
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 18 DE AGOSTO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 144

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2010 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM IDBAS
Supervisor de Área CAP BM FRANCES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLAVIA
2º Turno: CAP BM ROBERTA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTÔNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM RICARDO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM ROBERTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ESTÁGIO DE READAPTAÇÃO AS ATIVIDADES BOMBEIRO MILITAR E PARA 

ASPIRANTE A OFICIAL BOMBEIRO MILITAR / 2010:
I – IDENTIFICAÇÃO: 
1.1 – Diretoria Responsável: Diretoria de Ensino e Instrução
1.2 – Diretor do Estágio: Diretor de Ensino e Instrução
1.3 – Coordenador do Estágio: Subdiretor de Ensino e Instrução
1.4 – Período de Realização: 11AGO2010 a 19SET2010.

II – FINALIDADE: 
Normatizar os procedimentos de avaliação para a readaptação as Atividades Bombeiro 

Militar para Aspirantes a Oficial Bombeiro Militar / 2010, a fim de capacitar para o exercício do cargo de  
oficial subalterno da Corporação.

III – DO OBJETO:
a) Possibilitar, aos estagiários, colocar em prática os conhecimentos relacionados com 

as atividades meio e fim do CBMPA, adquiridos ao longo do período de formação profissional;
b) Contribuir  na  esfera  de  atuação  dos  estagiários  para  a  melhoria  dos  serviços 

prestados pela corporação;
c) Favorecer  a  reflexão  dos  estagiários  acerca  da  missão  constitucional  da 

Corporação, bem como os demais Órgãos do Sistema de Segurança Pública.

IV – ATRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS: 
Para efeito desta norma, os estagiários, serão todos os Aspirantes a Oficial Pertencentes 

ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, submetidos ao Estágio Probatório.
Os estagiários deverão se apresentar  aos Comandantes onde estagiará,  conforme o 

cronograma anexo ao Programa do Estágio Probatório, mediante ofício de apresentação, da Diretoria de 
Ensino, ao primeiro local de estágio e, posteriormente o da unidade onde estagiou para a unidade onde 
estagiará. 

Os estagiários deverão obedecer às normas internas de cada Unidade Operacional onde 
estagiarão.
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V – ATRIBUIÇÕES DOS AVALIADORES:
Os avaliadores serão os comandantes das unidades em que estejam aspirantes a oficial 

estagiando, tendo as seguintes funções: 
1. Informar  a  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução,  caso  o  Aspirante  a  Oficial  não  se 

apresente na data fixada no programa do Estágio Probatório ( Cronograma);
2. Apresentar ao estagiário, de forma sucinta, os trabalhos desenvolvidos nas seções 

de sua unidade, ensinando-o a desenvolvê-los;
3. Atribuir missões ao aspirante a Oficial, de forma compatível e coerente, levando em 

consideração que o mesmo é iniciante nas tarefas que desenvolverá;
4. Observar todos os quesitos previstos na Ficha de Avaliação do Estágio Probatório – 

FAEP;
5. Na  ausência  do  Comandante,  o  Subcomandante  da  unidade  fará  o 

acompanhamento do estagiário nos serviços administrativos e operacionais;
6. Comandante,  é  o  responsável  pelo  estagiário,  pois  este  fica  lotado  na Unidade 

como se adido fosse, durante o período de estágio naquela UBM;
7. Preencher  adequadamente a Ficha de Avaliação do Estágio  Probatório  –  FAEP, 

eliminado-se qualquer parcialidade por parte do avaliador;
8. Enviar  a  FAEP  à  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução,  em  envelope  lacrado 

(Confidencial), no prazo máximo de até 02 (dois) dias úteis após o término do período em que o Aspirante a  
Oficial estagiou.

VI – EXECUÇÃO: 
A Avaliação Conceitual do Estagiário é realizada mediante o preenchimento da FAEP, 

possuindo os seguintes quesitos:
6.1 – Aspectos da Avaliação
1) Atuação Profissional:
a) Conhecimento do Serviço (CS);
b) Rendimento no Serviço (RS);
c) Qualidade no Serviço (QS);
d) Iniciativa (IN).

2) Atitude Bombeiro Militar:
a) Apresentação Pessoal;
b) Pontualidade (PT);
c) Responsabilidade (RP);
d) Discrição e Reserva (DR).

3) Conduta Disciplinar: 
a) Atitude para com os seus superiores (AS);
b) Atitude para com os seus companheiros e subordinados (AC);
c) Acatamento às Normas (NA);
d) Participação nas instruções à guarnição ou seção (P1).

6.2 Atribuição de Conceitos
1) Os graus numéricos atribuídos ao Estagiário (FAEP), para cálculo da média numérica 

e sua conseqüente transformação em conceitos, são os seguintes:
I) 0,00 a 5,99 – I (Insuficiente);
II) 6,00 a 6,99 – R (Regular);
III) 7,00 a 8,99 – B (Bom);
IV) 9,00 a 10,00 – MB (Muito Bom).
2) O grau final da Avaliação Conceitual do Estagiário é expresso por APTO ou INAPTO e 

deve ser emitido pela Comissão composta pelo Diretor de Ensino e Instrução e pelos Comandantes de 
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Unidades onde o Aspirante a Oficial estagiou, representando a análise dos graus obtidos na avaliação de 
suas diversas atividades, e homologado pelo Comandante Geral para registro;

3) O avaliador deverá justificar, se o conceito dado ao estagiário for INSUFICIENTE;
4)  Para  atribuição  de  notas  aos  aspectos  constantes  nesta  Norma,  devem  ser 

observados fatos concretos, devidamente registrados na FAEP do Estagiário, devendo ser atribuído grau 
máximo caso não haja registros referentes aos aspectos avaliados.

6.3 – Critérios para Avaliação:
A avaliação do Estagiário é feita, observando-se os critérios abaixo:

6.3.1 – Atuação Profissional:
a) Conhecimento do Serviço (CS):
(MB) Bem informado, raramente necessita de ajuda

(B) Eficiente no Serviço, às vezes necessita de ajuda 

(R) Tem conhecimento razoável, mas normalmente necessita de ajuda

(I) Tem conhecimento limitado, geralmente necessita de ajuda.

b) Rendimento no Serviço (RS):
(MB) Rápido para trabalhar, com rendimento acima da média exigida e busca 

novos trabalhos espontaneamente. 
(B) Produz volume de trabalho em tempo razoável
(R) Abaixo do normal, requer vigilância ou tem tendência a perder tempo. 
(I) Lento para trabalhar, não se concentra e é pouco eficiente

c) Qualidade do Serviço (QS):
(MB) Sobressai notoriamente pela exatidão e regularidade de seu trabalho; é 

rápido e seguro no trabalho
(B) Trabalha normalmente; as vezes comete pequenos erros
(R) Comete mais erros que o norma, precisa ser controlado
(I) É descuidado; comete muitos erros.

d) Iniciativa (IN): 
(MB) Resolve  situações  imprevistas,  sugere  soluções  adequadas  para 

situações inesperadas, tomando medidas acertadas e imediatas.
(B) Toma decisões acertadas e tem boa capacidade de decidir por si, mesmo 

nas situações imprevistas
(R) Às  vezes  se  embaraça  entre  uma  situação  imprevista,  nem  sempre 

decide acertadamente
(I) Embaraça-se diante de um imprevisto, mostra-se perplexo e inibido, e, 

quando decide, o faz erradamente.

6.3.2) Atitude Bombeiro Militar
a) Apresentação Pessoal (AP):

(MB) Está  sempre  bem uniformizado e chama bastante  a  atenção por  sua 
apresentação pessoal

(B) Ocasionalmente, mostra-se descuidado com sua aparência 
(R) Apresentação pessoal regular, as vezes deixa a desejar
(I) Postura  incompatível;  usa  comumente  uniformes  velhos,  sujos, 

desalinhados; apresenta-se com cabelo e barba crescidos 
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b) Pontualidade (PT): 
(MB) É pontual; raramente se atrasa ou, quando o faz é por motivo justificado
(B) As vezes chega atrasado
(R) Nem sempre é pontual; as vezes chega atrasado sem motivo justificado
(I) É impontual,  constantemente se atrasa ou falta ao serviço sem causa 

justificavel

c) Responsabilidade (RP): 
(MB) Geralmente está a par de suas obrigações e detalhes do serviço; assume 

a responsabilidade de suas ações ou omissões
(B) Raramente  desconhece  suas  obrigações  ou  detalhes  de  serviço; 

normalmente assume a responsabilidade de suas ações ou omissões
(R) Nem sempre está a par de suas obrigações e detalhes do serviço;faz seu 

trabalho fielmente, mas, as vezes precisa ser controlado
(I) Freqüentemente  desconhece  suas  obrigações  e  detalhes  de  serviço; 

procura justificar sua falta apelando para a responsabilidade de outros

d) Discrição e reserva (DR): 
(MB) É extremamente reservado e discreto em assuntos de serviço
(B) Raramente comenta assuntos de serviço com pessoas estranhas
(R) Às vezes comenta assuntos de serviço com pessoas estranhas
(I) Comenta assuntos de serviço em qualquer local e com qualquer pessoa; 

fala demais e, às vezes, até sobre assuntos reservados

6.3.3) conduta Disciplinar
a) Atitude para com os seus superiores (RP):

(MB) Atende amiúde e prontamente  as ordens dos  superiores  e  só replica 
quando há realmente necessidade

(B) Demonstra respeito pelo superior; raramente replica sem necessidade
(R) Recebe as ordens sem manifestações inconvenientes; às vezes replica 

sem necessidade
(I) Rebelde e recalcitrante, está sempre replicando as ordens recebidas

b) Atitude para com os seus companheiros e subordinados (AC):
(MB) Atencioso e educado com seus colegas e subordinados; destaca-se pela 

camaradagem sadia e espontânea
(B) Atitude em geral satisfatória; está sempre pronto para cooperar com seus 

companheiros e subordinados 
(R) Nem sempre trata bem os colegas e subordinados; coopera apenas com 

determinados companheiros
(I) Intolerante  com os  colegas  e  subordinados;  é  egoísta;  às  vezes  não 

vacila em prejudica-los

c) Acatamento as Normas (NA): 
(MB) É muito disciplinado; sua disciplina é espontânea e consciente
(B) É disciplinado e cumpridor de seus deveres; adapta-se a ordem e aos 

preceitos regulamentares 
(R) Vacila ao cumprimento das ordens e dos preceitos regulamentares
(I) É negligente no cumprimento das ordens e preceitos regulamentares
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d) Participação nas instruções à Guarnição ou Seção (PI):
(MB) Revela  interesse  pelas  atividades;  participa  ativamente;  mantém 

atualizadas as anotações dos assuntos ministrados; esforça-se sempre 
para instruir da melhor maneira possível

(B) Demonstra satisfatório interesse pelas atividades
(R) Raramente participa das atividades, apesar de presente
(I) Mostra-se geralmente desinteressado pelas atividades

ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
PROGRAMA
ESTÁGIO DE READAPTAÇÃO AS ATIVIDADES BOMBEIRO MILITAR
PARA ASPIRANTES A OFICIAL BM/2010
1- Aspirantes a oficial BM que serão avaliados e período do estágio probatório:
• ASP OF BM KAREM PAES GEMAQUE
PERÍODO:
o Do dia 11AGO2010 à 29AGO2010 – No 1º GBM.
o Do dia 30AGO2010 à 19SETO2010 – No 3º GBM.
 
• ASP OF BM JOSÉ RICARDO SANCHES TORRES  

PERÍODO:
o Do dia 11AGO2010 à 29AGO2010 – No 1º GBM.
o Do dia 30AGO2010 à 19SETO2010 – No 3º GBM.
 
2 – UNIDADES DO CBMPA QUE RECEBERÃO OS ASPIRANTES
A) 1º GBM (ÁREA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA)
B) 3º GBM (ÁREA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA)

3 – DISTRIBUIÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS PELAS UNIDADES BM
Os Estagiários  deverão  trabalhar  nas  Unidades,  conforme o Cronograma de  Estagio 

Probatório. 

4 – ESCALAS OPERACIONAIS
Os Estagiários concorrerão, no período acima determinado, inicialmente a escala de 

Acompanhante do Cmt. de Socorro e posteriormente com a escala de Comandante do Socorro. Esta escala 
será confeccionada conforme melhor conveniência administrativa do Comandante da Unidade Operacional, 
obedecendo no mínimo a proporção de 24 X 48, para que os Aspirantes possam realizar também o estágio 
na área administrativa da UBM. 

5 – ANEXOS
A) Ficha de Avaliação do Estágio Probatório – FAEP.

6 – CONSIDERAÇÕES
No  dia  20  de  Setembro  de  2010  às  08  horas,  todos  os  estagiários  deverão  ser 

apresentados na Diretoria de Ensino e Instrução pelo último Comandante da UBM que realizou o estágio, 
para serem efetivados, através da Diretoria de Pessoal, nas diversas Unidades da Corporação.

Mesmo efetivados, os Aspirantes a Oficial continuarão em período de Estágio e, serão 
avaliados pelas Unidades em que se encontram efetivados, no período do Aspirantado;

Havendo dúvidas por parte dos avaliadores, solicitar esclarecimento a DEI.
Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria de Ensino e Instrução, em primeira 

instância.
(Ref. Nota nº 39/2010 - DEI)

 Boletim Geral nº 144 de 18AGO2010 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 5



I - ASSUNTOS GERAIS
A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 – LICENAÇ SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 13AGO2010.
A 1º TEN QOCBM ROBERTA VIEIRA DE SOUZA CALIARI, do QC, 24 horas de dispensa 

de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 14AGO2010.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMADNO GERAL

PORTARIA Nº 142, DE 18 DE AGOSTO DE 2010.
ANEXOS:
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1418 de 08JUNHO2010;
• Ofício nº 087/2010 – PADS de 12MAIO2010.      

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições que 
lhe  são  conferidas  em legislação  peculiar  e  tendo  tomado conhecimento  do  fato  narrado  no  Ofício  nº 
073/2010  –  PADS,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado instaurado pela Portaria nº 073/2010 – Subcmdº Geral, tendo como presidente o 1º TEN QOBM 
CELSO DOS SANTOS PIQUET.

RESOLVE
Art. 1º - Sobrestar, no período de 15MAIO2010 a 20JUNHO2010, com base no art. 265 

inciso V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria nº 097/2010 – 
Subcmdº Geral, para reabertura imediata no dia 21JUNHO2010;

Art. 2º - 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 

PORTARIA Nº 143, DE 18 DE AGOSTO DE 2010.
ANEXOS:
• Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 1256, de 06AGO2010;
• Ofício nº 087/2010 – PADS de 12MAIO2010.      

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições que 
lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento do fato narrado no Ofício s/nº /2010 
–  PADS,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
instaurado pela Portaria nº 102/2010 – Subcmdº Geral, tendo como presidente o 1º TEN QOCBM JOSÉ 
MARIO BRITO.

RESOLVE
Art.  1º - Sobrestar,  no período de  15JUL2010 a 06AGO2010,  com base no art.  265 

inciso V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado pela Portaria nº 102/2010 – 
Subcmdº Geral, para reabertura imediata no dia 07AGO2010;

Art. 2º - 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 
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2 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
O TCEL QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe confere 

o art. 74, § 1º da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPA, oram 
em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
Aos militares MAJ QOEBM ADIR GUIMARÃES DE FARIAS e SGT BM WALDEMAR 

CABRAL  FERREIRA,  ambos  pertencentes  a  Banda  de  Música/QCG,  por  terem  doado  sangue 
voluntariamente à pessoa necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará - HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

(Ref. Notas nº 88 e 91/2010 - banda de Música)

O CAP QOBM JACOB, Comandante do 4º SGBM/I - Salinópolis, em exercício, no 
uso da competência que lhe confere o art. 74, § 2º da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, do Código 
de Ética e Disciplina da PMPA, oram em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
Ao SD BM BRUNO DIAS DE OLIVEIRA,  por  ter  no dia  21.06.22010,  doado sangue 

voluntariamente à pessoa necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará - HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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