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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL  

BELÉM-PARÁ 22 DE DEZEMBRO DE 2009. 
BOLETIM GERAL Nº 219 

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte: 

 
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇO PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2009 (QUARTA-F EIRA) 
Superior de Dia MAJ BM LIMA 
Supervisor de Área CAP BM SILVIO FEITOSA 

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ARTHUR 
2º Turno: CAP BM VARELA 

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM OTÁVIO 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JEFERSON 
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE NAVEGAÇÃO  
FLUVIAL 

A Diretoria de ensino e Instrução torna pública a seleção interna ao Curso de 
Navegação Fluvial a ser realizado no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia 
em Manaus – AM, no período de 14 de junho a 01 de outubro de 2010. 
 
1. DAS VAGAS. 

Será disponibilizada 01 (uma) vaga, sendo a seleção somente para o ano de 
2010, destinada a Sargento Bombeiro Militar. 
 
2. DA INSCRIÇÃO . 

As inscrições para o processo seletivo deverão ser realizadas no período de 
22 a 30 de dezembro de 2009, com a ficha de inscrição preenchida, “ANEXO A”, e encaminhada 
à Diretoria de Ensino e Instrução, no horário das 08h às 13 horas , pessoalmente ou via fax, neste 
caso devendo ser enviado o original a Diretoria posteriormente, através de seus comandantes. 
 
3. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO AO P ROCESSO SELETIVO: 
a) Ser Sargento BM, 
b) Estar no Comportamento “BOM”. 
c) Não estar licenciado para tratar de interesse particular; 
d) Não ter sido condenado à pena de suspensão do cargo ou função, previsto no CPM, durante o 
prazo de duração desse processo de seleção; 
e) Não estar respondendo a Conselho de Disciplina; 
f) Na estar afastado de funções ou estar cedido a outros Órgãos do Estado; 
g) Não possuir tatuagens aparentes com o uso dos uniformes de serviço, ou com desenhos 
ofensivos ou incompatíveis com o perfil militar; 
h) Possuir no mínimo o Ensino Médio; e, 
i) Possuir no mínimo Curso de Mergulho ou Guarda vida. 
 
4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A  INSCRIÇÃO. 
a) Requerimento do candidato, em formulário próprio, atestado pelo seu Comandante, Chefe ou 
Diretor com parecer favorável, confirmando que o Candidato preenche os requisitos necessários 
em conformidade com o item 3 do presente Edital; 
b) Documento de identidade (cópia xerográfica); 
c) Cópia do certificado do Ensino Médio ou Superior; e, 
d) Cópia do certificado do Curso de Mergulho ou Guarda vida. 
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5. DA SELEÇÃO, LOCAL E DATA. 
A referida seleção será de caráter eliminatório com aplicação de Exame Médico e 

Teste de Aptidão Física a ser aplicado no Município de Belém, sendo realizado em local a ser 
divulgado em Boletim Geral da Corporação, com datas já especificadas no item 8 deste Edital.  
 
6. DA ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO: 

Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção interna o 
candidato que durante a sua realização: 
-- Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 
com as autoridades presentes e/ ou com os demais candidatos; 
- Ausentar-se do local do Exame Médico e do TAF, a qualquer tempo sem a prévia autorização da 
comissão aplicadora; 
- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 
- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 
razão do afastamento de candidato do local assim especificado, seja qual for o motivo. 
 
7. EXAME MÉDICO: 

Tem por objetivo analisar as condições de saúde física e mental do candidato, que 
o torne apto para freqüentar o curso. O exame será procedido pela Junta de Inspeção de Saúde 
BM (JISBM). Os candidatos habilitados deverão apresentar à Junta de Saúde BM, no dia 06 de 
janeiro de 2010  na POLIBOM, munidos de resultado recente dos exames abaixo relacionados: 
HEMOGRAMA COMPLETO, TIPAGEM SANGUINEA, FATOR RH, ANTI HIV, REAÇÃO DE 
MACHADO GUERREIRO, URINA ROTINA, PARASITOLOGIA DE FEZES, URÉIA, CREATININA, 
COLESTEROL TOTAL, TRIGLICERÍDEOS, TGO/TGP, GLICEMIA, VDRL, PSA (Masc) APARTIR 
DE 40 ANOS), PCCU (FEM) LAUDO OTORRINOLARINGOLÓGICO, LAUDO 
OFTALMOLOGISTA, AUDIOMETRIA, TESTE ERGOMÉTRICO, RX DO TÓRAX EM PA e O RX 
DOS SEIOS DA FACE COM LAUDO. 
 
8. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA: 

Tem por objetivo a resistência física do candidato, condição indispensável para 
execução do esforço exigido pelo curso, o TAF ao curso será de caráter específico e em 
consonância com as normas solicitadas pelo Exército Brasileiro, sendo realizado em dois dias 
consecutivos sendo nos dias 12 e 13 de janeiro de 2010 , os candidatos deverão comparecer nas 
datas acima mencionadas no local a ser definido e publicado em Boletim Geral da Corporação. 
Serão aprovados no Teste de Aptidão Física os candidatos que obtiverem os índices mínimos 
estipulados neste Edital sendo que os primeiros por ordem de classificação serão os merecedores 
das vagas.  
OBS: Os candidatos sediados nas Unidades do Interio r do Estado deverão realizar o TAF, 
juntamente com os demais candidatos inscritos, no l ocal designado pela DEI, sendo que as 
despesas de transporte e alimentação ficarão por co nta do Candidato. 
 
ESPECIFICIDADES DO TAF: 
 
a) Masculino/Feminino: 
 
1º Dia (Uniforme Prontidão sem coturno e sem cobertu ra). 
- Natação 200 metros em no máximo 10 minutos 
- Flutuação tempo 15 minutos no mínimo na posição vertical 

I. Apnéia Estática no tempo mínimo de 30 segundos. 
II. Apnéia Dinâmica na distância Mínima de 15 metros. 

 
2º Dia 
- Salto vertical a uma altura mínima de 04 metros e desequipagem no tempo máximo de 05 
minutos 
- Corrida de 2.600 metros no tempo máximo de 12 minutos 
 
9. DA CLASSIFICAÇÃO GERAL 

Para fins de classificação será considerada a Média Geral de pontos obtidos no 
Teste de Aptidão Física (TAF), calculado pela tabela ora em vigor na corporação relação, sendo 
que os exercícios físicos que não comporem as normas vigentes conforme especificado suas 
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menções serão consideradas em Apto  ou Inapto . No caso de empate, serão considerados os 
seguintes critérios: 
1° CRITÉRIO – Menor tempo na Natação 200 metros; 
2° CRITÉRIO – Menor tempo na Corrida de 2.600 metro s; 
3° CRITÈRIO - Maior antiguidade do candidato; 
 
10. DA MATRÍCULA. 

O candidato aprovado será indicado para realizar o curso no Centro de 
Embarcações do Comando Militar da Amazônia – Manaus – AM: 
 
11. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS. 
11.1 O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das etapas da seleção interna, 
será sumariamente eliminado da seleção interna; 
11.2 Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao candidato faltoso; 
11.3 O candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso diverso 
daquele que prestou exame; 
11.4 Em caso de eventos adversos e havendo necessidade de mudanças de data, horário e local 
dos Exames, de Saúde e Teste de Aptidão Física, as referidas mudanças serão divulgadas em 
Boletim Geral e página eletrônica do CBMPA; 
11.5 O candidato que não comparecer uniformizado aos locais dos Exames será eliminado do 
processo seletivo; 
11.6 Os casos omissos serão resolvidos pelo Comandante Geral do CBMPA, assessorado pela 
Diretoria de Ensino e Diretoria de Pessoal; 
11.7 A Diretoria de Ensino e Instrução divulgará a relação dos habilitados às demais etapas da 
Seleção Interna ao concurso, no Boletim Geral, no Quadro de aviso do Quartel do Comando Geral 
e página eletrônica do CBMPA; 
11.8 O candidato que se retirar do local dos exames não poderá retornar, salvo no caso de 
necessitar ir até o banheiro e/ ou serviço médico, sempre acompanhado de fiscal itinerante. 
11.9 O candidato deverá comparecer ao local da realização da prova com o mínimo de 30 (Trinta) 
minutos de antecedência do horário marcado; 
11.10 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário, diferentes dos pré-determinados em 
edital, 
11.11 Em hipótese alguma haverá revisão de prova aos candidatos que não atingirem os índices 
necessários para sua aprovação no exame físico. 
11.12 Caso o militar indicado para frequentar o curso tenha sido transferido para a reserva 
remunerada ou promovido a graduação de Sub Tenente, na data de início do curso, perderá 
automaticamente a vaga, sendo chamado o segundo colocado no CERTAME. 
 

Belém, 21 de dezembro de 2009. 
 

João Hilberto  Sousa de Figueiredo – CEL BM 
Diretor de Ensino e instrução do CBMPA 

(Ref.: Edital nº 10/2009 – DEI) 
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ANEXO “ A ”  

 
 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO 

 
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO INTERNA/2009  

 
Sr Diretor de Ensino, solicito a V. Sa. inscrição n a seleção ao curso: 

1 Curso de Navegação Fluvial – Exército Brasileiro - 2010 

 
Dados do Candidato: 

Nome Completo – em letra de forma ( destacar nome de “guerra” ): 
 

Posto: 
 

RG Nascimento: UBM: 
 

Endereço residencial: 
 
 

Telefone: 
 

 
 

Ass. do candidato por extenso 

CPF 
 
 

MF: 
 
 

PARA USO DO CMT DA UBM 
 

                               Confirmo as informações prestadas pelo Requerente. 
                        O Requerente preenche todos os requisitos previstos no Edital. 

                        Sou de Parecer FAVORÁVEL à inscrição do Requerente. 
 

 
 

 

 
Ass. e carimbo do CMT da UBM 
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 – ATO DO COMANDO DO 1º GBS 
a) PORTARIA Nº 004 – 1º GBS DE 16 DE OUTUBRO DE 200 9 

O Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo Poder Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833 de 
13FEV2006, nos termos do Art. 26, VII que ora está vigente ao CBMPA, pelo que: 

 
RESOLVE: 
Art. 1º -  Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar 

Simplificado (PADS) para apurar os fatos ocorridos no dia 16 de abril de 2009 no quartel do 1º 
Grupamento de Busca e Salvamento quando o SD BM EMERSON NASCIMENTO TAVARES, RG 
2448831, CPF 401.931.522-15, estando de serviço na função de Auxiliar de cozinha ao 1º GBS, 
teria supostamente deixado de cumprir com os afazeres atinentes ao serviço a qual estava 
escalado e teria faltado com a verdade com o 1º TEN BM MOISÉS quando afirmou não possuir 
uniforme para desenvolver de forma satisfatória as atividades que estava incumbido, sendo em 
tese qualificado pelo Art. 37, LVIII e CXVIII da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de 
Ética e Disciplina da PMPA), podendo o militar ser sancionado conforme o Art. 106, § único da 
referida Lei; 

Art. 2º -  Nomear o 3º SGT BM JAMIL FRANÇA GAZÉ, pertencente 
atualmente ao 1º GBS, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me 
competem; 

Art. 3º -  O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do 
Ofício nº 1671/2008 da JME, transcrito do Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008; 

Art. 4º -  Fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em 
conformidade com a legislação vigente; 

Art. 5º -  Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se. 
NOTA: Portaria republicada por conter omissões. 
 
b) PORTARIA Nº 006 – 1º GBS DE 16 DE OUTUBRO DE 200 9 
O Comandante do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pelo Poder Disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833 de 
13FEV2006, nos termos do Art. 26, VII que ora está vigente ao CBMPA, pelo que: 

 
RESOLVE: 
Art. 1º -  Determinar a instauração de Sindicância para apurar os fatos 

narrados nos documentos anexos ao ofício nº 432/2009-Cmdo CFAE de 15 de setembro de 2009, 
onde no dia 01 de setembro de 2009 no quartel do 1º Grupamento de Busca e Salvamento, o 2º 
TEN QOBM LENILSON  DA COSTA SILVA, RG 2151014, ao receber o 2º Pelotão do CFSD teria 
tratado de forma desrespeitosa e proferindo palavras de baixo calão, sendo em tese qualificado 
pelo Art. 37, CVX e CXVI da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da 
PMPA), podendo o militar ser sancionado conforme o Art. 106, § único da referida Lei; 

Art. 2º -  Nomear o CAP QOBM SILVIO SANDRO BARROS FEITOSA, 
objetivando a apuração de todas as circunstâncias dos fatos; 

Art. 3º -  O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do 
Ofício nº 1671/2008 da JME, transcrito do Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008; 

Art. 4º -  Fixar o prazo de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em 
conformidade com a legislação vigente; 

Art. 5º -  Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se. 
 
ANDREI VICENTE DA COSTA – TCEL QOBM 
Comandante do 1º GBS 
(Ref.: Of. nº 390/2009 – 1º GBS) 
 

2 – ATO DO COMANDO DO 2º GBS/GSE 
PORTARIA Nº 007 – 1º GBS DE 17 DE SETEMBRO DE 2009 
O Comandante do 2º Grupamento de Busca e Salvamento/Grupamento de 

Socorro de Emergência, no uso das atribuições legais conferidas pelo Poder Disciplinar, conforme 
prevê na Lei nº 6.833 de 13FEV2006, e tendo conhecimento da Parte Especial em anexo, e a fim 
de apurar o motivo pelo qual o SD BM CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS tentou ludibriar 
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a boa fé de seus superiores hierárquicos ao informar que sua Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) de categoria AD e ter conduzido veículos de emergência (viaturas de resgate) sem possuir 
a habilitação para o desenvolvimento do serviço de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB): 

 
RESOLVE: 
Art. 1º -  Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar 

Simplificado (PADS) para apurar todas as circunstâncias dos fatos e a possível transgressão 
disponibilizada no Art. 17, incisos X, Art. 18 inciso VII, XVIII e Art. 37 incisos XLIII e CXVIII da Lei 
6.833 de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), podendo ser sancionado 
de acordo com o Art. 106, § único da referida Lei; 

Art. 2º -  Nomear o 3º SGT BM CHARLES  PEREIRA MARTINS, como 
Presidente do PADS, delegando-lhe para esse fim, as atribuições que em competem; 

Art. 3º -  Estabelecer o prazo legal para a conclusão dos trabalhos, em 
conformidade com a legislação vigente; 

Art. 4º -  O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através 
do Ofício nº 1671/2008 da JME, transcrito do Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008; 

Art. 5º -  Publique-se em Boletim Interno, registre-se e cumpra-se. 
 
RAIMUNDO MANOEL DE JESUS QUARESMA DE MIRANDA – CAP QOBM 
Comandante do 2º GBS/GSE 
(Ref.: Of. nº 658/2009 – 2º GBS/GSE) 

 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA 
a) O TCEL QOSBM HELTON JOSÉ DIAS DE NÓVOA, Diretor de Saúde do 

CBMPA, no uso de sua competência que lhe confere o Art. 74, §2º da Lei Estadual nº 6.833, de 13 
de fevereiro de 2006, do CEDPMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve: 

 

ELOGIAR: 
O TCEL QOBSM OSVALDO DOS SANTOS BRAGA  JÚNIOR. Destacamos o 

altruísmo, a dedicação e o espírito público, capacidade, competência, alto grau de profissionalismo 
e dedicação que demonstrando assim em seu ato a atitude nobre de amor para com o próximo. 
Por isso é que elogio o referido militar, motivo de orgulho para seus superiores e exemplo para 
seus pares e subordinados. INDIVIDUAL. 

 
HELTON JOSÉ DIAS DE NÓVOA - TCEL QOBSM 
Diretor interino de Saúde do CBMPA 
(Ref.: Of. nº 286/09 - Diretoria de Saúde) 

 
 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmte Geral do CBM PA 

 
 
 
Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
 
 

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM 
Ajudante Geral do CBMPA 

 


