
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 04 DE JUNHO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 103

Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 05 DE JUNHO DE 2012 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ADAILTON
Supervisor de Área CAP BM SOUZA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ANA PAULA
2º Turno: CAP BM ERIVALDO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM QUEIROZ
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM SARQUIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA DE INSTRUÇÃO – APROVAÇÃO

Aprovo a Nota de Instrução sn/2012, referente ao II Estágio de Cartografia e Orientação 
em Área de Selva, que será realizado no período de 04JUN a 15JUN2012, pelo 1º Grupamentpo de Busca e 
Salvamento.

(Fonte: Nota nº 47/2012 – DEI)

2 - DIRETORIA DE PESSOAL
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS 2012
EDITAL Nº 02/2012 - DP, DE 01 DE JUNHO DE 2012
PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM 

INTEGRADO/2012
De acordo com a legislação em vigor, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará estabelece 

o  Processo  Seletivo  Interno  para  ingresso  no  Curso  de  Habilitação  de  Oficiais  BM  Integrado–  CHO 
BM/2012, para o quadro de Oficiais de Administração, a ser realizado no Instituto de Ensino de Segurança 
do Pará. Para tanto, publicam-se as seguintes normas: 

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
Este Concurso se regerá pela Constituição Federal; Constituição Estadual; Lei Federal 

n° 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei Estadual n° 5.251/85 (Estatuto da Policia 
Militar do Pará); Lei n° 5.16 2-A, de 16 de OUT 84 (Lei de Ingresso e Promoções nos Quadros de Oficiais de 
Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE), Lei nº 7.480, de 17 de NOV de 2010 (lei que fixa o 
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e dá outras providências), Lei nº 5.731, de 15 DEZ 1992 
(Organização Básica do CBMPA), Lei nº 5.249, de 29 de JUL de 1985 e suas alterações (Dispõe sobre a  
promoção de oficiais da PMPA) e seu Regulamento – O Decreto Estadual n° 4.241, de 22 JAN 1986, Lei nº  
5.250, de 29 de JUL de 1985 e suas alterações (Lei de Promoção de Praças); Lei 7.106 de 12 de Fevereiro  
de  2008”  (Dispõe sobre alteração de item da promoção de praças da PMPA) e seu Regulamento – O 
Decreto  Estadual  n°  4.242,  de  22  JAN  1986,  Lei  nº  6626/2004  de  03/02/2004  (Lei  de  ingresso  da  
PMPA/CBMPA), Decreto-Lei nº 667 de 02/07/1969 e R-200.
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2. DAS VAGAS 
 

QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO (QOA)

VAGAS

35 (trinta e cinco), sem cadastro de reserva
 

3. DA INSCRIÇÃO
As inscrições  para  o  Processo  Seletivo  ao  Curso  de Habilitação  de  Oficiais  –  CHO 

BM/2012 QOA estarão abertas no período de 04 a 15 de junho de 2012. Sendo que a ficha de inscrição 
deverá estar preenchida de forma legível e de próprio punho pelo candidato, atestada por seu Comandante 
ou Subcomandante, Diretor ou Subdiretor e pelo Chefe ou Subchefe de que o militar inscrito preenche todos 
os requisitos exigidos no item 3.2 do presente Edital.  Neste ato o candidato deverá escolher o polo de 
realização do Exame Intelectual e TAF, sendo vedada a mudança de polo após a publicação da confirmação 
de  inscrição  em  Boletim  Geral.  Os  militares  inscritos  poderão  ser  remanejados  para  realizarem  seus 
Exames  Intelectuais  na  cidade  de  Belém,  caso  os  polos  das  cidades  de  Marabá  e  Santarém  não  
apresentem o mínimo de 15 candidatos inscritos. A ficha deverá compulsoriamente ser remetida a Diretoria 
de Pessoal até o dia  18 de junho, até as 14h  impreterivelmente, onde os polos de Marabá e Santarém 
poderão mandar as fichas de inscrição via e-mail para: dpcbmpa@gmail.com  em formato PDF.

 
3.2.  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  A  INSCRIÇÃO  NO  PROCESSO 

SELETIVO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM/2012 (CHO/2012). 
a) Ser SUBTENENTE BM ou 1° SARGENTO BM dos Quadros de Combatente (QBMP-

00), 
Condutor e Operador de VTR (QBMP-01) e Auxiliar de Saúde (QBMP-03); 

b) Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 (dois) anos 
na graduação, quando se tratar de 1° Sargento;

c) Ter, no máximo, 44 (quarenta e quatro) anos de idade, no ato da inscrição; 

d) Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) ou equivalente; 

e) Possuir escolaridade correspondente ao ensino médio; 

f) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”. 

g) Ter conceito favorável do Comandante, Diretor ou Chefe; 

h) Não estar enquadrado nos seguintes casos:
1)  Não  esteja  respondendo  a  processo  no  Fórum  Cível  ou  Militar  ou  submetido  a 

Conselho de Disciplina;
2) Não estar licenciado para tratar de interesse particular; 
3) Não ter sido condenado em processo criminal em primeira instância, até decisão da 

instância ou tribunal superior;
4) Não ter sido condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no CPM;
5) Não estar preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for  

revogada 
6) Não tenha sido condenado à pena restritiva de liberdade, por sentença passado em 

julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
7) Não seja considerado desertor;
8) Não seja considerado desaparecido ou extraviado;
9) Não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar. 

3.3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
a) Requerimento do candidato, em Ficha de Inscrição, atestado pelo seu Comandante ou 

Subcomandante, Diretor ou Subdiretor e pelo Chefe ou Subchefe, com parecer favorável;

Boletim Geral nº 103, de 04JUN20112 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 2

mailto:dpcbmpa@gmail.com


b) Cópia legível e autenticada do documento de identidade funcional.

c) Cópia legível e autenticada do certificado de conclusão do ensino médio;

d) Cópia legível e autenticada do certificado ou publicação da ata de conclusão de curso 
(CAS);

e) No caso  de 1º Sargento, a Cópia legível e autenticada do Boletim Geral constando a 
promoção.

4. DAS ETAPAS DOS EXAMES
4.1. A seleção para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais QOA de que trata este 

edital compreenderá as seguintes etapas:
1ª ETAPA – Exame Intelectual de conhecimentos, constituído de provas com questões 

objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos;
2ª ETAPA – Exame de Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório, a ser realizada pela 

Diretoria de Saúde da Corporação.
3ª  ETAPA –  Teste  de  Aptidão  Física,  de  caráter  eliminatório,  a  ser  aplicado  pela 

Comissão Aplicadora de TAF nomeada pela Diretoria de Pessoal. 
4ª  ETAPA –  Habilitação,  de  caráter  eliminatório,  na  qual  os  candidatos  que  foram 

aprovados dentro do número de vagas e obtiveram o conceito “APTO” nas etapas de Inspeção de Saúde e  
TAF terão de trazer a esta Diretoria de Pessoal os documentos solicitados por este edital no item 4.6.1.

 
4.2 DA 1ª ETAPA: EXAME INTELECTUAL
4.2.1 Constará de uma prova, correspondente ao ensino médio, distribuídas em duas 

partes; 
4.2.2 A primeira parte consistirá de uma prova objetiva, com 40 (quarenta) questões de 

múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, onde apenas uma alternativa é correta, distribuídas a seguir: 
10 (dez)  questões de  Legislação e Regulamento,  10 (dez) questões de  Língua Portuguesa,  10 (dez) 
questões de Matemática e 10 (dez) questões de conhecimentos básicos em Informática, 

4.2.3. A segunda parte da prova constará de uma Redação, a qual terá o valor de  10 
(dez) pontos, devendo conter o máximo de 30 (trinta) linhas e o mínimo de 120 (cento e vinte) palavras; 

4.2.4. O Exame Intelectual será realizado na  data do dia 05 de agosto de 2012, no 
horário de 08h00 às 13h00, em locais a serem divulgados posteriormente pela Diretoria de Pessoal, através 
de publicação em Boletim Geral da Corporação e pelo sítio www.bombeiros.pa.gov.br. 

4.2.5. O gabarito da prova objetiva estará disponível no site  www.bombeiros.pa.gov.br 
 após a realização do exame intelectual.

4.2.6 O resultado da 1ª ETAPA será divulgado em Boletim Geral e pelo site do CBMPA 
até a data limite de 15 de Agosto de 2012. 

4.2.7. Para ser aprovado na Prova objetiva o candidato deverá obter no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos da prova e também no mínimo 20% (vinte por cento) em cada 
disciplina. 

4.2.8. Só serão corrigidas as redações daqueles candidatos que atingirem os índices do 
item 4.2.7. 

4.2.9. Para ser aprovado na prova de Redação, o candidato deverá obter no mínimo, 
60% (sessenta por cento) do total de pontos na referida prova. 

4.2.10. Para fins de classificação final será considerada a média geral de pontos obtidos 
no Exame Intelectual (Prova Objetiva e Redação) do candidato aprovado, em rigorosa ordem decrescente.  
No caso de empate, serão considerados os seguintes critérios: 

1° CRITÉRIO – Maior número de pontos na Redação; 
2° CRITÉRIO – Maior antiguidade na hierarquia Bombeiro Militar; 
3° CRITÈRIO – Maior idade do candidato.
4.2.11.  Serão convocados para a  2°  Etapa do Processo Seletivo Interno (Exame de 

Saúde) os candidatos que alcançaram as 35 (trinta e cinco) maiores notas, após desempate.
4.2.12  Os  recursos  contra  questões  do  Exame  Intelectual  serão  aceitos  mediante 

solicitação por escrito do candidato, no prazo máximo de até 48 horas após a divulgação do gabarito oficial,  

Boletim Geral nº 103, de 04JUN20112 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 3

http://www.bombeiros.pa.gov.br/
http://www.bombeiros.pa.gov.br/


o qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal do CBMPA pelos próprios interessados, e enviadas via  
e-mail: dpcbmpa@gmail.com   em formato PDF para os Polos de Marabá e Santarém.

 
4.3 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO DIA DO EXAME INTELECTUAL
4.3.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 

antecedência  mínima,  de  30’(trinta  minutos)  do  horário  marcado  para  início  de  exame ,  sendo 
compulsório o candidato  estar uniformizado de 4ºA ou 3ºD,  portando documento original  de identidade 
funcional ou outro documento oficial com foto, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A entrada 
nas salas de realização de prova será feita até 15 (quinze) minutos antes do início do exame.  Serão 
considerados documentos de identidade válidos: Carteiras expedidas pela Diretoria de Pessoal do CBMPA , 
pelas  Secretarias  de  Segurança  Pública  das  unidades  federativas;  carteiras  expedidas  pelos  órgãos 
fiscalizadores  de  exercício  profissional  (ordens,  conselhos,  etc.);  passaporte;  certificado  de  reservista; 
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos públicos que, por lei federal, valham como identidade; carteira 
nacional de habilitação.

4.3.2 O candidato que se retirar do local do exame não poderá retornar, salvo no caso de 
necessitar ir ao banheiro  ou serviço médico, sempre acompanhado de fiscal itinerante. 

4.3.3  Serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  os  prejuízos  advindos  de 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta. 

4.3.4 As provas estarão lacradas e as mesmas serão abertas pelo fiscal na presença dos 
candidatos;

4.3.5 As provas serão distribuídas para cada aluno, juntamente com o cartão resposta e 
a  folha  de  redação,  todas  viradas  para  baixo,  em cima  das  carteiras.  O  fiscal  de  sala  repassará  as 
instruções necessárias e, ao sinal, as folhas de exame serão viradas para cima, iniciando o exame.

4.3.6  Serão  consideradas marcações  incorretas  e  anuladas  no  cartão  resposta,  tais 
como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de  marcação  não  preenchido 
integralmente. 

4.3.7 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e do formulário de 
Redação por erro do candidato. O cartão resposta só será substituído se for constatada falha de impressão.  
O candidato não deverá amassar,  molhar,  dobrar,  rasgar ou,  de qualquer modo, danificar  o seu cartão 
resposta,  sob pena de arcar  com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção de sua prova, 
devendo assinalar o nº de inscrição; 

4.3.8 O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo menos, 
01h (uma hora) após o início da mesma. 

4.3.9  O  candidato  não  poderá  retirar-se  do  local  de  realização  da  prova  levando  o 
Boletim de Questões e o cartão resposta. 

4.3.10  Não  serão  aplicadas  provas  em  local,  data  ou  horário,  diferentes  dos  pré-
determinados em edital, publicados nos canais de comunicação citados anteriormente,  

4.3.11 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção interna o 
candidato que durante a sua realização: 

.a. For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

.b.  Utilizar-se  de  livros,  máquinas  de  calcular  ou  equipamentos  similares,  dicionário, 
notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, e  se comunicar com outro candidato; 

c.  Em hipótese  alguma,  o  cartão  resposta  e  o  formulário  de  redação  do  candidato 
poderão ser rasurados, sob pena de eliminação; 

d.  For  surpreendido  portando  telefone  celular,  gravador,  receptor,  pagers,  notebook, 
tablets e ou equipamentos similares; 

e. 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; 

f.  Fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no  comprovante  de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

g. Recusar-se a entregar o cartão resposta das provas ao término do tempo destinado 
para a sua realização;

h. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
i. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou caderno de 

provas; 
j. Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou 
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na folha de rascunho; 
l. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 
m. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo. 
n.  No dia  da realização das provas,  não serão fornecidas,  por  qualquer membro da 

equipe de aplicação destas e/ ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e 
aos critérios de avaliação e de classificação. 

o.  Se  em  qualquer  tempo  for  constatado  ter  o  candidato  se  utilizado  de  meios  ou 
processos ilícitos, tais como meios eletrônico, estatístico, visual, grafológico, tendo sido descoberto através 
de investigação policial, o mesmo terá sua prova automaticamente anulada e será eliminado da seleção.

 
4.4. DA 2ª ETAPA: EXAME MÉDICO
Tem por objetivo analisar as condições de saúde física e mental do candidato, que o 

torne apto para freqüentar o CHO BM/2012 QOA. Os exames serão procedidos pela Junta de Inspeção de 
Saúde BM (JISBM) e/ou homologadas. No caso de militares pertencentes aos polos de Marabá e Santarém, 
as  inspeções  de  Saúde  serão  realizadas  pelas  Juntas  de  Inspeção  de  Saúde  homologadas  (Forças 
Armadas e Polícia Militar), e suas atas deverão ser remetidas à Diretoria de Saúde, em até 02 (dois) dias 
úteis  após  a  data  de  realização  da  inspeção  publicada  em edital.  Os  candidatos  habilitados  deverão 
apresentar à Junta de Saúde BM o resultado recente dos exames complementares abaixo relacionados, em 
data ainda a ser divulgada pela Diretoria de Pessoal:

 
HEMOGRAMA COMPLETO CREATINA

URINA (EAS) COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

FEZES (DFB) TRIGLICERÍDIOS

GLICEMIA DE JEJUM SOROLOGIAS: HIV, SÍFILIS, DOENÇA DE CHAGAS, 
HEPATITE A e C

TGO E TGP PSA (HOMENS ≥ 40 ANOS)

URÉIA TESTE ERGOMÉTRICO

ULTRASOM PÉLVICO e PCCU E BETA HCG 
(FEMININO) 

RAIO X TORAX: AP e PERFIL ESQUERDO

OBSERVAÇÕES:
a) A critério da Junta de Saúde Especial do CBMPA, outros exames complementares 

poderão ser solicitados aos candidatos aprovados para melhor juízo de entendimento.
b) O candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde será eliminado da 

Seleção Interna, devendo ser convocado o candidato classificado subsequente para realização de Inspeção 
de Saúde.

4.5. DA 3º ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
4.5.1. Tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, condição indispensável 

para execução do esforço exigido pelo curso, conforme Norma Reguladora do Teste de Aptidão Física, 
vigente na Corporação. 

4.5.2 Os Candidatos Aptos na Inspeção de Saúde deverão ser submetidos ao Exame de 
Aptidão Física o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, condição indispensável para  
execução  do  esforço  exigido  pelo  curso  (conforme  tabela  do  Exame  de  Aptidão  Física  vigente  na 
Corporação). Será utilizada, para fins de aferição dos exercícios a serem realizados no Teste de Aptidão  
Física, o Manual de Treinamento Físico Militar, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da  
Corporação, na Portaria n.º 645, de 26/11/07, do Gabinete do Comando. Os testes de aptidão física serão 
realizados pela Comissão de Aplicação de TAF, devidamente nomeada pelo Diretor de Pessoal, e deverão 
ser realizados em data, hora e local a serem divulgados posteriormente.
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4.5.3  -  O  Candidato  deverá  realizar  os  testes  de  aptidão  física  compulsoriamente 
uniformizados  com 5ª e 9ªA, e em dois dias consecutivos:

1.º  dia: FLEXÃO  DE  BRAÇO  NO  SOLO,  FLEXÃO  ABDOMINAL  EM  DECÚBITO 
DORSAL EM 45º e NATAÇÃO; 

2.º dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA E 
NATAÇÃO 50 METROS.

4.5.4 - Não será permitida segunda tentativa para os exercícios previstos no teste de 
aptidão física;

4.5.5 -  O Candidato que não atingir,  ao final  da somatória das notas dos exercícios 
realizados,  dentro  da sua faixa etária  especificada na Portaria n.º  645 GAB.CMDO, de 26/11/2007,  no 
mínimo, o CONCEITO REGULAR, será considerado INAPTO e eliminado do Processo Seletivo;

4.5.6 O candidato que for considerado INAPTO pela Comissão de Aplicação de Teste de 
Aptidão  Física  do  CBMPA será  eliminado  da  seleção  interna,  devendo  ser  convocado  o  candidato 
classificado  logo  a  seguir  do  último  convocado  da  etapa  intelectual  para  a  realização  das  etapas 
posteriores.

4.6. DA 4ª ETAPA: HABILITAÇÃO 
4.6.1 Será habilitado ao CHO BM INTEGRADO/2012, o candidato que obtiver aprovação 

no Exame Intelectual,  dentro  do número de vagas ofertadas,  tendo sido também considerado Apto no 
Exame  de  Saúde  e  no  Teste  de  Aptidão  Física.  O  candidato  convocado  a  realizar  tal  etapa  deverá 
comparecer em data, hora e local ainda a serem publicados pela Diretoria de Pessoal para a entrega da 
seguinte documentação:

a) Certidão negativa da Justiça Comum Federal;
b) Certidão negativa da Justiça Militar Federal;
c) Certidão negativa da Justiça Comum Estadual;
d) Certidão negativa da Justiça Militar Estadual;

4.6.2. Os candidatos considerados HABILITADOS, dentro do número estabelecido de 
vagas  nos  respectivos  quadros  serão  apresentados  na  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  para  fins  de 
matrícula.

4.6.3.  Em  caso  de  eliminação  será  convocado  o  candidato  subsequente,  para 
preenchimento de vaga. 

4.6.4. Para fins de classificação será considerada a média geral de pontos do candidato 
habilitado, em rigorosa ordem decrescente. 

5. DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO
5.1 TAMBÉM SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:
a. Atestar falsamente condição que não possuir falsificar, adulterar ou ocultar qualquer 

documento ou informação com o objetivo de conseguir sua inscrição e matrícula;
b. Contrariar ou dificultar, por dolo ou culpa, a realização dos procedimentos definidos 

neste edital;
c. Utilizar os formulários resposta em desacordo com as instruções proferidas no Exame 

Intelectual;
d. Não realizar quaisquer das etapas previstas em Editais.
5.2. A ELIMINAÇÃO de candidatos com base nos motivos constantes do item 5.1 não 

gera quaisquer direitos ao candidato,  devendo o mesmo responder administrativamente e judicialmente 
pelos atos praticados, quando for o caso.

6. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
Será homologado o resultado final, com publicação em Boletim Geral da Corporação, os 

candidatos  considerados  aprovados  e  classificados  neste  Processo  Seletivo,  bem  como  a  listagem 
Geral,em ordem decrescente, de todos os candidatos participantes. 

7. DA MATRÍCULA 
7.1.  Os candidatos considerados aprovados e classificados serão apresentados pela 
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Diretoria de Pessoal à Diretoria de Ensino e Instrução, a fim de que sejam matriculados no CHO BM/2012  
QOA;

7.2. No ato da matrícula, o Candidato passará à condição de Aluno Oficial CHO 2012 
QOA;

7.3. Como consequência dessa nova situação, o aluno:

7.4 - Fica sujeito às exigências do Regimento Interno da Academia Bombeiro Militar – 
ABM,  situada no Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP e do CEDPM (vigente no CBMPA) e 
demais legislações vigentes;

7.5 – Os alunos matriculados serão transferidos para o Quartel  do Comando Geral, 
ficando a disposição da Diretoria de Ensino.

8. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
O Curso de Habilitação de Oficias BM 2012 funcionará no Espaço Físico do IESP, ou a 

critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

9. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
9.1.  O candidato  que deixar  de realizar  qualquer  prova  em qualquer  das  etapas da 

seleção interna, será sumariamente eliminado do processo seletivo;

9.2.  Em nenhuma hipótese será permitida a  realização de nova prova ao candidato 
faltoso;

9.3.  O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso 
diverso daquele que prestou exame;

9.4. Os candidatos aprovados neste processo seletivo, não poderão creditar disciplinas, 
mesmo que tenha conteúdo programático e carga horária idêntica ao previsto na grade curricular do referido  
curso.

9.5.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA, 
assessorado  pela  Diretoria  de  Pessoal,  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  e  Comissão  de  Justiça  da 
Corporação.

10. DA VALIDADE DO PROCESSO
A presente seleção e habilitação de que trata esta norma, tem validade para o ano de 

2012, tendo sua validade expirada no último dia estabelecido para a matrícula no Curso de Habilitação de  
Oficiais – CHO 2012. Não havendo a possibilidade de prorrogação da mesma.

11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CHO BM/2012 QOA
11.1 LÍNGUA PORTUGUESA 
ORTOGRAFIA. EMPREGO DAS REGRAS ORTOGRÁFICAS (conforme o Decreto nº 

6.583, de 29 de setembro de 2008, o qual permite o uso de ambas as ortografias). VOCABULÁRIO:  
Ditongos,  tritongos,  hiatos  e  dígrafos.  Sílaba e translineação.  Acentuação tônica e  acentuação gráfica. 
MORFOSINTAXE:  Classes de palavras. Termos de oração. Análise sintática: período simples e período 
composto. PONTUAÇÃO. SINTAXE DE CONCORDÂNCIA: Concordância verbal e Concordância nominal. 
SINTAXE  DE  REGÊNCIA:  Regência  verbal  e  Regência  nominal.  Sintaxe  de  colocação.  Funções  de 
linguagem. Tipos de discurso.  Estrutura da palavra.  Processos de formação de palavras.  Conotação e 
denotação. Interpretação de texto. 

11.2. MATEMÁTICA 
CONJUNTOS :  Conceitos,  representação, tipos de conjunto.  Pertinências,  inclusão e 

subconjuntos.  Operações  com  conjuntos.  NUMEROS NATURAIS:  Sistema  de  numeração  decimal. 
Operações  fundamentais.  Problemas  com  números  naturais.  Múltiplos  e  divisores,  MDC  e  MMC. 
FRAÇÕES: Definição,  representação,  comparação.  Operações  com  frações.  Problemas  com  frações. 
Números  decimais.  Dízimas  periódicas.  RAZÃO  E  PROPORÇÃO:  Definição,  razões  equivalentes. 
Proporção propriedade fundamental. Propriedades operatórias das proporções. Problemas com proporções 
e  Divisão  proporcional.  Regra  de  sociedade.  REGRA DE  TRÊS:  Regra  de  três  simples  e  composta. 
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Problemas com regra de três.  PORCENTAGEM: Razão “por cento”. Problemas de porcentagem. JUROS 
SIMPLES E COMPOSTOS:  Cálculo de juro e montante simples. Cálculo do montante composto. Taxas 
proporcionais,  equivalentes,  nominal  e  real  ou  efetiva.  Problemas  com  juros  simples  e  compostos. 
ÁLGEBRA ELEMENTAR: Expressões algébricas e polinômios, valor numérico, operações. Equações do 1º 
e  2º  graus.  Cálculo  de  radicais.  TRIÂNGULO  E  RETÂNGULO:  Relações  métricas.  Relações 
trigonométricas. Problemas.  GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL:  Triângulo, quadrilátero, circunferência e 
polígonos regulares. Semelhança de triângulos. Áreas e perímetros das figuras planas. Volume do cubo, do 
paralelepípedo, da esfera, do cone, da pirâmide, do tronco de cone e tronco de pirâmide. 

 
11.3. LEGISLAÇÃO BM 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Dos princípios fundamentais (art. 1° ao 4°); Dos direitos e 

deveres individuais e coletivos (art. 5°); Da nacionalidade (art. 12 e 13); Dos direitos políticos(art. 14); Da 
organização político administrativo (art. 18 e 19); Dos Estados Federados (art. 25 ao 28); Da Administração 
Pública e  Dos Serviços Públicos (art.  37 ao 41);  Dos militares dos Estados,  do Distrito  Federal  e dos 
Territórios; Das Forças Armadas. (art.142); Da Segurança Pública. (art. 144); CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 
Da Administração Pública (art. 20 ao 27); Dos Servidores Públicos Militares. (art. 45 ao 49); Dos Conselhos 
de Justiça Militar (art. 168 ao 172); Da Segurança Pública. (art. 193 ao 201); 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,  Parte  Geral  e  Especial;  CÓDIGO PENAL MILITAR, 
Parte Geral e Parte Especial;  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, do art 1º ao 29, do art 220 ao 
262 e do art. 454 ao art. 480; CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA, ESTATUTO DA PMPA e  LEI 
DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO CBMPA. 

 
11.4 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
11.4.1  Noções  de  hardware:  Microcomputadores  e  periféricos  de  entrada  e  saída; 

Sistema operacional MS Windows 7: operações básicas e execução de programas; Conceitos de Internet, 
Navegadores (Internet Explorer 6.0 e Mozilla-Firefox 9); correio eletrônico; Processador de texto, planilha 
eletrônica e programa de apresentação (Pacote MS-Office 2010: Word, Excel, Power Point e LibreOffice);  
Conceito de organização de arquivos (pastas/diretórios), tipos de arquivos. 

11.5 PROVA DE REDAÇÃO. 
A prova de Redação tem como objetivo avaliar a competência textual do candidato por 

meio da produção de um texto escrito sobre um determinado tema. O CANDIDATO DEVERÁ SER CAPAZ 
DE CONSTRUIR UM TEXTO QUE APRESENTE: Fidelidade ao tema e ao comando. Estabelecer relações 
de sentido com o tema proposto; estabelecer relações com as ideias, as informações, os dados citados em 
exemplos e/ou coletânea, caso apresentado no comando; produzir um texto em concordância com o tipo 
textual solicitado; usar adequadamente recursos relacionados às diferentes estruturas de tipos de textos. 
ORGANIZAÇÃO / SEQUENCIAÇÃO COERENTE DE IDÉIAS: estabelecer conexões entre informações do 
texto  e  do  contexto;  sequenciar  ideias  coerentemente,  usando,  ou  não,  recursos  coesivos  e/ou 
argumentativos;  dispor  coerentemente  as  ideias  em  parágrafos;  usar  adequadamente  elementos  que 
assinalam a continuidade e a progressão de sentido; evitar ambiguidades nos encadeamentos textuais. 

REGISTRO DE LÍNGUA ADEQUADO AO GÊNERO SOLICITADO E AO EFEITO DE 
SENTIDO PRETENDIDO: escolher o registro de língua adequado ao gênero de escrita exigido; empregar 
adequadamente as palavras quanto ao nível  de formalidade do texto;  usar os níveis  de linguagem, de 
acordo com o efeito de sentido que deseja produzir. DOMÍNIO DAS REGRAS DE ESCRITA E DA NORMA 
CULTA:  grafar  corretamente  as  palavras;  separar  corretamente  sílabas  na  translineação;  pontuar 
adequadamente o texto; assinalar corretamente a crase; relacionar recursos de escrita (pontuação, aspas, 
letra  maiúsculo-minúscula)  com  propósitos  do  texto,  construir  enunciados  estabelecendo  a  sintaxe  de 
regência nominal e verbal, de concordância nominal e verbal, de colocação pronominal, segundo a norma 
culta.

Belém, 01 de junho de 2012. 

Francisco de Assis Carvalho da Silva– CEL QOCBM
Diretor de Pessoal do CBMPA 
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FICHA DE INSCRIÇÃO CHO 2012 – QUADRO DE OFICIAS DE ADMINISTRAÇÃO

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO – EM LETRA DE FORMA (DESTACAR NOME DE “GUERRA”):
 

RG: CPF: MF: NOME DA MÃE:
 

ESTADO CIVIL: CASADO (     ) SOLTEIRO (      )VIUVO (      ) OUTROS SEXO: F (    )        M  (     )

DATA NASC:
 

NATURALIDADE TELEFONE RESIDENCIAL TELEFONE CELULAR

ENDEREÇO: RUA/ AVENIDA/ Nº
 

BAIRRO:
 

CIDADE: CEP: E-MAIL:

DADOS DO REQUERIMENTO

POSTO/GRAD: UBM

POLO DE REALIZAÇÃO DE PROVA:   BELÉM  (       )                     MARABÁ   (       )                   SANTARÉM       (        )

PARA USO DO CMT DA UBM

O militar acima descrito encontra-se com o comportamento                                                                                                                                                    
Confirmo as informações prestadas pelo Requerente o qual preenche os requisitos previstos em edital, sendo assim sou de parecer 
FAVORAVEL à inscrição do Requerente.

 
Data: _____/_____/2012

Ass. e Carimbo do CMT DA UBM

Venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo do CHO CBMPA 2012, para o quadro de Oficiais de 
Administração, e declaro estar de acordo com as normas constantes no EDITAL Nº 02/2012 - DP, DE 01 DE 
JUNHO DE 2012. Declaro, para fins de direitos, estar ciente do inteiro teor dos itens do edital citado e que 
concordo com todos os seus termos, nada a objetar à sua aplicação, e que preencho as condições legais 
para o ato de inscrição.
Declaro,  ainda  sob  as  penas da lei,  que  possuo os  demais  documentos  comprobatórios  das  condições 
exigidas no edital.
Declaro que ao assinar esta Ficha de Inscrição, assumo total responsabilidade pelo preenchimento.
                                                                                                                                                                                                      
Assinatura do candidato por extenso                          Data: ______/_______/2012.
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO
 
Nome do Candidato:
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CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS 2012
EDITAL Nº 03/2012 - DP, DE 01 DE JUNHO DE 2012
PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM 

INTEGRADO/2012
De acordo com a legislação em vigor, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará estabelece o 

Processo Seletivo Interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais BM Integrado– CHO BM/2012, 
para o quadro de Oficiais Especialista, a ser realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará. Para 
tanto, publicam-se as seguintes normas: 

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
Este Concurso se regerá pela Constituição Federal; Constituição Estadual; Lei Federal n° 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); Lei Estadual n° 5.251/85 (Estatuto da Policia 
Militar do Pará); Lei n° 5.16 2-A, de 16 de OUT 84 (Lei de Ingresso e Promoções nos Quadros de Oficiais de  
Administração (QOA) e de Oficial Especialista (QOE), Lei nº 7.480, de 17 de NOV de 2010 (lei que fixa o  
efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e dá outras providências), Lei nº 5.731, de 15 DEZ 1992 
(Organização Básica do CBMPA), Lei nº 5.249, de 29 de JUL de 1985 e suas alterações (Dispõe sobre a 
promoção de oficiais da PMPA) e seu Regulamento – O Decreto Estadual n° 4.241, de 22 JAN 1986, Lei nº  
5.250, de 29 de JUL de 1985 e suas alterações (Lei de Promoção de Praças); Lei 7.106 de 12 de Fevereiro  
de  2008”  (Dispõe sobre alteração de item da promoção de praças da PMPA) e seu Regulamento – O 
Decreto  Estadual  n°  4.242,  de  22  JAN  1986,  Lei  nº  6626/2004  de  03/02/2004  (Lei  de  ingresso  da 
PMPA/CBMPA), Decreto-Lei nº 667 de 02/07/1969 e R-200.

2. DAS VAGAS 
QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS (QOE)

VAGAS

05 (cinco), sem cadastro de reserva

3. DA INSCRIÇÃO
As inscrições  para o  Processo  Seletivo  ao Curso de Habilitação  de Oficiais  –  CHO 

BM/2012 QOE estarão abertas no período de 04 a 15 de junho de 2012. Sendo que a ficha de inscrição 
deverá estar preenchida de forma legível e de próprio punho pelo candidato, atestada por seu Comandante 
ou Subcomandante, Diretor ou Subdiretor e pelo Chefe ou Subchefe de que o militar inscrito preenche todos 
os requisitos exigidos no item 3.2 do presente Edital. Neste ato o candidato deverá escolher o pólo de 
realização do Exame Intelectual e TAF, sendo vedada a mudança de polo após a publicação da confirmação  
de inscrição em Boletim Geral, sendo compulsório que o exame habilitatório será realizado na Capital do 
Estado. Os militares inscritos poderão ser remanejados para realizarem seus Exames Intelectuais na cidade 
de Belém, caso os polos das cidades de Marabá e Santarém não apresentem o mínimo de 15 candidatos 
inscritos. A ficha deverá compulsoriamente ser remetida a Diretoria de Pessoal até o dia 18 de junho, até 
as 14h impreterivelmente, onde os polos de Marabá e Santarém poderão mandar as fichas de inscrição via 
e-mail para: dpcbmpa@gmail.com . em formato PDF.

3.2.  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  PARTICIPAÇÃO  NO  PROCESSO 
SELETIVO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM/2012 (CHO/2012) - QOE. 

a) Ser SUBTENENTE BM ou 1° SARGENTO BM do Quadro de Músico (QBMP-02); 

b) Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 (dois) anos 
na graduação, quando se tratar de 1° Sargento;

c) Ter, no máximo, 44 (quarenta e quatro) anos de idade, no ato da inscrição; 

d) Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) ou equivalente; 

e) Possuir escolaridade correspondente ao ensino médio; 

f) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”. 
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g) Ter conceito favorável do Comandante, Diretor ou Chefe; 

h) Não estar enquadrado nos seguintes casos:

1)  Não  esteja  respondendo  a  processo  no  Fórum  Cível  ou  Militar  ou  submetido  a 
Conselho de Disciplina;

2) Não estar licenciado para tratar de interesse particular; 

3) Não ter sido condenado em processo criminal em primeira instância, até decisão da 
instância ou tribunal superior;

4) Não ter sido condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no CPM;

5) Não estar preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for 
revogada 

6) Não tenha sido condenado à pena restritiva de liberdade, por sentença passado em 
julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

7) Não seja considerado desertor;

8) Não seja considerado desaparecido ou extraviado;

9) Não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar. 

3.3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
a) Requerimento do candidato, em Ficha de Inscrição, atestado pelo seu Comandante 

ou Subcomandante, Diretor ou Subdiretor e pelo Chefe ou Subchefe, com parecer favorável;
b) Cópia legível e autenticada do documento de identidade funcional.
c) Cópia legível e autenticada do certificado de conclusão do ensino médio;
d) Cópia legível e autenticada do certificado ou publicação da ata de conclusão de curso 

(CAS);
e) No caso  de 1º Sargento, a Cópia legível e autenticada do Boletim Geral constando a 

promoção.

4. DAS ETAPAS DOS EXAMES
4.1. A seleção para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais QOE de que trata este 

edital compreenderá as seguintes etapas:
1ª  ETAPA  –  Exame  habilitatório,  com  conteúdo  específico  voltado  para  seleção  de 

regentes, com caráter classificatório e eliminatório, para todos os candidatos;

2ª ETAPA – Exame Intelectual de conhecimentos, constituído de provas com questões 
objetivas, de caráter eliminatório e classificatório final, para os candidatos pré- classificados na 1ª ETAPA;

3ª ETAPA – Exame de Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório, a ser realizada pela 
Diretoria de Saúde da Corporação ou homologada.

4ª  ETAPA –  Teste  de  Aptidão  Física,  de  caráter  eliminatório,  a  ser  aplicado  pela 
Comissão Aplicadora de TAF nomeada pela Diretoria de Pessoal.

5ª ETAPA - Habilitação, de caráter eliminatório, na qual os candidatos que passarem 
dentro do número de vagas e obtiverem o conceito “APTO” nas etapas de Inspeção de Saúde e TAF terão  
de trazer a esta Diretoria os documentos solicitados por este edital no item 4.7.1.

OBSERVAÇÃO 1: As 1ª e 2ª ETAPAS terão suas notas somadas e, ao final da 2ª ETAPA 
será publicada a classificação final do candidato, após desempates, se houver.

OBSERVAÇÃO 2: As 3ª, 4ª e 5ª ETAPAS serão realizadas pelos 05 (cinco) candidatos 
que  obtiveram  as  05  (cinco)  maiores  notas  no  certame.  Caso  haja  eliminação  nessas  etapas,  serão 
chamados os candidatos subseqüentes, sempre dentro do número de vagas ofertadas.
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4.2 DA 1ª ETAPA: EXAME HABILITATÓRIO: 
4.2.1 O Exame Habilitatório, valendo 10 (dez) pontos, possui caráter eliminatório, e será 

realizado conforme orientações a seguir:
 

CARATER DO EXAME DESCRIÇÃO DIAS DE REALIZAÇÃO

 
TEÓRICO (05pts)

Escrita Musical I. 
1. Ditado Rítmico - Melódico.  
2. Prova de Teoria Musical
3. História da Música (10 questões 
objetivas)

 
01 (um)

 dia

 
 

PRÁTICO (05pts)

Prova Prática 1.
Leitura Musical 
Percepção Musical, Estruturação e 
Solfejo não modulante.
Prova Prática 2.
Composição - Apresentação de 
uma composição própria, 
elaborada no dia do exame, com 
no mínimo 10 (dez) compassos.
Arranjo – de uma música de livre 
escolha já existente, com no 
mínimo 10 (dez) compassos.
Prova Prática 3 – Regência de um 
grupo Instrumental (Banda de 
Música)

 
 
 
 

03 (três)
dias

 
4.2.2 O candidato será considerado apto no Exame Habilitatório:
4.2.2.1 Se obtiver, no mínimo, 60% do total de pontos, isto é, 6 (seis) pontos; 
4.2.2.2  A  pontuação  do  Exame  Habilitatório  obtida  pelo  candidato  será  somada  a 

pontuação das provas objetivas e de redação, para efeito de classificação final do processo. 
4.2.2.3 Caso o candidato não consiga alcançar a média referida acima, o mesmo estará 

eliminado do presente processo seletivo, não havendo a possibilidade de realizar as próximas etapas. 
4.2.2.4  O  Exame Habilitatório será realizado em  datas,  horários e locais  a serem 

divulgados  posteriormente  pela  Diretoria  de  Pessoal,  através  de  publicação  em  Boletim  Geral  da 
Corporação e pelo site www.bombeiros.pa.gov.br.  

4.2.2.5 A nota final  obtida nesta 1ª etapa (exame habilitatório) será somada ao valor 
obtido na 2ª etapa (exame intelectual) para que seja obtida a nota geral de classificação do candidato.

4.2.2.6.  Os  recursos  contra  questões  do  Exame  Intelectual  serão  aceitos  mediante 
solicitação por escrito do candidato, no prazo máximo de até 48 horas após a divulgação do gabarito oficial,  
o qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal do CBMPA pelos próprios interessados, e enviadas via  
e-mail: dpcbmpa@gmail.com   em formato PDF para os Polos de Marabá e Santarém.

 
4.3 DA 2ª ETAPA: EXAME INTELECTUAL
4.3.1 Constará de uma prova, correspondente ao ensino médio, distribuídas em duas 

partes; 
4.3.2 A primeira parte consistirá de uma prova objetiva, com 40 (quarenta) questões de 

múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas, onde apenas uma alternativa é correta, distribuídas a seguir: 
10 (dez)  questões de  Legislação e Regulamento,  10 (dez) questões de  Língua Portuguesa,  10 (dez) 
questões de Matemática e10 (dez) questões de conhecimentos básicos em Informática, 

4.3.3. A segunda parte da prova constará de uma Redação, a qual terá o valor de  10 
(dez) pontos, devendo conter o máximo de 30 (trinta) linhas e o mínimo de 120 (cento e vinte) palavras; 

4.3.4. O Exame Intelectual será realizado na  data do dia 05 de agosto de 2012, no 
horário de 08h00 às 13h00, em locais a serem divulgados posteriormente pela Diretoria de Pessoal, através 
de publicação em Boletim Geral da Corporação e pelo site www.bombeiros.pa.gov.br. 
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4.3.5.  O  gabarito  da  prova  objetiva(1ª  e  2ª  etapas)  estarão  disponíveis  no  site 
www.bombeiros.pa.gov.br  após a realização do exame intelectual.

4.3.6 O resultado da 2ª ETAPA será divulgado em Boletim Geral e pelo site do CBMPA 
até a data limite de 15 de Agosto de 2012. 

4.3.7. Para ser aprovado na Prova objetiva o candidato deverá obter no mínimo 60% 
(sessenta por cento) do total de pontos da prova e também no mínimo 20% (vinte por cento) em cada 
disciplina. 

4.3.8. Só serão corrigidas as redações daqueles candidatos que atingirem os índices do 
item 4.3.7. 

4.3.9. Para ser aprovado na prova de Redação, o candidato deverá obter no mínimo, 
60% (sessenta por cento) do total de pontos na referida prova. 

4.3.10. 10 Para fins de classificação final (1ªETAPA+2ªETAPA) será considerada a média 
geral  de  pontos  obtidos  na  1ª  e  2ª  Etapas  (Habilitatória,  Prova  Objetiva  e  de  Redação)  do  candidato  
aprovado, em rigorosa ordem decrescente. No caso de empate, serão considerados os seguintes critérios:

1° CRITÉRIO – Maior número de pontos na prova prática 1;
2° CRITÉRIO – Maior número de pontos na prova prática 3;
3° CRITÈRIO – Maior número de pontos na prova prática 2;
4° CRITÉRIO – Maior número de pontos na Redação;
5º CRITÉRIO - Mais antiguidade na hierarquia Bombeiro Militar
6º CRITÉRIO - Maior idade do candidato.
4.3.11.  Serão  convocados para a  3°  Etapa  do  Processo Seletivo Interno (Exame de 

Saúde) os candidatos que alcançaram as 05 (cinco) maiores notas, após desempate.
4.3.12  Os  recursos  contra  questões  do  Exame  Intelectual  serão  aceitos  mediante 

solicitação por escrito do candidato, no prazo máximo de até 48 horas após a divulgação do gabarito oficial,  
o qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal do CBMPA pelos próprios interessados, e enviadas via  
e-mail:  dpcbmpa@gmail.com  em formato PDF para os Pólos de Marabá e Santarém.

4.4  PROCEDIMENTOS  A  SEREM  ADOTADOS  NO  DIA  DOS  EXAMES 
HABILITATÓRIO E INTELECTUAL

4.4.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 
antecedência  mínima,  de  30’(trinta  minutos)  do  horário  marcado  para  início  de  exame ,  sendo 
compulsório  o candidato  estar  uniformizado de 4ºA ou 3ºD,  portando documento original  de identidade 
funcional ou outro documento oficial com foto, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A entrada 
nas salas de realização de prova será feita até 15 (quinze) minutos antes do início do exame. Serão 
considerados documentos de identidade válidos: Carteiras expedidas pela Diretoria de Pessoal do CBMPA ,  
pelas  Secretarias  de  Segurança  Pública  das  unidades  federativas;  carteiras  expedidas  pelos  órgãos 
fiscalizadores  de  exercício  profissional  (ordens,  conselhos,  etc.);  passaporte;  certificado  de  reservista;  
carteiras funcionais expedidas pelos órgãos públicos que, por lei federal, valham como identidade; carteira  
nacional de habilitação.

4.4.2 O candidato que se retirar do local do exame não poderá retornar, salvo no caso de 
necessitar ir ao banheiro  ou serviço médico, sempre acompanhado de fiscal itinerante. 

4.4.3  Serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  os  prejuízos  advindos  de 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta. 

4.4.4 As provas estarão lacradas e as mesmas serão abertas pelo fiscal na presença dos 
candidatos;

4.4.5 As provas serão distribuídas para cada aluno, juntamente com o cartão resposta e 
a  folha  de  redação,  todas  viradas  para  baixo,  em cima  das  carteiras.  O  fiscal  de  sala  repassará  as 
instruções necessárias e, ao sinal, as folhas de exame serão viradas para cima, iniciando o exame.

4.4.6  Serão  consideradas  marcações  incorretas  e  anuladas  no  cartão  resposta,  tais 
como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de  marcação  não  preenchido 
integralmente. 

4.4.7 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e do formulário de 
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Redação por erro do candidato. O cartão resposta só será substituído se for constatada falha de impressão. 
O candidato não deverá amassar,  molhar,  dobrar,  rasgar ou,  de qualquer modo, danificar o seu cartão  
resposta,  sob pena de arcar  com os prejuízos advindos da impossibilidade de correção de sua prova,  
devendo assinalar o nº de inscrição; 

4.4.8 O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo menos, 
01h (uma hora) após o início da mesma. 

4.4.9  O  candidato  não  poderá  retirar-se  do  local  de  realização  da  prova  levando  o 
Boletim de Questões e o cartão resposta. 

4.4.10  Não  serão  aplicadas  provas  em  local,  data  ou  horário,  diferentes  dos  pré-
determinados em edital, publicados nos canais de comunicação citados anteriormente,  

4.4.11 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção interna o 
candidato que durante a sua realização: 

a. For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 

b. Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos similares, dicionário, notas 
ou impressos que não forem expressamente permitidos, e  se comunicar com outro candidato; 

c.  Em hipótese  alguma,  o  cartão  resposta  e  o  formulário  de  redação  do  candidato  
poderão ser rasurados, sob pena de eliminação; 

d.  For  surpreendido  portando  telefone  celular,  gravador,  receptor,  pagers,  notebook, 
tablets e ou equipamentos similares; 

e. 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; 

f.  Fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no  comprovante  de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

g. Recusar-se a entregar o cartão resposta das provas ao término do tempo destinado 
para a sua realização;

h. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
i. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou caderno de 

provas; 
j. Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas e/ou na 

folha de rascunho; 
l. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 

m. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo. 

n.  No dia  da realização das provas,  não serão fornecidas,  por  qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e 
aos critérios de avaliação e de classificação. 

o.  Se  em  qualquer  tempo  for  constatado  ter  o  candidato  se  utilizado  de  meios  ou 
processos ilícitos, tais como meios eletrônico, estatístico, visual, grafológico, tendo sido descoberto através 
de investigação policial, o mesmo terá sua prova automaticamente anulada e será eliminado da seleção.

 
4.5. DA 3ª ETAPA: EXAME MÉDICO
Tem por objetivo analisar as condições de saúde física e mental do candidato, que o 

torne apto para freqüentar o CHO BM/2012 QOE. Os exames serão procedidos pela Junta de Inspeção de  
Saúde BM (JISBM) e/ou homologadas.  No caso de militares pertencentes ao interior,  as inspeções de  
Saúde  serão  realizadas pelas  Juntas  de  Inspeção de  Saúde homologadas  (Forças  Armadas  e  Polícia  
Militar), e suas atas deverão ser remetidas à Diretoria de Saúde, em até 02 (dois) dias úteis após a data de 
realização da inspeção publicada em edital. Os candidatos habilitados deverão apresentar à Junta de Saúde 
BM o resultado recente dos exames complementares abaixo relacionados, em data ainda a ser divulgada  
pela Diretoria de Pessoal:
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HEMOGRAMA COMPLETO CREATINA

URINA (EAS) COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES

FEZES (DFB) TRIGLICERÍDIOS

GLICEMIA DE JEJUM SOROLOGIAS: HIV, SÍFILIS, DOENÇA DE CHAGAS, HEPATITE 
A e C

TGO E TGP PSA (HOMENS ≥ 40 ANOS)

URÉIA TESTE ERGOMÉTRICO

ULTRASOM PÉLVICO e PCCU E BETA HCG (FEMININO) RAIO X TORAX: AP e PERFIL ESQUERDO

OBSERVAÇÕES:
a) A critério da Junta de Saúde Especial do CBMPA, outros exames complementares 

poderão ser solicitados aos candidatos aprovados para melhor juízo de entendimento.

b) O candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde será eliminado da 
Seleção Interna, devendo ser convocado o candidato classificado subsequente para realização de Inspeção 
de Saúde.

4.6. DA 4º ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
4.6.1. Tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, condição indispensável 

para execução do esforço exigido pelo curso, conforme Norma Reguladora do Teste de Aptidão Física, 
vigente na Corporação. 

4.6.2 Os Candidatos Aptos na Inspeção de Saúde deverão ser submetidos ao Exame de 
Aptidão Física o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, condição indispensável para 
execução  do  esforço  exigido  pelo  curso  (conforme  tabela  do  Exame  de  Aptidão  Física  vigente  na 
Corporação). Será utilizada, para fins de aferição dos exercícios a serem realizados no Teste de Aptidão 
Física, o Manual de Treinamento Físico Militar, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da 
Corporação, na Portaria n.º 645, de 26/11/07, do Gabinete do Comando. Os testes de aptidão física serão 
realizados pela Comissão de Aplicação de TAF, devidamente nomeada pelo Diretor de Pessoal, e deverão 
ser realizados em data, hora e local a serem divulgados posteriormente.

4.6.3  -  O  Candidato  deverá  realizar  os  testes  de  aptidão  física  compulsoriamente 
uniformizados  com 5ª e 9ªA, e em dois dias consecutivos:

1.º  dia: FLEXÃO  DE  BRAÇO  NO  SOLO,  FLEXÃO  ABDOMINAL  EM  DECÚBITO 
DORSAL EM 45º e NATAÇÃO; 

2.º  dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA E 
NATAÇÃO 50m.

4.6.4 - Não será permitida segunda tentativa para os exercícios previstos no teste de 
aptidão física;

4.6.5  -  O Candidato  que não atingir,  ao final  da somatória  das notas dos exercícios 
realizados,  dentro  da sua faixa etária  especificada na Portaria  n.º  645 GAB.CMDO, de 26/11/2007,  no 
mínimo, o CONCEITO REGULAR, será considerado INAPTO e eliminado do Processo Seletivo;

4.6.6 O candidato que for considerado INAPTO pela Comissão de Aplicação de Teste de 
Aptidão  Física  do  CBMPA será  eliminado  da  seleção  interna,  devendo  ser  convocado  o  candidato 
classificado  logo  a  seguir  do  último  convocado  da  etapa  intelectual  para  a  realização  das  etapas 
posteriores.

 
4.7. DA 5ª ETAPA: HABILITAÇÃO 
4.7.1  Será  habilitado  ao  CHO BM INTEGRADO/2012 QOE,  o  candidato  que  obtiver 

aprovação nos Exames Habilitatório e Intelectual, dentro do número de vagas ofertadas, tendo sido também 
considerado Apto no Exame de Saúde e aprovado no Teste de Aptidão Física. O candidato convocado a 
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realizar tal etapa deverá comparecer em data, hora e local ainda a ser publicado pela Diretoria de Pessoal 
para a entrega da seguinte documentação:

a) Certidão negativa da Justiça Comum Federal;

b) Certidão negativa da Justiça Militar Federal;

c) Certidão negativa da Justiça Comum Estadual;

d) Certidão negativa da Justiça Militar Estadual.

4.7.2. Os candidatos considerados HABILITADOS, dentro do número estabelecido de 
vagas no respectivo quadro serão apresentados na Diretoria de Ensino e Instrução para fins de matrícula.

4.7.3. Em caso de eliminação será convocado o candidato subsequente, dentro de seu 
respectivo quadro, para preenchimento de vaga. 

4.7.4. Para fins de classificação será considerada a média geral de pontos do candidato 
habilitado, em rigorosa ordem decrescente. 

 
5. DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO
5.1 TAMBÉM SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:
.a. Atestar falsamente condição que não possuir falsificar, adulterar ou ocultar qualquer 

documento ou informação com o objetivo de conseguir sua inscrição e matrícula;
.b. Contrariar ou dificultar, por dolo ou culpa, a realização dos procedimentos definidos 

neste edital;
c. Utilizar os formulários resposta em desacordo com as instruções proferidas no Exame 

Intelectual;
d. Não realizar quaisquer das etapas previstas em Editais.

5.2. A ELIMINAÇÃO de candidatos com base nos motivos constantes do item 5.1 não 
gera  quaisquer  direitos  ao  candidato,  devendo  o  mesmo  responder  civil  e  criminalmente  pelos  atos 
praticados, quando for o caso.

 
6. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
Será homologado o resultado final, com publicação em Boletim Geral da Corporação, os 

candidatos  considerados  aprovados  e  classificados  neste  Processo  Seletivo,  bem  como  a  listagem 
Geral,em ordem decrescente, de todos os candidatos participantes. 

 
7. DA MATRÍCULA 
7.1.  Os candidatos  considerados aprovados e classificados serão apresentados pela 

Diretoria de Pessoal à Diretoria de Ensino e Instrução, a fim de que sejam matriculados no CHO BM/2012 
QOE;

7.2. No ato da matrícula, o Candidato passará à condição de Aluno Oficial CHO 2012 
QOE;

7.3. Como conseqüência dessa nova situação, o aluno:

7.4. Fica sujeito às exigências do Regimento Interno da Academia Bombeiro Militar – 
ABM,  situada no Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP e do CEDPM (vigente no CBMPA) e  
demais legislações vigentes;

7.5.  – Os alunos matriculados serão transferidos para o Quartel  do Comando Geral, 
ficando a disposição da Diretoria de Ensino.

 
8. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
O Curso de Habilitação de Oficias BM 2012 funcionará no Espaço Físico do IESP, ou a  

critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

9. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
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9.1.  O Candidato  que deixar  de realizar  qualquer prova em qualquer  das etapas da 
seleção interna, será sumariamente eliminado do concurso;

9.2.  Em nenhuma hipótese será permitida  a  realização  de nova  prova ao candidato 
faltoso;

9.3.  O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso 
diverso daquele que prestou exame;

9.4 Os candidatos aprovados neste processo seletivo, não poderão creditar disciplinas, 
mesmo que tenha conteúdo programático e carga horária idêntica ao previsto na grade curricular do referido 
curso.

9.5.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA, 
assessorado  pela  Diretoria  de  Pessoal,  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  e  Comissão  de  Justiça  da 
Corporação.

10. DA VALIDADE DO PROCESSO
A presente seleção e habilitação de que trata esta norma, tem validade somente para o 

ano de 2012, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula no Curso de Habilitação 
de Oficiais – CHO 2012 QOE. Não havendo a possibilidade de prorrogação da mesma.

11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CHO BM/2012 QOE.
11.1 CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA a 1ª ETAPA:
COMPOSIÇÃO E ARRANJO: Apresentação de uma composição, com partitura. Esta 

deverá ser confeccionada no dia do exame. Entrevista.
 
PERCEPÇÃO:  Reconhecimento auditivo de timbres instrumentais; Intervalos; 4 Modos: 

maior, menor  nas formas: natural, harmônica e melódica; Tríades, tétrades e suas inversões; Cadências; 
Progressões harmônicas; Ditado rítmico melódico.

 
ESTRUTURAÇÃO: 1º)  TEORIA MUSICAL:  Notação  musical  (claves,  notas  musicais, 

figuras  e  células  rítmicas,  compasso,  síncope  e  contratempo,  intervalos  e  suas  inversões,  tons 
enarmônicos  e  homônimos,  escalas  (maiores,  menores  nas  formas  primitiva,  harmônica  e  melódica, 
tonalidades,  romatismo,  tríades,  tétrades  e  suas  inversões  e  campo harmônico).  2º)  ESTRUTURAÇÃO 
MUSICAL:  Resolução  de  intervalos,  cifragem  (tradicional,  funcional  e  literal),  encadeamento  de  
acordes  das  funções (T-S-D) em seus estados fundamentais e inversões. 3º) HISTÓRIA DA MÚSICA: 
 Principais períodos históricos da música Ocidental; Períodos Musicais (Renascimento, Barroco, Clássico, 
Romantismo – Características principais  e Séc.XX ).  4º)  LEITURA MUSICAL: MÉTRICA E MELÓDICA: 
Entonação de intervalos, escala, tríades e tétrades arpejadas; Leitura métrica; Solfejo diatônico e cromático. 
PERCEPÇÃO: Reconhecimento auditivo de timbres instrumentais; Intervalos; 4 Modos: maior, menor  nas 
formas:  natural,  harmônica  e  melódica;  Tríades,  tétrades  e  suas  inversões;  Cadências;  Progressões 
harmônicas; Ditado rítmico melódico.  

 
11.2 CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA a 2ª ETAPA
11.2.1 LÍNGUA PORTUGUESA 
ORTOGRAFIA.  EMPREGO  DAS  REGRAS  ORTOGRÁFICAS  EM  USO. 

VOCABULÁRIO: Ditongos,  tritongos,  hiatos  e  dígrafos.  Sílaba  e  translineação.  Acentuação  tônica  e 
acentuação gráfica.  MORFOSINTAXE: Classes de palavras. Termos de oração. Análise sintática: período 
simples  e  período  composto.  PONTUAÇÃO.  SINTAXE DE  CONCORDÂNCIA: Concordância  verbal  e 
Concordância  nominal.  SINTAXE  DE  REGÊNCIA:  Regência  verbal  e  Regência  nominal.  Sintaxe  de 
colocação. Funções de linguagem. Tipos de discurso.  Estrutura da palavra.  Processos de formação de 
palavras. Conotação e denotação. Interpretação de texto. 

11.2.2 MATEMÁTICA 
CONJUNTOS :  Conceitos,  representação, tipos de conjunto.  Pertinências,  inclusão e 

subconjuntos.  Operações  com  conjuntos.  NUMEROS NATURAIS:  Sistema  de  numeração  decimal. 
Operações  fundamentais.  Problemas  com  números  naturais.  Múltiplos  e  divisores,  MDC  e  MMC. 
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FRAÇÕES: Definição,  representação,  comparação.  Operações  com  frações.  Problemas  com  frações. 
Números  decimais.  Dízimas  periódicas.  RAZÃO  E  PROPORÇÃO:  Definição,  razões  equivalentes. 
Proporção propriedade fundamental. Propriedades operatórias das proporções. Problemas com proporções 
e  Divisão  proporcional.  Regra  de  sociedade.  REGRA DE  TRÊS:  Regra  de  três  simples  e  composta. 
Problemas com regra de três.  PORCENTAGEM:  Razão “por cento”. Problemas de porcentagem.  JUROS 
SIMPLES E COMPOSTOS:  Cálculo de juro e montante simples. Cálculo do montante composto. Taxas 
proporcionais,  equivalentes,  nominal  e  real  ou  efetiva.  Problemas  com  juros  simples  e  compostos.  
ÁLGEBRA ELEMENTAR: Expressões algébricas e polinômios, valor numérico, operações. Equações do 1º 
e  2º  graus.  Cálculo  de  radicais.  TRIÂNGULO  E  RETÂNGULO:  Relações  métricas.  Relações 
trigonométricas. Problemas.  GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL:  Triângulo, quadrilátero, circunferência e 
polígonos regulares. Semelhança de triângulos. Áreas e perímetros das figuras planas. Volume do cubo, do 
paralelepípedo, da esfera, do cone, da pirâmide, do tronco de cone e tronco de pirâmide.

 
11.2.3. LEGISLAÇÃO BM 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL: Dos princípios fundamentais (art. 1° ao 4°); Dos direitos e 

deveres individuais e coletivos (art. 5°); Da nacionalidade (art. 12 e 13); Dos direitos políticos(art. 14); Da  
organização político administrativo (art. 18 e 19); Dos Estados Federados (art. 25 ao 28); Da Administração 
Pública e Dos Serviços Públicos (art.  37 ao 41);  Dos militares dos Estados,  do Distrito Federal  e dos  
Territórios; Das Forças Armadas. (art.142); Da Segurança Pública. (art. 144); CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 
Da Administração Pública (art. 20 ao 27); Dos Servidores Públicos Militares. (art. 45 ao 49); Dos Conselhos 
de Justiça Militar (art. 168 ao 172); Da Segurança Pública. (art. 193 ao 201); 

CÓDIGO PENAL BRASILEIRO,  Parte  Geral  e  Especial;  CÓDIGO PENAL MILITAR, 
Parte Geral e Parte Especial;  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, do art 1º ao 29, do art 220 ao 
262 e do art. 454 ao art. 480; CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA, ESTATUTO DA PMPA e LEI 
DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO CBMPA. 

 
11.2.4 NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
11.4.1  Noções  de  hardware:  Microcomputadores  e  periféricos  de  entrada  e  saída; 

Sistema operacional MS Windows 7: operações básicas e execução de programas; Conceitos de Internet, 
Navegadores (Internet Explorer 6.0 e Mozilla-Firefox 9); correio eletrônico; Processador de texto, planilha 
eletrônica e programa de apresentação (Pacote MS-Office 2010: Word, Excel, Power Point e LibreOffice); 
Conceito de organização de arquivos (pastas/diretórios), tipos de arquivos. 

 
11.2.5 PROVA DE REDAÇÃO  .   
A prova de Redação tem como objetivo avaliar a competência textual do candidato por 

meio da produção de um texto escrito sobre um determinado tema. O CANDIDATO DEVERÁ SER CAPAZ 
DE CONSTRUIR UM TEXTO QUE APRESENTE: Fidelidade ao tema e ao comando. Estabelecer relações 
de sentido com o tema proposto; estabelecer relações com as idéias, as informações, os dados citados em 
exemplos e/ou coletânea, caso apresentados no comando; produzir um texto em concordância com o tipo 
textual solicitado; usar adequadamente recursos relacionados às diferentes estruturas de tipos de textos.  
ORGANIZAÇÃO / SEQUENCIAÇÃO COERENTE DE IDÉIAS: estabelecer conexões entre informações do 
texto  e  do  contexto;  sequenciar  idéias  coerentemente,  usando,  ou  não,  recursos  coesivos  e/ou 
argumentativos;  dispor  coerentemente  as  idéias  em  parágrafos;  usar  adequadamente  elementos  que 
assinalam a continuidade e a progressão de sentido; evitar ambigüidades nos encadeamentos textuais. 

REGISTRO DE LÍNGUA ADEQUADO AO GÊNERO SOLICITADO E AO EFEITO DE 
SENTIDO PRETENDIDO: escolher o registro de língua adequado ao gênero de escrita exigido; empregar 
adequadamente as palavras quanto ao nível  de formalidade do texto;  usar os níveis de linguagem, de  
acordo com o efeito de sentido que deseja produzir. DOMÍNIO DAS REGRAS DE ESCRITA E DA NORMA 
CULTA:  grafar  corretamente  as  palavras;  separar  corretamente  sílabas  na  translineação;  pontuar 
adequadamente o texto; assinalar corretamente a crase; relacionar recursos de escrita (pontuação, aspas,  
letra  maiúsculo-minúscula)  com  propósitos  do  texto,  construir  enunciados  estabelecendo  a  sintaxe  de 
regência nominal e verbal, de concordância nominal e verbal, de colocação pronominal, segundo a norma 
culta.

Belém, 01 de junho de 2012. 
Francisco de Assis Carvalho da Silva– CEL QOCBM
Diretor de Pessoal do CBMPA 
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FICHA DE INSCRIÇÃO/2012 – QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO – EM LETRA DE FORMA (DESTACAR NOME DE “GUERRA”):
 

RG: CPF: MF: NOME DA MÃE:
 

ESTADO CIVIL: CASADO (     ) SOLTEIRO (      )VIUVO (      ) OUTROS SEXO: F (    )        M  (     )

DATA NASC:
 

NATURALIDADE TELEFONE RESIDENCIAL TELEFONE CELULAR

ENDEREÇO: RUA/ AVENIDA/ Nº
 

BAIRRO:
 

CIDADE: CEP: E-MAIL:

DADOS DO REQUERIMENTO

POSTO/GRAD: UBM

POLO DE REALIZAÇÃO DE PROVA:   BELÉM  (       )                     MARABÁ   (       )                   SANTARÉM       (        )

PARA USO DO CMT DA UBM

O militar acima descrito encontra-se com o comportamento                                                                                                                                                    
Confirmo as informações prestadas pelo Requerente o qual preenche os requisitos previstos em edital, sendo assim sou de parecer 
FAVORAVEL à inscrição do Requerente.

 
Data: _____/_____/2012

Ass. e Carimbo do CMT DA UBM

Venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo do CHO CBMPA 2012, para o quadro de Oficiais de 
Administração, e declaro estar de acordo com as normas constantes no EDITAL Nº 02/2012 - DP, DE 01 DE 
JUNHO DE 2012. Declaro, para fins de direitos, estar ciente do inteiro teor dos itens do edital citado e que 
concordo com todos os seus termos, nada a objetar à sua aplicação, e que preencho as condições legais 
para o ato de inscrição.
Declaro,  ainda  sob  as  penas  da  lei,  que  possuo  os  demais  documentos  comprobatórios  das  condições 
exigidas no edital.
Declaro que ao assinar esta Ficha de Inscrição, assumo total responsabilidade pelo preenchimento.
                                                                                                                                                                                                      
Assinatura do candidato por extenso                          Data: ______/_______/2012.
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO
 
Nome do Candidato:
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DATA:_____/_____/2012

HORA: _________

_________________________
 



3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - EXPEDIENTE DE OFICIAIS
Passam a responder expedientes na UBM/Seção abaixo, os seguintes oficiais:
No Centro de Atividades Técnicas:
MAJ QOBM Jaime Rosa de Oliveira;
CAP QOBM Ana Paula Tavares Pereira Amador;
CAP QOBM Arleson Lemos Carvalho da Silva.

No 7º Subgrupamento Bombeiro Militar:
CAP QOBM Josafá Teles Varela Filho
(Fonte: Nota nº 31/2012 – Gabinete do Comandante Geral)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 298 DE 31 DE MAIO DE 2012.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições e de acordo com art. 19 da Lei nº 5.249 de 29 de julho de 1985 (Lei  
de Promoção de Oficiais) e art. 78 do Decreto nº 4.244 de 28 de janeiro de 1986 (Regulamento da Lei de  
Promoção de Oficiais).

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a Comissão de Promoção de Oficiais (CPO) composta pelos oficiais:
PRESIDENTE:
CEL QOBM JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO.

MEMBROS NATOS:
CEL QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO;
CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA.

MEMBROS EFETIVOS: 
CEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS
CEL QOBM ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA;
CEL QOCBM FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA;
CEL QOCBM EDMILSON FARIAS LIMA.
Art. 2º - Nomear como secretário o MAJ QOBM CLEBER ALCIR TAVARES BAÍA.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA

3 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº. 2.400/1982, que 

trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do QCG/Belém para o QCG/CAT – Belém
1º TEN QOBM Marcos José Leão da Costa

Do CEMAN/RMB para o QCG/CAT – Belém
2º TEN QOBM Jamyson da Silva Matoso
(Fonte: Nota nº 31/2012 – Gabinete do Comandante Geral)
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – TRANSFERÊNCIA

De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº. 2.400/1982, que 
trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.

POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 1° GBS/Belém para o QCG/CAT- Belém
1º SGT BM Cesar Henrique Matias Portela 

Do 3º GBM/RMB para o QCG/CAT – Belém
SD BM Nilton Tiago da Costa Piedade

Do 1º SGBM/I - Marituba para o QCG/CAT – Belém
SUBTEN BM Éder Zorrila e Slva

Do 2º SGBM/Icoaraci para o QCG/CAT – Belém
SUBTEN BM Júlio Cezar Monteiro Pinheiro

Do 11º SGBM/I para o QCG/CAT – Belém
SD BM Sandro Gonçalves do Nascimento

Do 7º SGBM/I para o QCG/DST - Belém
SD BM Thiago José Lima Padilha

Do 14º GBM/Tailândia para o QCG/DST – Belém
SUBTEN BM Jorge Corrêa de Souza
(Fonte: Nota nº 31/2012 – Gabinete do Comandante Geral)

 
II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 385897
PORTARIA: 268
Objetivo: A serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
Fundamento Legal: 5.119 Lei nº de 16/05/1984, Art. 1°, § 1° e § 2° do Decreto Estadual 

n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 419-GS/SEAD, de 11 de julho de 2007.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Santarém/PA - Brasil<br
Servidor(es):
58920181/JOAO BATISTA MENDES DE CAMPOS (Técnico) / 18.0 diárias (Completa) / 

de 18/05/2012 a 05/06/2012
52677221/JOSÉ  AUGUSTO  FARIAS  ALMEIDA  (Tenente  Corenel)  /  18.0  diárias 

(Completa) / de 18/05/2012 a 05/06/2012
57490341/LUIS  ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA (Capitão)  /  18.0  diárias  (Completa)  /  de 

18/05/2012 a 05/06/2012
53981341/MARCIO  ALBERTO  CARVALHO  DA  SILVA  (Subtenente)  /  18.0  diárias 

(Completa) / de 18/05/2012 a 05/06/2012<br
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32167 de 29/05/2012)

2 – ATO DO 4º SGBM/I - SALINÓPOLIS
PORTARIA Nº 02, DE 19 DE MAIO DE 2012.
O CAP QOBM Comandante do 4º SGBM/I – Salinópolis, no uso de suas atribuições que 

lhe são conferidas em legislação peculiar, visando à conferência da carga patrimonial pertencente ao quartel 
do 4º SGBM/I e salvaguardar os bens e equipamentos do CBMPA:
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RESOLVE:
Art.  1º  –  Nomear  os  militares  abaixo  relacionados  para  comporem  a  Comissão  de 

conferência da carga patrimonial do 4º SGBM/I:
1.  1º  TEN QOBM LENILSON DA COSTA SILVA,  RG:  5498226,  como Presidente da 

Comissão.
2. 2º TEN QOBM FERNANDO VARELA CAMARINHA, RG: 4967207, como membro da 

Comissão.
3.  SUBTEN  BM  RONALDO  DE  JESUS  MIRANDA DE  SOUSA,  RG:  16503,  como 

Membro da Comissão.
4. CB BM SALOMÃO CARDOSO TAVARES, RG: 15302, como Membro da Comissão.
Art. 2º – A Comissão terá prazo de 10 (dez) dias corridos para conclusão dos trabalhos, a 

contar  da  data  de  publicação  desta  portaria,  para  conferir,  elaborar  e  encaminhar  relatório  final  ao 
comandante do 4º SGBM/I.

Parágrafo  Único:  O  presidente  da  comissão  gozará  da  prerrogativa  de  solicitar 
prorrogação de prazo igual  período para a  conclusão dos trabalhos,  desde que apresente justificativas 
plausíveis.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação; revogada às disposições 
em contrário.

Art. 4º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GOÉS – CAP QOBM
Comandante do 4º SGBM/I

3 - OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OF. 030/2012 - DO PRESIDENTE DO DIRETÓRIO REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS 

� PARÁ
Exmo Senhor Comandante,
Honrados em cumprimentá-lo, levamos ao conhecimento de V. Exa. que esta entidade, 

por  posição  unânime  de  seus  membros  aprovou  de  louvor  ao  Ilmo.  Sr.  Al.  CFS  ACLAILTON COSTA 
RODRIGUES,  pelo  conduta  ilibada  demonstrada  na  gestão  da  ESCOLA DA VIDA EM ABAETETUBA, 
posição altruísta no amparo a juventude e adolescente no Município de Abaetetuba com reflexos em toda a 
Região  do  Baixo  Tocantins,  requerendo que  os  votos  sejam registrados  na  ficha  funcional  do  referido 
Magistrado para os ulteriores de direito.

Fraternidade em Cristo

Pr. Dr. Luiz Roberto dos Reis
Presidente
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Que tome conhecimento a Diretoria de Pessoal, no sentido de registrar votos de louvor  

na ficha funcional do referido militar.

OF. Nº 227/12-QCG - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
Cumprimentando-o  cordialmente,  utilizamos  o  presente  para  externar  nossa  sincera 

alegria, em virtude da assunção do Comando Geral dessa briosa instituição, e aproveitar para desejar muito  
sucesso frente aos novos desafios.

Assim sendo, colocamos este Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco à disposição 
para o que julgar necessário.

Carlos Eduardo Poças Amorim Casa Nova � Cel BM
Comandante Geral
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Ciente. Publique-se e Arquive-se.

4 - RESULTADO DE INSPEÇÃO
A) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 22, datada de 

21MAIO2012, proferiu os seguintes pareceres:
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Nome Grad. UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE REFORMA

MARCIO SOUZA FERREIRA CB QCG/DP INCAPAZ  DEFINITIVAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR. 
SOLICITADA REFORMA, DE CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5251, 
ARTIGO 108, INCISO V.

REAVALIAÇÃO DE PARECER

ABILIO ABREU CRUZ 1º SGT 2º GBM 
castanhal

RETORNO DIA 22AGO2012 PARA CONCLUIRMOS PROCESSO.

MARIA DO PERPETUO DO 
SOCORRO DA LUZ AVIZ

2º SGT Polibom APTA AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  SEM  RESTRIÇÕES.  A 
PARTIR DE 22MAI2012.

SHINITIRO YAMAGISHI CB 2º GBM 
castanhal

INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR.  Necessita de  93 (noventa  e  três)  dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE,  a partir  de 22MAI2012 até 22AGO2012. 
SOLICITAMOS  PERFIL  PSICOLÓGICO  E  PERÍCIA  PSIQUIATRICA 
FORENSE PARA CONCLUIRMOS REFORMA.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA

JACKSON ALEXANDRE 
DOS SANTOS SILVA

SUBTEN CFAE INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR.  Necessita  de  mais  93  (noventa  e  três)  dias  de LICENÇA 
PARA  TRATAMENTO  DE  SAÚDE,  a  partir  de 22MAI2012 até 
22AGO2012.

FALTOU A JISBM

WALDECIR CARDOSO DOS 
SANTOS

CB QCG/DP FALTOU A INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 21MAI2012. REMARCADO 
PARA O DIA 04JUN2012. Solicitamos a apresentação do mesmo na 
data supracitada.

(Fonte: Ofício nº 153/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

B) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 23, datada de 
23MAIO2012, proferiu o seguinte parecer:

Nome Grad.ão UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA

1) ANDRE LUIZ DIAS 
DOS SANTOS

AL CFS CFAE APTO  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM  RESTRIÇOES 
TEMPORARIAS.  DISPENSADO  DE ESFORCO FÍSICO E  SERVIÇO 
por 092 (noventa e dois) dias, a partir de 23MAI2012 até 22AGO2012. 
RESPONDE EXPEDIENTE NO QUARTEL.

(Fonte: Ofício nº 158/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

C) Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 36, datada de 
16MAIO2012, proferiu os seguintes pareceres:
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Nº NOME UBM POST/GRAD PARECER TIPO

1 SANDRO ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS CFAE SUB TEN APTO LICENÇA ESPECIAL

2 RENATO PALHETA RODRIGUES 2º SGBM/I SUBTEN APTO LICENÇA ESPECIAL

3 JOSE WALLACE DA SILVA 1º GBM SUBTEN APTO LICENÇA ESPECIAL

4 EDIMAR CAVALCANTE CFAE CB BM APTO LICENÇA ESPECIAL

5 ALEXANDRO DE SOUZA MARTINS QCG CB BM APTO LICENÇA ESPECIAL

6 GERSON PINTO BOTELHO 1º SBM CB BM APTO LICENÇA ESPECIAL

(Fonte: Ofício nº 145/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 386650
Dispensa: 1/2012
Data: 30/05/2012
Valor: 425.700,00
Objeto:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA ESPECIALIZADA NO  FORNECIMENTO  DE 

GÊNEROS  ALIMENTÍCIOS  PARA A CONFECÇÃO  DE  5.000  MIL  CESTAS  BÁSICAS  PARA SEREM 
ENTREGUES NA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADES OCASIONADAS PELO AUMENTO DO ÍNDICE DE 
PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICAS E ELEVAÇÃO DOS RIOS QUE COMPÕEM A BACIA DO AMAZÔNAS 
E TAPAJÓS.

Fundamento Legal: CONFORME PARECER Nº O55/2012, COMISSÃO DE JUSTIÇA DO 
CBMPA, DE 25 DE MAIO DE 2012.

Data de Ratificação: 25/05/2012
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso
Origem do Recurso
06181134267210000 339030 0101000000 Estadual
Contratado(s):
Nome: RAMALHEIRO & RAMALHEIRO LTDA
Endereço: R Galdino Veloso, Bairro: Centro, 425
CEP. 68005-070 - Santarém/PA
Telefone: 9335235102
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32168 de 30/05/2012)

6  –  SECRETARIA DE  ESTADO  DE SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
SOCIAL

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 387205
CONSELHO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
RESOLUÇÃO Nº 195/12 – CONSEP
EMENTA: Aprovação do Relatório de Atividades da Ouvidoria do SESP - ANO 2011.
O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas atribuições 

legais que lhe confere o Art. 4º, da Lei nº 7.584/11, c/c Art. 2º . 8º, inciso VII, e 17 incisos I, IV, V e XX, do  
Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 0294/03, respectivamente, e

CONSIDERANDO as conclusões do Relator  -  Conselheiro  DPC Nilton Jorge Barreto 
Atayde, no Processo nº 002/12-CONSEP “Relatório das Atividades da Ouvidoria do Sistema de Segurança 
Pública/SSP – Ano 2011”;

CONSIDERANDO  que  a  matéria  apresentada  e  submetida  a  julgamento  mereceu 
aprovação unânime dos membros do Colegiado, presentes na244ª Reunião Ordinária, realizada em 16 de 
maio de 2012.

RESOLVE:
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Art.  1º  -  Aprovar  o  Relatório  das  Atividades da Ouvidoria  do Sistema de  Segurança 
Pública  do  Pará/SESP  –  Ano  2011,  na  forma  e  conteúdo  expresso  no  parecer  e  voto  da  lavra  do 
Conselheiro  DPC  Nilton  Jorge  Barreto  Atayde  –  Delegado  Geral  de  Polícia  Civil,  cujas  postulações 
pleiteadas por essa Instituição devem ser operacionalizadas.

Art.  2º  -  Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revoganda  às 
disposições em contrário.

Gabinete da Presidência do CONSEP, em 30 de maio de 2012.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Socia

6 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 387050
PORTARIA: 275
Objetivo: A serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
Fundamento Legal: 5.119 Lei nº de 16/05/1984, Art. 1°, § 1° e § 2° do Decreto Estadual 

n° 2.539, de 20 de maio de 1994 e Portaria n° 419-GS/SEAD, de 11 de julho de 2007.
Origem: SANTARÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Oriximiná e Monte Alegre/PA - Brasil
Uruará, Alenquer, Curuá e Óbidos/PA - Brasil<br
Servidor(es):
572185081/BENEDITO MENDONÇA PEREIRA FILHO (Soldado) / 3.0 diárias (Completa) 

/ de 22/05/2012 a 25/05/2012
572182741/EDUARDO  VASCONCELOS  FERNANDES  (Soldado)  /  2.0  diárias 

(Completa) / de 14/05/2012 a 16/05/2012
572182741/EDUARDO  VASCONCELOS  FERNANDES  (Soldado)  /  4.0  diárias 

(Completa) / de 17/05/2012 a 21/05/2012
34074621/HAROLDO JOSE ASSUNÇÃO NOBRE (Subtenente) / 1.0 diárias (Completa) / 

de 13/04/2012 a 14/04/2012
56099921/LÉO DUARTE DOS SANTOS (Cabo) / 3.0 diárias (Completa) / de 22/05/2012 

a 25/05/2012
54208221/LUIS CLAUDIO REGO DOS SANTOS (Major) / 1.0 diárias (Completa) / de 

13/04/2012 a 14/04/2012
58239781/MARCELO AUGUSTO LOPES MAGALHÃES (Cabo) / 4.0 diárias (Completa) / 

de 23/05/2012 a 27/05/2012
572201821/MAURIVAN  ALVES  MARINHO  (Soldado)  /  3.0  diárias  (Completa)  /  de 

22/05/2012 a 25/05/2012
54213901/ROSENILSON LAVOR DA SILVA (Subtenente) / 8.0 diárias (Completa) / de 

11/05/2012 a 19/05/2012
571751581/STALIM  DE  ALMEIDA  BELO  (Soldado)  /  3.0  diárias  (Completa)  /  de 

22/05/2012 a 25/05/2012
54213571/WASHINGTON LUIZ CASTRO ALVES (Subtenente) / 1.0 diárias (Completa) / 

de 13/04/2012 a 14/04/2012
54213571/WASHINGTON LUIZ CASTRO ALVES (Subtenente) / 8.0 diárias (Completa) / 

de 11/05/2012 a 19/05/2012
54213571/WASHINGTON LUIZ CASTRO ALVES (Subtenente) / 4.0 diárias (Completa) / 

de 23/05/2012 a 27/05/2012<br
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32169 de 31/05/2012)

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 387495
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PORTARIA: 272
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
ATILA DAS NEVES PORILHO SubComandante do CSMV/MOP 57490931
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000 0101000000 339030 2.000,00
Observação: Este Suprimento de Fundos no valor de R$ 2.000,00
será destinado ao quartel do CSMV/MOp para a compra de materiais de consumo.
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32169 de 31/05/2012)

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE PADS

A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação  do  Comandante  do  14°  GBM  –Tailândia,  por  meio  da  portaria  n°  002/2011,  de  10  de 
novembro de 2011, cujo presidente foi o 2° TEN QOABM WALTER SANDRO MEDEIROS LOPES, e teve 
como intuito, apurar a conduta do 3° SGT BM JOSÉ MARCELO PEIXOTO DA SILVA, pertencente ao 14° 
GBM –Tailândia, onde teria faltado no último dia 18 de outubro de 2011 (terça-feira),  a formatura geral 
realizado no 14° GBM a qual contou com a presença de todo o efetivo com exceção do 3° SGT BM JOSÉ 
MARCELO PEIXOTO DA SILVA, onde o referido sargento não entrou em contato com o B1 da UBM  ou com 
o Oficial Subcomandante, para justificar sua ausência que só foi justificada durante a reunião com o efetivo  
pelo Soldado DAYRONY que informou que o SGT PEIXOTO havia ligado para o soldado informando que 
estava com uma dispensa médica de 10(dez) dias e havia enviado por e-mail a UBM, em consequência 
disso houve um grande transtorno, pois houve a necessidade de alteração na escala de serviço e redução  
na folga de Adjunto e Comandante de Guarnição, haja vista que o sargento Peixoto estaria de serviço nos 
dias 20 (vinte)  e  21(vinte  e um) de outubro de 2011 não fosse seu impedimento por  problema clínico 
segundo atestado médico de 10(dez) dias assinado pelo TEN CEL BM  ROBERTO MAGALHÃES.  Fato 
contínuo  por  volta  de  09h20  do  dia  22  de  outubro  de  2011  (sábado)  o  CAP  SOUTO encontrava-se 
juntamente com o 2° TEN SALES no Clube Grêmio Literário Português e resolveu entrar em contato com o 
sargento Peixoto para se informar da sua real situação clínica, o referido sargento informou que estava em 
Cotijuba em sua casa de praia,  meia hora depois os oficiais acima citados verificaram que o sargento 
Peixoto  encontrava-se  tirando  serviço  de  Guarda  Vidas  em uma das  piscinas  do  referido  clube,  fatos 
testemunhados pelo CB BM ROBERTO  LOBATO MOURA, pertencente a BM1 do COP e pelo CB BM 
MARCIO  DE  NAZARÉ  MOTA PEREIRA,  pertencente  a  INFRAERO  Belém.  O  Sargento  Peixoto  foi 
informado da presença dos oficiais de sua UBM no clube e tentou se evadir do local ou se ocultar, utilizando  
o banheiro da recepção do clube. Os oficiais CAP SOUTO e 2° TEN SALES se deslocaram para a recepção  
do clube e verificaram que o referido sargento se escondia no banheiro aguardando a saída do local dos 
oficiais e quando foi verificado no interior do banheiro que o Sargento Peixoto uniformizado de Guarda Vidas 
do clube,  o referido militar  foi  chamado pelo CAP SOUTO em lugar particular na presença do 2° TEN 
SALES e dos Cabos Roberto Lobato Moura e Marcio de Nazaré Mota Pereira informou-o de suas faltas e o 
transtorno causado a administração do 14° GBM e de que o mesmo estava com dispensa médica.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que o face dos 

fatos apurados, não houve crime de natureza militar e nem comum e sim transgressão da disciplina militar  
por  parte  do  3°  SGT  BM  JOSE  MARCELO  PEIXOTO DA SILVA,  por  ter  cometido  as  faltas  abaixo 
identificadas:

-Ter deixado de comunicar em tempo hábil  a autoridade superior, sobre sua dispensa 
médica, sendo estes o Comandante, Subcomandante, BM/1 ou Comandante do Socorro da UBM;

-Ter comunicado ao CAP SOUTO, Subcomandante do 14°GBM, que estava em Cotijuba, 
se  recuperando,  quando na  verdade estava  tirando  serviço  na  função  de  guarda  vidas,  em um clube 
particular;
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-Ter assumido o serviço na função de guarda vidas, quando estava de dispensa médica 
por 10 (dez) dias do serviço fora do aquartelamento;

2) Punir o 3° SGT BM JOSE MARCELO  PEIXOTO DA SILVA,  com 08 (oito) dias de 
detenção, em consequência dos fatos acima mencionados, o qual infringiu com seu ato o art. 17, incisos  
XIII e XIV, art. 18, inciso XVIII, e art. 37, inciso CXVIII, com agravante prevista no art. 36, incisos II  e VI, da  
Lei  n° 6.883/2006 (CEDPMPA),  constituindo-se transgressão da disciplina Bombeiro Militar  de natureza 
“MÉDIA”, ingressa no comportamento “ÓTIMO”;

3)  Esta  punição terá  efeito  a  partir  da data  de  sua  publicação em Boletim Geral   e 
conclusão de prazo recursal;

4) A BM/1 do 14° GBM encaminhar a solução de PADS, bem como a 1ª via dos autos do 
processo, ao Sr.  Subcomandante Geral  do CBMPA para homologação da presente solução, e posterior 
publicação em Boletim Geral;

5)A BM/2 do 14 ° arquivar a 2ª via dos autos do PADS;
6) Cumpra-se.
Tailândia-Pa, 11 de abril de 2012. 

ODIVAN FERNANDES DA CONCEIÇÃO – MAJ QOBM
Comandante do 14° GBM -Tailândia 

B)  Analisando  os  Autos  do  Procedimento  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  por 
determinação do Comandante do 12° SGBM/I – Bragança, por meio da portaria n° 013/2011, de 27 de maio 
de 2011, que teve como presidente do PADS o 1° TEN QOBM ADOLFO LUIS MONTEIRO LOPES, com o 
objetivo de apurar e elucidar o fato de no dia 11(onze) de julho de 2010, por volta das 16h:00, a VTR UR-21,  
se deslocou até o centro da cidade de Bragança, para “pegar o bolo” em uma residência de um amigo do 
CB BM ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, ato contínuo por volta de 19h:30 a guarnição da VTR –UR 
21, acompanhada pelo Graduado de Dia, 1° SGT BM MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, se dirigiu até 
a praia de Ajuruteua/PA para atender a uma suposta vítima que havia caído de uma escada; chegando ao 
destino da ocorrência,  foi  constatado pela  guarnição de serviço,  que  não existia  vítima e o  motivo  do 
deslocamento,  seria  para  apanhar  02(duas)  senhoras,  sendo  que  uma  destas  seria  supostamente 
companheira do 1° SGT BM MANOEL EUFRÁSIO  GOULART NETO, e 01(uma) criança. Ao retornar ao 
Quartel do 12° SGBM/I- Bragança, o 1° SGT BM MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO teria determinado 
ao  SD  BM  JOSÉ  ALAN  COSTA  RISUENHO,  que  este  confeccionasse  relatório  com  dados  de  uma 
ocorrência anterior.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, que em face aos 

fatos apurados constantes nos autos, houve transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do1° SGT 
BM  MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, por ter deixado o profissionalismo de lado, já que deslocou a 
VTR para uma atividade pessoal e não da Instituição; onde deslocou a viatura para Ajuruteua, sendo que  
ela deveria permanecer na Unidade até um chamado de que requeresse a presença de sua guarnição e  
utilizou da condição de Graduado de Dia  ao 12° SGBM/I  e de uma viatura  oficial  para,  simplesmente, 
deslocar seus conhecidos de um lugar pra outro, dia 11 de julho de 2010, e após ter o direito de ampla  
defesa e ao contraditório por meio de PADS, não apresentou justificativa plausível à sua falta;

2) Punir com 11(onze) dias de prisão o 1° SGT BM MANOEL EUFRÁSIO GOULART 
NETO, por ter infringindo  os incisos LI  e CI do art. 37 e o inciso X do art. 17 da Lei n° 6.883, de 13 de  
fevereiro de 2006;

3) Remeter os autos e Solução de PADS ao Subcomandante Geral do CBMPA para 
homologação e posterior publicação em Boletim Geral desta Corporação;

4) Arquivar uma cópia do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2° Seção 
da (B/2)  do 12°SGBM/I;

5) Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Quartel em Bragança/PA, 09 de maio de 2012. 

CARLOS ALBERTO SARMANHO DA COSTA – TEN CEL QOBM
Comandante do 12° SGBM/I -Bragança 
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2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 110, DE 24 DE MAIO DE 2012.
ANEXOS:
Solução de Sindicância, de 11 de maio de 2012, publicada no BG n° 92, de 18/05/2012;
Autos de Sindicância (45 fls) instaurada por meio da portaria N° 108/11 , de 27 de maio 

de 2011;

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais,  
e após conhecimento dos documentos anexos e com o intuito de apurar a conduta dos militares SUBTEN 
BM DIONALDO REBOUÇAS DOS REIS RG: 2459938; SUBTEN BM JOSIAS PIMENTEL DE SOUSA RG: 
2162891;  SUBTEN BM EDIELSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA RG: 2571248;  SUBTEN BM CÉLIO 
JORGE  DA SILVA  LIBERAL RG:  1818342;  SUBTEN  BM WASHINGTON LUIS  CASTRO  ALVES  RG: 
2314854; SUBTEN BM ROSENILDO LAVOR DA SILVA RG: 1764561; SUBTEN BM RAIMUNDO RENATO 
ALVES BARBOSA; SGT BM MARIO CRISTINO TAPAJÓS BARROZO RG: 2072171; SGT BM EDIVALDO 
RABELO DA SILVA RG: 2398325; e  CB BM THEISSON LIZ SOUZA RG: 2244, que estariam, em tese, 
exercendo atividade laboral extra quartel (SAMU/SANTARÉM), ocasionando assim acumulo de emprego, 
cargo, função público ou privado, onde as únicas hipóteses de acumulação estão previstas no art 37, inciso  
XVI, alíneas “a” “b” e “d” da Constituição Federal de 1988,

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

SIMPLIFICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares 
por  parte  dos  SUBTEN BM DIONALDO  REBOUÇAS DOS REIS RG:  2459938;  SUBTEN BM JOSIAS 
PIMENTEL DE SOUSA RG: 2162891;  SUBTEN BM EDIELSON ROBERTO DA SILVA FERREIRA RG: 
2571248;  SUBTEN BM CÉLIO JORGE DA SILVA LIBERAL RG: 1818342;  SUBTEN BM WASHINGTON 
LUIS CASTRO ALVES RG: 2314854; SUBTEN BM ROSENILDO LAVOR DA SILVA RG: 1764561; SUBTEN 
BM RAIMUNDO  RENATO ALVES  BARBOSA;  SGT BM MARIO CRISTINO TAPAJÓS  BARROZO RG: 
2072171;  SGT BM EDIVALDO RABELO DA SILVA RG: 2398325; e  CB BM THEISSON LIZ SOUZA RG: 
22444, por terem, em tese, violado o art. 17, incisos XI e XVII; art. 18, incisos IV, VII, e XXXVII; art. 37,  
incisos CXXXIX,  CXL, CXLI da Lei  Estadual  n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e 
Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA). Os militares poderão ser sancionados de acordo com o 
parágrafo único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006;

Art. 2º – Nomear a MAJ QOBM LUIS CLÁUDIO RÊGO DOS SANTOS, como Presidente 
do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;

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

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

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

3- PUNIÇÃO DISCIPLINAR
a) O Comandante do 14°Grupamento Bombeiro Militar, no uso da competência que 

lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual nº 6.833 de 13FEV2006 , ora em vigor para o CBM/PA, 
resolve:

PUNIR:
O 3° SGT BM JOSÉ MARCELO PEIXOTO DA SILVA, com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, 

por ter no dia 22 de outubro de 2011, estando de dispensa médica de 10 (dez) dias fora do aquartelamento, 
ter sido visto pelo CAP QOBM SOUTO, Subcomandante do 14° GBM, tirando serviço particular de guarda 
vidas no clube Grêmio Literário Português, e ainda ter faltado com a verdade quando repassou por telefone 
ao referido oficial, que estava de repouso em Cotijuba, se recuperando de enfermidade, quando na verdade 
estava exercendo a atividade acima citada. Desta forma, o militar infringiu os art. 17, incisos XVIII e XIV, art.  
18, inciso XVIII, e art. 37, inciso CXVIII, com agravante prevista no art. 36, incisos II e VI, do Código de Ética 
e Disciplina da Policia Militar do Pará, e quando lhe foi dado o direito de defesa por meio do Processo 
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Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado pela portaria  n° 002/2011 –Cmd° do 14° GBM de 10 de 
novembro de 2011, não apresentou motivos que justificasse a sua conduta. Transgressão MÉDIA, ingressa 
no comportamento  ÓTIMO, recolha-se  em sua unidade de  origem fazendo serviço.  A referida punição 
passará a contar apartir da data da sua publicação em Boletim Geral e conclusão do prazo recursal.

(Fonte: Nota sn/2012 – 14º GBM- Tailândia) 

b)  O  TEN  CEL  QOBM,  Comandante  do  12°  SGBM/I,  Bragança,  no  uso  da 
competência que lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual nº 6.833 de 13FEV2006, ora em vigor 
para o CBMPA, resolve:

PUNIR:
Com 11 (onze) dias de prisão o 1° SGT BM MANOEL EUFRÁSIO GOULART NETO, por 

ter  deixado  o profissionalismo de  lado,  já  que  deslocou  a VTR para  uma atividade  pessoal  e  não  da 
instituição; onde deslocou a Viatura para Ajuruteua/PA, sendo que ela deveria permanecer na unidade até 
um chamado  que requeresse a presença de sua guarnição e utilizou da condição de Graduado de Dia ao 
12° SGBM/I e de uma Viatura Oficial para, simplesmente, deslocar seus conhecidos de um lugar para outro,  
dia  11  de  julho  de  2010.  No  entanto,  não  apresentou  motivos  plausíveis  que  justificassem sua  falta,  
alegando que se deslocou para Ajuruteua para atender uma ocorrência que deu entrada às 17h:45, mas 
quando lá chegou não encontrou o local nem as possíveis vítimas e resolveu trazer seus familiares que lá  
estavam, porém este deslocamento se deu, aproximadamente, 01(uma) hora e 45(quarenta e cinco) minutos 
depois do CB BM FERDINANDO ter recebido a ocorrência. Assim sendo, não apresentou meios ou provas 
que justificassem tal ato, infringindo os incisos LI e CI do Art. 37  e o inciso X do Art. 17 da Lei n° 6.883. de  
13 de fevereiro de 2006. Transgressão Grave, com atenuante do inciso III  do art.  35 e agravantes dos 
incisos II, V, VI do Art. 36. Permanece no comportamento “BOM”. A referida punição deverá ser cumprida 
nas dependências internas da UBM após publicação no Boletim Geral da Instituição e após transcorrido o  
prazo recursal.

(Fonte: Nota nº 02/2012 – 12º SGBM/I - Bragança)

4 - REFERÊNCIA ELOGIOSA
O  Maj  QOBM Comandante  do  Centro  de  Suprimento  e  Manutenção  de  Viaturas  e 

Materiais Operacionais (CSMV/MOP), em exercício no uso da competência que lhe confere o § 1º do Artigo 
74 da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 20060 resolve:

ELOGIAR:
Ao  militar:  CB  BM  JOAQUIM  SÉRGIO  SANTOJA  BAIA,  por  ter  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.

(Fonte: Nota nº 05/2012 - CSMV/MOP)

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANLIN MONTEIRO - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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