgt Nazareno Ed. Física

10:00h às 12:00h Manutenção de Moto-serra Sgt Ronaldo Ed. Física
15.08.2008 08:00h às 09:00h Formatura Geral Cap Cláudio Prontidão

09:30h às 12:00h Instrução na APM Subten Lopes Prontidão 

Belém/PA, 08 de agosto de 2008.

CHARLYSTON WYTTING CARDOSO DE SOUSA – CAP QOBM
Subcomandante do 7º SGBM/I

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
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I - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - RESUMO DE PORTARIA 

RESUMO DE PORTARIA Nº 425, DE 12 DE AGOSTO DE 2008.
Conceder suprimento de fundos ao CAP QOABM  ANTÔNIO  CARLOS DA 

SILVA E SOUZA, CPF 330.915.362-20, MF 3381714/1, Respondendo pelo Comando do 6º 
SGBM/I.O  valor  do  suprimento  de  fundos  correspondente a  R$  1.000,00 (hum  mil  reais), 
339030 – Material de Consumo R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Paulo Gerson Novaes de Almeida - Cel QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE n° 31232 de 13/08/2008)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 104, DE 12 DE AGOSTO DE 2008
Anexos: Cópia do Parecer nº 058/2008 – COJ de 19 de maio de 2008.

O Subcomandante Geral  do CBMPA e Chefe  do EMG,  no uso  de suas 
atribuições  legais  e  tendo  tomado  conhecimento  dos  documentos  em  anexo,  em  que  a 
Comissão  de  Justiça  do  CBMPA  manifestou  posicionamento  através  do  Parecer  nº 
058/2008/COJ, que concluiu pela necessidade de abertura de sindicância, com o intuito de 
apurar os possíveis fatos novos argumentados pelo 1º SGT BM JOSÉ JÚNIOR DE SOUSA 
RAMOS, RG 1706990, pertencente atualmente ao quartel do QCG/2ª Seção do EMG, sobre o 
ocorrido no dia 29 de abril de 1998, onde culminou com a transformação do velório do SD BM 
Edson Santos da Silva, em passeata de protesto por parte de um quantitativo de praças, em 
decorrência da não liberação por parte do Comando da Corporação, da VTR Auto Escada 
Mecânica para transportar o corpo do referido soldado, fato este que já foi objeto de apuração 
no Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 122/1998, com a solução publicada em 
Boletim Geral nº 198 de 05 de novembro de 1998.

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  SINDICÂNCIA,  para  apurar  todas  as 

circunstâncias dos possíveis fatos novos apresentado pelo militar;
Art. 2º - Nomear o CAP QOBM ANANIAS DE ALBUQUERQUE AMARAL, 

RG 1388915,  atualmente  comandante  do  11º  SGBM/I,  como  Encarregado da Sindicância, 
delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem;

Art.  3º -  O  Encarregado  deverá  observar  as  orientações  formalizadas 
através do ofício n° 1000, de 26 de junho de 2008, da JME, transcrito no BG n° 128, de 14 de 
julho de 2008;

Art.  4º -  Estabelecer  o  prazo  legal  para  a  conclusão  dos  trabalhos,  em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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