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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2012 (SÁBADO)
Superior de Dia MAJ BM ALBUQUERQUE
Supervisor de Área CAP BM ARTHUR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM PABLO
2º Turno: CAP BM ROAN

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM QUEIROZ
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM MONICA
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM ISIS

SERVIÇO PARA O DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2012 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM FARIAS
Supervisor de Área CAP BM ALESSANDRA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LUIZ ALFREDO
2º Turno: CAP BM ARTEAGA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM CLERISON
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM ALYNE
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM MOISES

SERVIÇO PARA O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM PALHETA
Supervisor de Área CAP BM VARELA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM TORRES
2º Turno: CAP BM ELILDO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM BARBOSA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM LELIS

SERVIÇO PARA O DIA 01 DE JANEIRO DE 2013 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área A CARGO DO COP

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM A CARGO DO COP
2º Turno: CAP BM A CARGO DO COP

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARCELINO
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST
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SERVIÇO PARA O DIA 02 DE JANEIRO DE 2013 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área A CARGO DO COP

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM A CARGO DO COP
2º Turno: CAP BM A CARGO DO COP

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADOS

 1.1 – O 1º SGT BM FRANCISCO  IRAND RAMOS PANTOJA,  da ABM,  apresentou os 
seguintes certificados: do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS BM/2010 “turma B”, realizado 
no  período  de  01/09/2010  a  09/02/2011;  de  Participação  com  destaque  na  Operação  Cerrado/GO, 
desenvolvida pelo Departamento da Força Nacional de Segurança Pública no período de 26 de agosto a 
01 de Dezembro de 2012; de conclusão do Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas – Nível 
Básico (BREC), realizado em Brasília, DF, Brasil, no período de 05 a 09 de novembro de 2012.

1.2 – O 2º SGT BM  TONI CARLOS MIRANDA DE SOUZA, do QCG, apresentou os 
seguintes certificados: de conclusão do Curso de Crimes Ambientais, expedido pela SENASP, realizado no 
período  de  26/02/2009  a  13/04/2009;  de  conclusão  do  Curso  de  Intervenção  em Emergências  com 
Produtos  Perigosos,  expedido pela  SENASP,  no  período  de  23/02/2011  a  13042011;  certificado  de 
participação no Curso de Sistema de Comando de Incidentes, expedido pela SENASP, com conclusão no 
dia  12/11/2008;  de  reconhecimento  como  Bombeiro  padrão  da  SCI/  Infraero/Belém,  por  apresentar  
conduta exemplar dentro desta corporação, expedido pela SCI/ Infraero/Belém; de conclusão do Curso de 
Formação de Soldados Bombeiro Militar, expedido pelo CFAE, no período de 08/03 a 15/09 de 1993; de  
conclusão do curso de Noções Básicas de Primeiros Socorros, no período de 18/09 a 16/10 de 1993; de 
conclusão do Curso Básico de Atendimento Pré-hospitalar, expedido pelo CBMPA, realizado no período de 
10 a 13 de setembro de 2002; de conclusão do Estágio de Adaptação de Bombeiros para Aeródromo, 
expedido pelo ministério da Aeronáutica, no ano de 1998; de participação na Operação de CCI, realizada 
no Aeroporto Internacional de Belém, expedido pela INFRAERO, no período de 19 a 28 de junho de 2006;  
de participação do Exercício Simulado de Apoderamento Ilícito de Aeronaves – ESAIA, expedido pela 
INFRAERO, no período de 17 a 19 de dezembro de 2008; de participação da Reciclagem do Estágio de 
Adaptação de Bombeiros de Aeródromos, expedido pela INFRAERO, no período de 13 a 24 de agosto de 
2001; o certificado de agradecimento por ter colaborado com Treinamento de Combate a Incêndio com 
Extintores, expedido pela INFRAERO, no dia 24 de março de 2000; de participação no Curso de Direção  
Defensiva  e  Primeiros  Socorros,  expedido  pela  EGPA,  no  período  de  11/09/2006  a  15/09/2006;  de 
participação no Curso de Técnica de Arquivo, Protocolo e Documentos, expedido pela SEAD, no período  
de  26  a  30/11/2001;  de  participação  na  Reciclagem  do  Estágio  de  Adaptação  de  Bombeiros  de 
Aeródromo, expedido pela INFRAERO, no período de sete a dezoito de março de 2005; de conclusão do 
Curso do Corpo de Voluntários de Emergência - CVE, expedido pela INFRAERO, realizado no período de 
27 a 30 de maio de 1996; de participação no X Seminário Nacional de Bombeiros – SENABOM, expedido 
pelo  CBMPA em 27 de  novembro  de  2008;  de  participação  do 63º  Seminário  Técnico  ABNT/CB-09, 
expedido pelo Comitê Brasileiro de Gases Combustíveis – CB-09, realizado no dia 03 de junho de 2011; 
de participação no Curso de Segurança no Trabalho e Primeiros Socorros,  expedido pela  EGPA,  no 
período de 17 a 21 de maio de 2004; de participação no Curso de Direção Defensiva em Aeroportos, 
expedido pela INFRAERO, no dia 05/01/2001; de participação da 1ª Jornada de Atendimento a Múltiplas 
Vítimas, expedido pela SAMU, no período de 06 a 08 de agosto de 2007; de conclusão do Cursso de 
Formação  de  Sargentos  Condutores  e  Operadores  de  Viaturas  –  BM/2005,  expedido  pelo  IESP,  no 
período  de  01/04/2005  a  15/12/2005;  de  conclusão  do  1º  Grau  Escolar  em Curso  de  Suplência  de 
Educação  Geral,  expedido  pela  SEDUC,  em 10  de  dezembro  de  1992;  de  conclusão  do  Curso  de 
Promotores de Polícia Comunitária, expedido pelo IESP, no período de 16 a 27 de junho de 2008.

(Fonte Nota nº 108/2012 – Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA) 
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3 - CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 2013
A ) EDITAL Nº 004,17 DE DEZEMBRO DE 2012
A.1)  PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 

SARGENTOS COMBATENTES/2013
1 - DAS VAGAS
Serão ofertadas 90 (noventa) vagas somente à habilitação para o ano de 2013, sendo 

45 (quarenta e cinco) vagas por critério de antiguidade e  45 (quarenta e cinco) vagas por critério de 
seleção intelectual, de acordo com a Lei nº 6.626 de 03FEV2004, Lei nº 6.669 de 27 de julho de 2004 e  
Decreto nº 2.115 de 23MAR06, Portaria GAB.CMDO nº 645, de 26/11/2007 e Parecer nº 108/2007 - COJ de 
13AGO07 e 122/2007 – 24SET07, e outras.

2 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO.
As inscrições para a seleção ao CFS BM COMB/2013 estarão abertas no período de 

07 a  31  de  janeiro  de  2013. A  ficha  para  inscrição  estará  disponibilizada  no  site  da  corporação 
www.bombeiros.pa.gov.br, a qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal, mediante ofício, até o dia 01 
de  fevereiro  de  2013  às  14  horas,  devidamente  preenchida  e  assinada  pelo  Comandante  ou 
Subcomandante, Diretor ou Chefe imediato da Unidade a qual pertence o candidato.

3  -  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  NO  PROCESSO 
SELETIVO AO CFS – COMBATENTE/2013:

3.1 - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
I- Ter, no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
II- Ter, no mínimo, CINCO ANOS na graduação de Cabo;
III- Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou 

CAC);
IV- Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
V- Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial Militar ou 

Civil, a que tenha sido indiciado;
VI- Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
VII- Não  ter  sofrido  pena  restritiva  de  liberdade,  por  sentença  transitada  em 

julgado, durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
VIII- Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
IX- Não seja considerado desertor;
X- Não  tenha  sido  julgado  incapaz  definitivamente  para  o  serviço  bombeiro 

militar; e
XI- Não seja considerado desaparecido ou extraviado.
3.2 - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO INTELECTUAL:
1 ·Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
2 ·Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou CAC);
3 ·Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
4 ·Não estar preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a 

que tenha sido indiciado;
5 ·Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
6 ·Não ter sofrido pena restritiva  de liberdade, por sentença transitada em julgado, 

durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
7 ·Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
8 ·Não ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar;
9 ·Não ser considerado desertor;
10 Não ser considerado desaparecido ou extraviado
3.3  -  Os  candidatos  serão  classificados  pelo  critério  de  antiguidade  e  seleção 

intelectual  de  acordo  com  a  apuração  feita  nas  inscrições,  ou  seja,  para  fins  de  antiguidade  serão 
considerados, após apuração e homologação das inscrições, os 45 (quarenta e cinco) cabos mais antigos 
inscritos e com suas documentações aprovadas. Para o critério de seleção intelectual, serão considerados 
os 45 (quarenta e cinco) cabos aprovados em todas as fases do certame.

3.4  -  O  exame  intelectual  será  realizado  em  três  polos:  BELÉM,  MARABÁ  e 
SANTARÉM, sendo necessária a inscrição de no mínimo 20 (vinte) candidatos para a efetivação do polo de 
realização da prova. Para tanto, na ficha de inscrição do candidato haverá um campo em que o mesmo 
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deverá escolher seu polo de realização de exames. Uma vez realizada a escolha,  o candidato deverá 
realizar  todas  as  etapas  do  certame no  local  escolhido.  Não  serão  aceitas  mudanças  de  polo,  salvo 
deferimento favorável em conjunto dos Diretores de Pessoal e Ensino e Instrução. No caso de aprovação 
do candidato em todas as etapas do certame, esta mesma escolha valerá para a frequência ao curso.

3.5  –  Os  candidatos  inscritos  pelo  critério  de  antiguidade  que  não  forem  pré-
selecionados dentro das vagas disponíveis serão automaticamente inscritos para participarem pelo critério 
de seleção intelectual.

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO (AMBOS OS CRITÉRIOS):
1. Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo Comandante 

e/ou Subcomandante, Diretor ou Chefe imediato da Unidade a qual pertence o militar;
2. Certificado ou atestado de conclusão do ensino médio;
3. Carteira de Identidade (cópia);
4. Certificado do Curso de Formação de Cabos ou Curso de Adaptação de 

Cabos ou cópia do Boletim Geral com Ata de conclusão de curso (cópia).

5 – DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 – Critério Antiguidade:
O processo seletivo será realizado em três etapas, todas de caráter eliminatório e, 

será aplicado somente para os candidatos inscritos no Processo Seletivo por Antiguidade:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame de Inspeção de Saúde;
3ª Etapa: Exame de Aptidão Física.
5.2 – Critério Seleção Intelectual
O processo seletivo será realizado em quatro etapas, todas de caráter eliminatório e, 

será aplicado somente para os Candidatos inscritos pelo critério de seleção intelectual:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame Intelectual;
3ª Etapa: Inspeção de Saúde;
4ª Etapa: Exame de Aptidão Física.
5.2.1 - EXAME INTELECTUAL (somente para o critério de seleção intelectual)
5.2.1.1 - Constará de uma prova escrita de conhecimentos profissionais, constituída de 

60 (sessenta)  questões  de múltipla  escolha,  com 4  (quatro)  alternativas,  das  quais  apenas uma será 
correta, e esta deverá ser marcada no cartão resposta, constando das Disciplinas Profissionais Bombeiro 
Militar,  a  saber:  10 (dez) questões de  Técnica e Maneabilidade de  Incêndio;  10 (dez) questões de 
Técnica e Maneabilidade de Salvamento; 10 (dez) questões de Primeiros Socorros; 10 (dez) questões 
de Legislação e Regulamento , 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Física 
e 05 (cinco) questões de Matemática.

5.2.1.2  -  O  exame  intelectual  para  a  Seleção  Interna  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos  BM  Combatentes/2013  deverá  ser  realizado  em  data,  local  e  horário  a  ser  definido  e 
publicado em Boletim Geral e site oficial do CBMPA.

5.2.1.3 - Para classificação no exame intelectual, o Candidato deverá obter o mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) de acertos do total da prova. 

5.2.1.4  -  O  resultado  do  exame  intelectual  de  Conhecimentos  Profissionais  será 
divulgado, em ordem decrescente de pontos, sendo convocados para o Exame de Saúde, os candidatos 
aprovados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, até o limite máximo das vagas oferecidas 
para o QBMP, ou seja, os 45 (quarenta e cinco) primeiros colocados no certame.

5.2.1.5  -  Para  fins  de  aprovação  será  considerada  a  média  geral  de  pontos  do 
candidato  classificado,  em  rigorosa  ordem  decrescente.  No  caso  de  empate,  serão  considerados  os 
seguintes critérios:

1º - O candidato mais antigo em relação ao tempo na graduação;
2º - O candidato de maior idade;

6 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME INTELECTUAL
A Diretoria de Pessoal divulgará a relação dos candidatos aprovados e classificados 

no Exame Intelectual do Processo Seletivo ao CFS/COMBATENTE 2013, em Boletim Geral da Corporação, 
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no site www.bombeiros.pa.gov.br e no quadro de avisos da Diretoria de Pessoal, em data a ser definida.

7. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
Todos os candidatos habilitados deverão comparecer para a Inspeção de Saúde na 

Diretoria de Saúde ou em Junta Regular (Polícia Militar ou Exército Brasileiro) a ser homologada pela Junta  
de Saúde do CBMPA, em datas a serem definidas e publicadas em Boletim Geral e no site oficial do 
CBMPA:

Os candidatos deverão estar  munidos dos resultados recentes dos exames abaixo 
relacionados:

Exames Observação
Hemograma, Uréia, Creatina, Colesterol Total e 
Frações,  Triglicerídios,  V.D.R.L,  Glicemia, 
Parasitoscopia das Fezes (DFB), Urina (EAS), 
TGO, TGP 

Comum a todas as inspeções

RX do Tórax (PA) Comlaudo
Teste Ergométrico Pra todos os candidatos independente da idade
PSA e Ultrassom da Próstata Aos militares masculinos com > 40 anos
Mamografia Aos militares femininos com > 35 anos
Preventivo Câncer Colo Uterino – PCCU Aos militares femininos

 
7.1 - A critério da Junta de Saúde Especial, outros exames complementares poderão 

ser solicitados aos candidatos aprovados para melhor juízo de entendimento;
7.2 - O Candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde, será eliminado 

da Seleção Interna, devendo ser convocado o Candidato imediatamente subsequente, de acordo com o 
critério, para realização de etapa anterior, desde que o mesmo tenha sido classificado.

8. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
8.1 - 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 pelos cursos (conforme tabela do Exame de Aptidão Física vigente na 
Corporação). Será utilizado, 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 em datas, locais e horários a definir e publicados em Boletim Geral e no site oficial  
do CBMPA.

8.2 -  O candidato deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias, conforme 
cronograma abaixo ou a critério da Comissão aplicadora do TAF:

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.
8.3 – Não será permitida segunda tentativa para o exercício de corrida;
8.4 -  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;

8.5 - 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, de acordo com o critério, para a realização das etapas 
anteriores.

9. DA APROVAÇÃO:
9.1. Será considerado aprovado para ingresso no CFS BM COMBATENTE BM/ 2013 o 

candidato que obtiver aprovação em todas as etapas, conforme seu critério de seleção e, dentro do número 
de vagas oferecidas.

10. DA MATRÍCULA
10.1.  O  candidato  aprovado  em  todas  as  etapas  será  matriculado  no  Curso  de 
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Formação de Sargentos BM Combatentes – CFS BM COMBATENTE/2013. 
10.2.  No ato  da matrícula,  o candidato  passará à condição de Aluno Sargento do 

Curso de Formação de Sargento BM Combatente/2013.
10.3. Como consequência dessa nova situação, o aluno:
10.3.1 -  Será transferido para o quartel sede do polo de formação, perdendo vínculo 

com a sua unidade de origem;
10.3.2 -  Ficará sujeito às exigências do Regimento Interno do Instituto de Ensino de 

Segurança do Pará – IESP, Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização – 
RCFAE, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará - CEDPM e demais legislações vigentes.

11 - DA VALIDADE DA HABILITAÇÃO
11.1. A presente seleção e habilitação de que trata este edital, tem validade somente 

para o ano de 2013, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula ao Curso de 
Formação de Sargentos BM Combatentes/2013.

12 - DO FUNCIONAMENTO
12.1  -  O Curso  de Formação de Sargentos  BM Combatentes/2013,  funcionará  no 

Espaço Físico do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização “MAJ BM Henrique Rubim” – 
CFAE, ou a critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
13.1 - Será publicado, em Boletim Geral da Corporação, a homologação do resultado 

final do Curso de Formação de Sargentos BM Combatentes/2013, devidamente aprovado pelo Exmº Sr.  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

13.2  -  A homologação  conterá  o  nome dos  candidatos  APTOS –  obedecendo  ao 
critério de antiguidade e seleção intelectual dos candidatos.

14 - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
14.1 – O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das etapas da 

seleção interna, será eliminado do concurso;
14.2 – Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao candidato 

faltoso;
14.3 – O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso 

diverso daquele para o qual prestou exame;
14.4 –  O Candidato que não comparecer uniformizado nos locais dos Exames será 

eliminado do processo seletivo;
14.5 - Os recursos contra questões do Exame Intelectual serão concedidos mediante 

solicitação por escrito, pelo candidato, até 48h após a divulgação do gabarito oficial que será publicado 
no site oficial do CBMPA;

14.6 - Não será permitida a realização de prova de segunda chamada, mesmo nos 
casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior;

14.7 - O candidato que se retirar dos locais de exame não poderá retornar, salvo no 
caso de ir ao banheiro e/ou serviço médico, sempre acompanhado do fiscal itinerante;

14.8  - Serão  de  inteira  responsabilidade  do  candidato,  os  prejuízos  advindos  de 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta;

14.9 - Serão consideradas marcações incorretas e anuladas no Cartão Resposta, tais 
como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de  marcação  não  preenchido 
integralmente;

14.10  - Em hipótese  alguma haverá  substituição  do  Cartão  Resposta  por  erro  do 
candidato. O Cartão Resposta só será substituído se for constatado falha de impressão;

14.11 - 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 
realização da correção de sua prova;

14.12  - O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  da  realização  da  prova  com no 
mínimo 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado;

14.13 - O candidato deverá permanecer no local  de realização da prova por,  pelo 
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menos, 01 (uma) hora após o início da mesma;
14.14 – A prova (exame intelectual) terá a duração de 04 (quatro) horas consecutivas;
14.15 - O candidato não poderá se retirar do local de realização da prova levando 

Boletim de Questões e Cartão Resposta;
14.16  - Não  serão  aplicadas  provas  em local,  data  ou  horário  diferente  dos  pré-

determinados  no  cartão  de  inscrição  ou  em  comunicado  publicado  em  Boletim  Geral  ou  no  site  da 
Corporação;

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

I- For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
II- Utilizar-se  de  livros,  máquinas  de  calcular  o/ou  equipamento  similar,  dicionário, 

notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou se comunicar com outro candidato.  
Será proibida a utilização de máquina de calcular modelo científica durante a realização do exame;

III- For surpreendido portando telefone celular,  gravador, receptor,  pagers, notebook 
e/ou equipamento similar;

IV- 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;

V-  Fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

VI- Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
VII- Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou 

caderno de provas;
VIII- Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas 

ou caderno de provas;
IX- Perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,  incorrendo  em 

comportamento indevido;
14.18  - 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;
14.19 - No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

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

14.20 - Se em qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual,  
grafológico ou investigação policial, que o candidato se utilizou de meios ou processos ilícitos, sua prova 
será anulada e o mesmo será automaticamente eliminado da seleção. 

14.21 – Para a efetivação dos pólos de Santarém e Marabá no que tange à realização 
do curso de que trata este edital, deverá ter sido aprovado nos critérios de antiguidade e seleção intelectual  
no mínimo 20 (vinte) e no máximo 40 (quarenta) candidatos para cada polo. Caso haja menos de 20 (vinte)  
candidatos aprovados para cada polo supracitado, estes candidatos serão remanejados para outro polo de 
formação  e  caso  haja  mais  de  40  (quarenta)  candidatos  aprovados  para  cada  polo  supracitado,  o 
excedente, de igual forma, será remanejado para outro polo de formação. 

14.22  –  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA, 
assessorado pela Diretoria de Pessoal e Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA.

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

Conteúdo  Programático  para  o  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM 
Combatentes/2013

CONHECIMENTOS  PROFISSIONAIS  BOMBEIRO  MILITAR  TÉCNICA  E 
MANEABILIDADE DE INCÊNDIO

1. Conceitos 1.1. Fogo 1.2. Incêndio 1.3. Carga incêndio 2. Elementos essenciais do 
fogo 2.1.Conceito 2.2.Combustível .2.3 Comburente 2.4 Agente ígneo 2.5 Quadrado do fogo 2.6 Reação 
em cadeia. 3. Classes de incêndio 4. Processos de extinção 5. Pontos de combustão .6.Calorimetria . 6.1. 
Processos de transmissão do calor 7.Classificação das combustões 8.Desenvolvimento dos incêndios 8.1. 
Eclosão; incubação; deflagração; propagação; extinção. 9.Classificação do incêndio quanto a proporção 
10.Fases  das  operações  de  incêndio  10.1  aviso;  partida;  recolhimento;  salvamento;  estabelecimento; 
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extinção; inspeção; rescaldo; regresso. 11. Agentes extintores 11.1.água; espumas; gás carbônico; pós-
químicos.  12.  Aparelhos extintores 12.1.conceito,  emprego, instalações,  alcance do jato e divisões. 13.  
Combustíveis. e 14. Gás liquefeito de petróleo

Bibliografia
TC QOBM  FREITAS,  Osvaldo  Nunes,  TEN BM Marques,  de  Sá,  Manual  Técnico 

Profissional para Bombeiros, 6ª Edição. Brasília DF, 2000.
-LOBATO, Rui Eurides dos Santos –  Sem Proteção Não Há Salvação – Segurança  

Contra Incêndio e Pânico – Belém - Pará
TECNICA E MANEABILIDADE EM SALVAMENTO
1. Conceito de Resgate. 2. Classificação de acordo com a natureza. 3. Materiais de 

Salvamento. 4.Publico. 4.1.Tenso;.4.2 critico; 4.3 ajudante; 4.4.observador.5. Atuação do socorrista/etapas 
do salvamento 5.1. Aviso 5.1.1Recepção das informações .5.1.2.Confirmação .5.1.3.Difusão .5.2.Saída .
5.3.  Chegada  5.4.  Ação  sobre  o  publico  .5.5.Ação  sobre  a  vitima  .5.6.Desfecho  .6.Cabos  (corda)  .
6.1.Conceito .6.2.Tipos .6.3.Classificação quanto ao material de confecção .6.4.Divisão de um cabo . 6.5. 
Características  gerais  de  um  cabo  .6.6.Resistência  dos  cabos  .6.7.Uso  de  cabos  .6.8.Cabo  da  vida 
definições .7.Nos e amarrações .7.1.Família dos nós .7.2.Características dos nós .7.3.Meia volta; cote; volta 
do fiador; nó de ramo; nó de pinha; nó direito; nó esquerdo; nó de correr; nó de escota, singelo/dobrado;  
volta do fiel; boca de lobo; nó prussico ou prussik; volta singela; volta da ribeira; catau; nó de corrente; láis 
de guia; balso do calafate; balso pelo seio; azelha; nó de transporte; assento montanhista; assento de um 
nó (cadeira  rápida);  assento de dois  nós (cadeira  japonesa).  7.4.Termos empregados no manuseio de 
cabos.

Bibliografia
Major  BM  FERREIRAJÚNIOR,  Haroldo  Machado.  SOUZA,  Paulo  José  Barbosa  - 

Manual Técnico profissional de Salvamento, Volume I, II e III. Brasília DF, 2000.

PRIMEIROS SOCORROS
Apostila completa do curso de Emergencista Pré-hospitalar – Módulo 1 - SENASP/MJ.

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTO
A) Lei Nº 5.251 de 31JUN85 – Estatuto dos Policiais Militares
B) Lei Nº 5.731 de 15DEZ92 – Organização Básica do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará 
C) Lei nº 6.833, de 13FEV06 -Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 

Pará. 
D) Decreto Nº 2.243 de 31JUN97 Regulamento de Continências, Honras, Sinais 

de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.
E) Decreto Lei N 1.001de 21OUT69 – Código Penal Militar
LINGUA PORTUGUESA
1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 

Acentuação gráfica. 5 Emprego do sinal indicativo da crase. 6 Divisão silábica. 7 Emprego das classes de 
palavras. 8 Concordância nominal e verbal. 9 Regência verbal e nominal. 10 Pontuação. 11 Significação  
das palavras:  sinônimos, antônimos, denotação e conotação. 12 Estrutura e formação de palavras.  13 
Sintaxes: da frase e do período.

Bibliografia
FARACO&MOURA - Gramática Nova - São Paulo: Ática,1993 
GIACOMOZZI,  Gilio  -  Descobrindo a Gramática8.  GilioGiacomozzi,  Gildete  Valério, 

Cláudia RedaFenga - São Paulo: FTD,1992
ANDRÉ, Hildebrando A. de - Gramática Ilustrada - São Paulo: Moderna,1990 
TUFANO, Douglas - Estudos da Língua Portuguesa: Gramática - São Paulo: Moderna, 

1995  
MATEMÁTICA
Conjuntos;A) conceitos, representação, tipos de conjunto;B) pertinências, inclusão e 

subconjuntos;C)  operações  com  conjuntos;  Numeros  Naturais;A)  sistema  de  numeração  decimal;B) 
operações  fundamentais;C)  problemas  com  números  naturais;D)  múltiplos  e  divisores,  mdc  e  mmc; 
Frações;A) definição, representação, comparação;B) operações com frações;C) problemas com frações;D) 
números  decimais;  Razão  e  Proporção;A)  definição,  razões  equivalentes;B)  proporção  propriedade 
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fundamental;C)  propriedades  operatórias  das  proporções;D)  problemas  com  proporções  e  divisão 
proporcional;.Regra  de  Três;A)  regra  de  três  simples  e  composta;B)  problemas  com  regra  de 
três;Porcentagem;A)  razão  “por  cento”;  Juros  Simples  e  Compostos;A)  cálculo  de  juro  e  montante 
simples;B)  problemas  com juros  simples  e  compostos;Álgebra  Elementar;A)  expressões  algébricas  e 
polinômios, valor numérico, operações e fatoração;B) equações do 1º e 2º graus;C) cálculo de radicais; 
Triângulo  e  Retângulo;A)  relações  métricas;  B)  relações  trigonométricas;  Geometria  A)  triângulo, 
quadrilátero, circunferência e polígonos regulares;B) semelhança de triângulos;C) áreas e perímetros das 
figuras planas; D) Área e Volume dos principais elementos geométricos (prisma, pirâmide, cilindro, cône e 
esfera).

Bibliografia
GIOVANNI, José r. E Bonjorno, Matemática II grau – sp ed. Ftd
NETO, Scipione di Pierro, Matemática 1° e 2° graued. Scipione-sp
BIANCHINI, Vissoto e Laureano, Matemática e vida. 1° e 2°, ed. Ática.
FÍSICA
Cinemática Escalar: Conceitos Básicos de Cinemática, Móvel, Espaço, Movimento e 

Repouso, Deslocamento Escalar,  Velocidade Escalar  Média;  Movimento Uniforme, conceito,  movimento 
progressivo  e  retrógrado,  função  horária  do espaço  do Movimento  Uniforme (MU),  velocidade escalar 
relativa;  Movimento  Uniformemente  variado  (MUV),  Equação  de  Torricelli;  Dinâmica: Princípios  da 
dinâmica, força, força resultante, equilíbrio, leis de Newton, força-peso, força de tração, aceleração de um 
veículo; trabalho, potência e rendimento; Hidrostática: Pressão, hidrostática, fluido, densidade, teorema de 
STEVIN, Experiência de Torricelli, Princípio de Pascal, Empuxo, Princípio de Arquimedes; Hidrodinâmica: 
Escoamento Estacionário, Equação de Bernoulli, Tubo de Venturi, Vazão.

Bibliografia
RAMALHO, NICOLAU e TOLEDO.  Os Fundamentos da Física 1 Mecânica – 5ª Ed. 

São Paulo – Moderna.1988.
KAZUHITO, FUKE e CARLOS. Os Alicerces da Física – Mecânica – 6ª Ed.São Paulo 

– Saraiva.1993.
WERTON, Francis Sears - Mecânica-Hidrodinâmica, Física Vol. I, Edição 7ª.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL

REQUERIMENTO  DE  INSCRIÇÃO  PARA  SELEÇÃO  INTERNA  AO  CURSO  DE 
FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM/2013

Sr Diretor de Pessoal, solicito a V. Sa. inscrição na seleção ao curso:
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM COMBATENTES 2013

Nome completo (utilizar letra de forma e destacar nome de guerra):

Endereço Residencial:

Telefone UBM Email

Assinatura do candidato por extenso

Pólo de realização:
( ) Belém (RMB) ( ) Marabá ( ) Santarém

PARA USO DO CMT/DIRETOR/CHEFE DO MILITAR

Confirmo as informações prestadas pelo requerente ( )
O requerente preenche todos os requisitos previstos em edital ( )
Sou de parecer FAVORÁVEL à inscrição do requerente ( )

Assinatura e Carimbo do CMT/Chefe/Diretor

PARA USO EXCLUSIVO DA DP
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Critério de Seleção
() Antiguidade ( ) Seleção

Pólo Final
( ) Belém (RMB) ( ) Marabá ( ) Santarém

________________________________________________________________
Comprovante de Recebimento:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprovante de Recebimento:

Assinatura do recebedor (em extenso) Data da entrega

Recebida em: Analisada em:

B) EDITAL Nº 005, 17 DE DEZEMBRO DE 2012.
B.1)PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 

SARGENTOS CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS/2013.

1- DAS VAGAS
Serão ofertadas  60 (sessenta) vagas somente à habilitação para o ano de 2013, 

sendo 30 (trinta) vagas por critério de antiguidade e 30 (trinta) vagas por critério de seleção intelectual, 
de  acordo  com a  Lei  nº  6.626  de  03FEV2004,  Lei  nº  6.669  de  27JUL 2004 e  Decreto  nº  2.115  de 
23MAR2006, Resolução nº 50 de 21MAI1998 – CONTRAN, Portaria GAB.CMDO. nº 645, de 26NOV2007 e 
Parecer nº 108/2007 - COJ de 13AGO2007 e 122/2007 – 24SET2007, e outras.

2.- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO.
As inscrições para a seleção ao CFS BM COV/2013 estarão abertas no período de 07 

a  31 de  janeiro  de  2013. A  ficha  para  inscrição  estará  disponibilizada  no  site  da  corporação 
www.bombeiros.pa.gov.br, a qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal, mediante ofício, até o dia 01 
de  fevereiro  de  2013  às  14  horas,  devidamente  preenchida  e  assinada  pelo  Comandante  ou 
Subcomandante, Diretor ou Chefe imediato da Unidade a qual pertence o candidato.

3  -  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  NO  PROCESSO 
SELETIVO AO CFS – Condutor e Operador de Viaturas/2013:

3.1 - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
XII- Ter, no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
XIII- Ter, no mínimo, CINCO ANOS na graduação de Cabo;
XIV- Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou 

CAC);
XV- Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
XVI- Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial Militar ou 

Civil, a que tenha sido indiciado;
XVII- Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
XVIII- Não  ter  sofrido  pena  restritiva  de  liberdade,  por  sentença  transitada  em 

julgado, durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
XIX- Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
XX- Não seja considerado desertor;
XXI- Não  tenha  sido  julgado  incapaz  definitivamente  para  o  serviço  bombeiro 

militar; e
XXII- Não seja considerado desaparecido ou extraviado.

3.2 - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO INTELECTUAL:
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11 ·Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
12 ·Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou 

CAC);
13 ·Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
14 ·Não estar preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou 

civil, a que tenha sido indiciado;
15 ·Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
16 ·Não ter  sofrido  pena restritiva  de  liberdade,  por  sentença  transitada  em 

julgado, durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
17 ·Não  esteja  em  gozo  de  licença  para  tratar  de  assunto  de  interesse 

particular;
18 ·Não ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar;
19 ·Não ser considerado desertor;
20 Não ser considerado desaparecido ou extraviado

3.3  -  Os  candidatos  serão  classificados  pelo  critério  de  antiguidade  e  seleção 
intelectual  de  acordo  com  a  apuração  feita  nas  inscrições,  ou  seja,  para  fins  de  antiguidade  serão 
considerados, após apuração e homologação das inscrições, os 30 (trinta) cabos mais antigos inscritos e 
com suas documentações aprovadas.  Para o critério de seleção intelectual,  serão considerados os 30 
(trinta) cabos aprovados em todas as fases do certame.

3.4  -  O  exame  intelectual  será  realizado  em  três  polos:  BELÉM,  MARABÁ  e 
SANTARÉM, sendo necessária a inscrição de no mínimo 20 (vinte) candidatos para a efetivação do polo de 
realização da prova. Para tanto, na ficha de inscrição do candidato haverá um campo em que o mesmo 
deverá escolher seu polo de realização de exames. Uma vez realizada a escolha, o candidato deverá 
realizar  todas  as  etapas do  certame no  local  escolhido.  Não serão  aceitas  mudanças de  polo,  salvo 
deferimento favorável em conjunto dos Diretores de Pessoal e Ensino e Instrução. No caso de aprovação 
do candidato em todas as etapas do certame, esta mesma escolha valerá para a frequência ao curso.

3.5  -  Os  candidatos  inscritos  pelo  critério  de  antiguidade  que  não  forem  pré-
selecionados dentro das vagas disponíveis serão automaticamente inscritos para participarem pelo critério 
de seleção intelectual.

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO (AMBOS OS CRITÉRIOS):
 Ficha de Inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo Comandante 

e/ou Subcomandante, Diretor ou Chefe imediato da Unidade a qual pertence o militar;
 Certificado ou atestado de conclusão do ensino médio;
 Carteira de Identidade (cópia);
 Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria “D”;
 Certificado  do  Curso  de  Formação  de  Cabos  ou  Curso  de  Adaptação  a 

Cabos ou cópia do Boletim Geral com Ata de conclusão de curso (cópia).

5 - DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 – Critério Antiguidade:
O processo seletivo será realizado em quatro etapas, todas de caráter eliminatório e, 

será aplicado somente para os candidatos inscritos no Processo Seletivo por Antiguidade:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame de Inspeção de Saúde;
3ª Etapa: Exame de Aptidão Física.
4ª Etapa: Prova Prática de Direção.
5.2 – Critério Seleção Intelectual
O processo seletivo será realizado em cinco etapas, todas de caráter eliminatório e, 

será aplicado somente para os candidatos inscritos pelo critério de seleção intelectual:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame Intelectual;
3ª Etapa: Inspeção de Saúde;
4ª Etapa: Exame de Aptidão Física.
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5ª Etapa: Prova Prática de Direção.

5.2.1 - EXAME INTELECTUAL (somente para o critério de seleção intelectual)
5.2.1.1 - Constará de uma prova escrita de conhecimentos profissionais, constituída de 

60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, das quais apenas uma será correta, 
e esta deverá ser marcada no cartão resposta, constando das Disciplinas Profissionais Bombeiro Militar, a 
saber:  20  (vinte)  questões  de  Código de Trânsito Brasileiro  e  Direção  Defensiva;  10  (dez)  questões  de 
Legislação  e  Regulamento,  10 (dez)  questões  de  Primeiros  Socorros,  10 (dez)  questões  de  Língua 
Portuguesa, 05 (cinco) questões de Física e 05 (cinco) questões de Matemática.

5.2.1.2  -  O exame intelectual  para  a  Seleção  Interna  ao  Curso  de  Formação  de 
Sargentos BM Condutor e Operador de Viaturas/2013 deverá ser realizado em data, local e horário a ser 
definido e publicado em Boletim Geral e site oficial do CBMPA.

5.2.1.3 - Para classificação no exame intelectual, o Candidato deverá obter o mínimo 
de 50% (cinquenta por cento) de acertos do total da prova. 

5.2.1.4  -  O  resultado  do  exame  intelectual  de  Conhecimentos  Profissionais  será 
divulgado, em ordem decrescente de pontos, sendo convocados para o Exame de Saúde, os candidatos 
aprovados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, até o limite máximo das vagas oferecidas 
para o QBMP, ou seja, os 30 (trinta) primeiros colocados no certame.

5.2.1.5  -  Para  fins  de  aprovação  será  considerada  a  média  geral  de  pontos  do 
candidato  classificado,  em rigorosa  ordem decrescente.  No  caso  de  empate,  serão  considerados  os 
seguintes critérios:

1º - O candidato mais antigo em relação ao tempo na graduação;

2º - O candidato de maior idade;
6 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME INTELECTUAL
A Diretoria de Pessoal divulgará a relação dos candidatos aprovados e classificados 

no Exame Intelectual do Processo Seletivo ao CFS BM CONDUTOR E OPERADOR DE VTRV/2013, em 
Boletim Geral da Corporação, no site www.bombeiros.pa.gov.br e no quadro de avisos da Diretoria de  
Pessoal, em data a ser definida.

7. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
Todos os candidatos habilitados deverão comparecer para a Inspeção de Saúde na 

Diretoria de Saúde ou em Junta Regular (Polícia Militar ou Exército Brasileiro) a ser homologada pela Junta 
de Saúde do CBMPA, em datas a serem definidas e publicadas em Boletim Geral e no site oficial do 
CBMPA:

Os candidatos deverão estar munidos dos resultados recentes dos exames abaixo 
relacionados:

Exames Observação
Hemograma, Uréia, Creatina, Colesterol Total e 
Frações,  Triglicerídios,  V.D.R.L,  Glicemia, 
Parasitoscopia das Fezes (DFB), Urina (EAS), 
TGO,TGP 

Comum a todas as inspeções

RX do Tórax (PA) Com laudo
Teste Ergométrico Para todos os candidatos independente da idade
PSA e Ultrassom da Próstat Aos militares masculinos com > 40 anos
Mamografia Aos militares femininos com > 35 anos
Preventivo Câncer Colo Uterino – PCCU Aos militares femininos

7.1 - A critério da Junta de Saúde Especial, outros exames complementares poderão 
ser solicitados aos candidatos aprovados para melhor juízo de entendimento;

7.2 - O candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde, será eliminado 
da Seleção Interna, devendo ser convocado o candidato imediatamente subsequente, de acordo com o 
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critério, para realização de etapa anterior, desde que o mesmo tenha sido classificado.

8. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
8.1 - 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 pelos cursos (conforme tabela do Exame de Aptidão Física vigente na 
Corporação). Será utilizado, 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 em datas, locais e horários a definir e publicados em Boletim Geral e no site oficial 
do CBMPA.

8.2 - O Candidato deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias, conforme 
cronograma abaixo ou a critério da Comissão aplicadora do TAF:

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.
8.3 – Não será permitida segunda tentativa para o exercício de corrida;
8.4 -  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;

8.5 - 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, de acordo com o critério, para a realização das etapas  
anteriores.

9. DA PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
9.1 - A prática de direção veicular deverá desenvolver os seguintes conhecimentos e 

habilidades:
I - o funcionamento do veículo e o uso dos seus equipamentos e acessórios;
II - a prática da direção defensiva;
III - a prática da direção veicular na via pública;

IV - a observância da sinalização de trânsito;
V - as regras gerais de circulação, o fluxo de veículos nas vias e os cuidados a serem 

observados.
9.2 - O exame de direção veicular será realizado perante comissão de três membros 

designada pelo Comandante Geral do CBMPA ou solicitada para esse fim ao Diretor do DETRAN.
9.3  -  A prova  prática  de direção veicular  é  composta de duas etapas,  ou seja,  a 

direção de veículo na via pública urbana e a colocação em vaga delimitada por balizas removíveis.
9.4 - O aproveitamento do candidato na prova prática de direção veicular deverá ser 

avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas no percurso, assim discriminadas:
I - uma falta grave - 3 pontos negativos;
II - uma falta média - 2 pontos negativos;
III - uma falta leve - 1 ponto negativo.
9.5 -  Será considerado aprovado na prova prática de direção veicular o candidato 

cujos pontos negativos não ultrapassem de 05 (cinco).
9.6 - Constituem faltas do candidato na prova de direção veicular, para veículos da 

categoria D:
I - Faltas graves:
a) descontrolar-se no plano, no aclive ou no declive;
b) entrar na via preferencial sem o devido cuidado;
c) usar a contramão de direção;
d) subir na calçada destinada ao trânsito de pedestres ou nela estacionar;
e) deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e 

de indicação;
f) deixar de observar as regras de ultrapassagem, de preferência da via ou mudança 

de direção;
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g) exceder a velocidade indicada para a via;
h) perder o controle da direção do veículo em movimento;
i) deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via 

transversal na qual o veículo vai entrar, ou quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na 
mudança de sinal;

j) deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou 
parte dele;

k) fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la;
l) deixar de usar o cinto de segurança.

II - Faltas médias:
a) executar o percurso da prova,  no todo ou em parte,  sem estar o freio de mão 

inteiramente livre;
b) trafegar em velocidade inadequada para as condições da via;
c) interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;
d) fazer conversão com imperfeição;
e) usar a buzina sem necessidade ou em local proibido;
f) desengrenar o veículo nos declives;
g) colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;
h) avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga;
i) usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
j) utilizar incorretamente os freios;
k) não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas.

III - Faltas leves:
a) provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
b) ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor;
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
e) engrenar as marchas de maneira incorreta;
f) utilizar incorretamente os instrumentos do painel.
9.7 - A prova prática de direção veicular somente poderá ser realizada em veículo 

correspondente à categoria “D”, cujo veículo deve ter no mínimo 20 (vinte) lugares.
9.8 – A prova prática de direção será realizada em data a ser definida e publicado em 

boletim geral e site oficial do CBMPA.

10. DA APROVAÇÃO:
10.1.  Será  considerado  aprovado  para  ingresso  no  CFS  BM  CONDUTOR  E 

OPERADOR DE VTR BM/  2013  o Candidato que obtiver aprovação em todas as etapas, conforme seu 
critério de seleção e, dentro do número de vagas oferecidas.

11. DA MATRÍCULA
11.1.  O  Candidato  aprovado  em  todas  as  etapas  será  matriculado  no  Curso  de 

Formação de Sargento BM Condutor e Operador de Viatura BM/2013. 
11.2.  No ato da matrícula, o Candidato passará à condição de Aluno Sargento do 

Curso de Formação de Sargento BM Condutor e Operador de Viaturas/2013.
11.3. Como consequência dessa nova situação, o aluno:
11.3.1 -  Será transferido para o quartel sede do polo de formação, perdendo vínculo 

com a sua unidade de origem;
11.3.2 -  Ficará sujeito às exigências do Regimento Interno do Instituto de Ensino de 

Segurança do Pará – IESP, Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização – 
RCFAE, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará - CEDPM e demais legislações vigentes.

12 - DA VALIDADE DA HABILITAÇÃO
12.1. A presente seleção e habilitação de que trata este edital, tem validade somente 

para o ano de 2013, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula ao Curso de 
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Formação de Sargentos BM Condutor e Operador de Viaturas/2013.

13 - DO FUNCIONAMENTO
13.1  -  O  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM  Condutor  e  Operador  de 

Viaturas/2013, funcionará no Espaço Físico do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização 
“MAJ BM Henrique Rubim” – CFAE ou a critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

14 - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
14.1 - Será publicado, em Boletim Geral da Corporação, a homologação do resultado 

final  do  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM  Condutor  e  Operador  de  Viaturas/2013,  devidamente 
aprovado pelo Exmº Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

14.2  -  A homologação conterá  o  nome dos  candidatos  APTOS –  obedecendo ao 
critério de antiguidade e seleção intelectual dos candidatos.

15 - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
15.1 – O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das etapas da 

seleção interna, será eliminado do concurso;
15.2 – Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao candidato 

faltoso;
15.3 – O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso 

diverso daquele para o qual prestou exame;
15.4 –  O Candidato que não comparecer uniformizado nos locais dos Exames será 

eliminado do processo seletivo;
15.5 - Os recursos contra questões do Exame Intelectual serão concedidos mediante 

solicitação  por  escrito,  pelo  Candidato,  até  48h  após  a  divulgação  do  gabarito  oficial  que  será 
publicado no site oficial do CBMPA;

15.6 - Não será permitida a realização de prova de segunda chamada, mesmo nos 
casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior;

15.7 - O candidato que se retirar dos locais de exame não poderá retornar, salvo no 
caso de ir ao banheiro e/ou serviço médico, sempre acompanhado do fiscal itinerante;

15.8  - Serão  de  inteira  responsabilidade  do  Candidato,  os  prejuízos  advindos  de 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta;

15.9 - Serão consideradas marcações incorretas e anuladas no Cartão Resposta, tais 
como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de  marcação  não  preenchido 
integralmente;

15.10 - Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão Resposta por  erro  do 
candidato. O Cartão resposta só será substituído se for constatado falha de impressão;

15.11 - 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 realização da correção de sua prova;

15.12 - O Candidato  deverá comparecer ao local  da realização da prova com no 
mínimo de 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado;

15.13 - O candidato deverá permanecer no local  de realização da prova por,  pelo 
menos, 01 (uma) hora após o início da mesma;

15.14 – A prova (exame intelectual) terá a duração de 04 (quatro) horas consecutivas;
15.15 - O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando 

Boletim de Questões e Cartão Resposta;
15.16 - Não serão aplicadas provas em local,  data  ou horário  diferentes dos pré-

determinados  no  cartão  de  inscrição  ou  em  comunicado  publicado  em  Boletim  Geral  ou  no  site  da 
Corporação;

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

I- For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
II-  Utilizar-se de livros,  máquinas  de calcular  o/ou  equipamento similar,  dicionário, 

notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou se comunicar com outro candidato.  
Será proibida a utilização de máquina de calcular modelo científica durante a realização do exame;
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III- For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor,  pagers, notebook 
e/ou equipamento similar;

IV- 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;

V- Fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

VI- Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
VII- Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou 

caderno de provas;
VIII- Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas 

ou caderno de provas;
IX- Perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,  incorrendo  em 

comportamento indevido;
15.18  -  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;
15.19 - No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

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

15.20 - Se em qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual,  
grafológico ou investigação policial, ter o candidato utilizado de meios ou processos ilícitos, sua prova será 
anulada e o mesmo será automaticamente eliminado da seleção. 

15.21 – Para a efetivação dos polos de Santarém e Marabá no que tange à realização 
do curso de que trata este edital, deverá ter sido aprovado nos critérios de antiguidade e seleção intelectual 
no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) candidatos para cada polo. Caso haja menos de 15 (quinze)  
candidatos aprovados para cada polo supracitado, estes candidatos serão remanejados para outro polo de 
formação e caso haja mais de 30 (trinta) candidatos aprovados para cada polo supracitado, o excedente,  
de igual forma, será remanejado para outro polo de formação.

15.22  –  Os casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA, 
assessorado pela Diretoria de Pessoal e Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA.

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

Conteúdo Programático para o Curso de Formação de Sargentos BM Condutor e 
Operador de Viaturas/2013.

CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS BOMBEIRO MILITAR
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Lei n 9.503 de 23OUT97 e Lei nº 9.602 de 21Jan98 (altera Leinº 9.503)
DIREÇÃO DEFENSIVA
Apostila de Direção Defensiva do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/PA ou no 

site www.detran.pa.gov.br     item educação.

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTO
1. Lei Nº 5.251 de 31JUN85 – Estatuto dos Policiais Militares
2. Lei  Nº 5.731 de 15DEZ92 – Organização Básica do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará 
3. Lei nº 6.833, de 13FEV06 -Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 

Pará. 
4. Decreto Nº 2.243 de 31JUN97 Regulamento de Continências, Honras, Sinais 

de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.
5. Decreto Lei N 1.001de 21OUT69 – Código Penal Militar

PRIMEIROS  SOCORROS Apostila completa  do  Curso  Emergencista Pré-hospitalar  – 
Módulo 1 – SENASP/MJ

LINGUA PORTUGUESA
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1 Compreensão e interpretação de textos. 2 Tipologia textual. 3 Ortografia oficial. 4 
Acentuação gráfica. 5 Emprego do sinal indicativo da crase. 6 Divisão silábica. 7 Emprego das classes de  
palavras. 8 Concordância nominal e verbal. 9 Regência verbal e nominal. 10 Pontuação. 11 Significação 
das palavras:  sinônimos, antônimos, denotação e conotação. 12 Estrutura e formação de palavras. 13 
Sintaxes: da frase e do período.

BIBLIOGRAFIA
FARACO & MOURA – Gramática Nova – São Paulo: Ática,1993
GIACOMOZZI, Gilio – Descobrindo a Gramática 8. Gilio Giacomozzi, Gildete Valério,
Cláudia Reda Fenga – São Paulo: FTD,1992
ANDRÉ, Hildebrando A. de – Gramática Ilustrada - São Paulo: Moderna,1990
TUFANO, Douglas – Estudos da Língua Portuguesa: Gramática – São Paulo: Moderna,
1995

MATEMÁTICA
Conjuntos;A)  conceitos, representação, tipos  de conjunto;B)  pertinências,  inclusão e 

subconjuntos;C)  operações  com  conjuntos;Numeros  Naturais;A)  sistema  de  numeração  decimal;B) 
operações  fundamentais;C)  problemas  com  números  naturais;D)  múltiplos  e  divisores,  mdc  e  mmc; 
Frações; A) definição, representação, comparação;B) operações com frações;C) problemas com frações;D) 
Números  decimais;  Razão  e  Proporção;A)  definição,  razões  equivalentes;B)  proporção  propriedade 
fundamental;C)  propriedades  operatórias  das  proporções;D)  problemas  com  proporçõese  divisão 
proporcional;.Regra  de  Três;A)  regra  de  três  simples  e  composta;B)  problemas  com  regra  detrês; 
Porcentagem;A)  razão  “por  cento”;Juros  Simples  e  Compostos;A)  cálculo de juro e montante  simples;B) 
problemas com juros simples e compostos;Álgebra Elementar; A) expressões algébricas e polinômios, valor 
numérico,  operações  e  fatoração;  B)  equações  do  1º  e  2º  graus;C)  cálculo  de  radicais;  Triângulo  e 
Retângulo;  A)  rela  ções  métricas;  B)  relações  trigonométricas;  Geometria  A)  triângulo,  quadrilátero, 
circunferência e polígonos regulares; B) semelhança de triângulos;C) áreas e perímetros das figuras planas; 
D) Área e Volume  dos principais elementos geométricos (prisma, pirâmide, cilindro, cône e esfera). 

Bibliografia 
GIOVANNI,  José  r.  E Bonjorno,  Matemática  II  grau  –  sp  ed.Ftd  NETO,  Scipione di 

Pierro, Matemática 1º e 2º grau ed.Scipione-sp BIANCHINI,Vissoto e Laureano, Matemática e vida. 1° e 2°, 
ed. Ática.

FÍSICA
Cinemática  Escalar:  Conceitos  Básicos  de Cinemática, Móvel,  Espaço,  Movimento e 

Repouso,  Deslocamento  Escalar,  Velocidade  Escalar  Média;  Movimento  Uniforme,  conceito,  movimento 
progressivo  e  retrógrado,  função  horária  do  espaço  do  Movimento  Uniforme  (MU),  velocidade  escalar 
relativa; Movimento Uniformemente variado( MUV), Equação de Torricelli; Dinâmica:  Princípios  da 
dinâmica,  orça,  orça  resultante,equilíbrio,leis  de  Newton,força-peso,  força  de  tração,  aceleração  de  um 
veículo; trabalho, potência e rendimento;  Hidrostática:  Pressão,hidrostática,  fluido,  densidade, teorema de 
STEVIN, Experiência de  Torricelli,  Princípio de  Pascal,  Empuxo, Princípio  de  Arquimedes;  Hidrodinâmica: 
Escoamento Estacionário, Equação de Bernoulli, Tubo de Venturi, Vazão.

Bibliografia

RAMALHO, NICOLAU e TOLEDO. Os Fundamentos da Física 1 Mecânica – 5ª Ed. 
São Paulo – Moderna.1988.

KAZUHITO, FUKE e CARLOS. Os Alicerces da Física – Mecânica – 6ª Ed.São Paulo 
– Saraiva.1993.

WERTON, Francis Sears - Mecânica-Hidrodinâmica, Física Vol. I, Edição 7ª.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL
REQUERIMENTO  DE  INSCRIÇÃO  PARA SELEÇÃO  INTERNA AO  CURSO  DE 

FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM/2013
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Sr Diretor de Pessoal, solicito a V. Sa. inscrição na seleção ao curso:
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM COMBATENTES 2013

Nome completo (utilizar letra de forma e destacar nome de guerra):

Endereço Residencial:

Telefone UBM Email

Assinatura do candidato por extenso

Pólo de realização:
( ) Belém (RMB) ( ) Marabá ( ) Santarém

PARA USO DO CMT/DIRETOR/CHEFE DO MILITAR

Confirmo as informações prestadas pelo requerente ( )
O requerente preenche todos os requisitos previstos em edital ( )
Sou de parecer FAVORÁVEL à inscrição do requerente ( )

Assinatura e Carimbo do CMT/Chefe/Diretor

PARA USO EXCLUSIVO DA DP

Critério de Seleção
() Antiguidade ( ) Seleção

Pólo Final
( ) Belém (RMB) ( ) Marabá ( ) Santarém

________________________________________________________________
Comprovante de Recebimento:

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Comprovante de Recebimento:

Assinatura do recebedor (em extenso) Data da entrega

Recebida em: Analisada em:

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

1 - FÉRIAS –SUSTAÇÃO
Concedo a contar de 05JAN2013, o período de férias regulamentar, referente ao ano 

de 2012, ao CAP QOBM GERSON LOPES RAPOSO JUNIOR, do QCG – Belém.
(Fonte: Ofício nº 269, de 14DEZ2012 – ALEPA)

2 - LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 20DEZ2012.

Ao  TCEL  QOBM  PAOLLO  SCHMULLERMANNN  CIPRIANO DE  OLIVEIRA,  da 
CEDEC, 12 (doze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 02JAN2013.

(Fonte: Nota nº 41/2012 – CEDEC)    
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – NÚPCIAS - CONCESSÃO
Concedo  no  período  de 07DEZ2012,  08  (oito)  dias  de  Núpcias  ao  SUBTEN BM 

GERSON CHAGAS PALHETA, da Banda de Música, em virtude de ter contraído matrimônio com a Srª. 
VANDERLICE PALHETA RODRIGUES, conforme o art. 67, Inciso II e art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/85 
Apresentação dia 17DEZ2012.

(Fonte: Nota nº 016, de 21DEZ2012 – BANDA DE MÚSICA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
A) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 473444
MODALIDADE:  PREGÃO  ELETRÔNICO  PELO  SISTEMA  DE  REGISTRO  DE 

PREÇOS
NÚMERO: 046/2012
OBJETO: OBJETO: VEÍCULO TIPO AUTO BUSCA E SALVAMENTO, pelo Sistema de 

Registro  de  Preços,  destinados ao Corpo de Bombeiros Militar  do Pará,  tendo  como órgão  central  a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado do Pará – SEGUP/PA, 
de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de Referência deste Edital 
(Anexo I).

RESPONSÁVEL: Aldenor Coelho
ENTREGA DO EDITAL: Site da Internet http://www.comprasnet.gov.br
OBS:  O  presente  Edital  poderá  ser  adquirido  no  endereço  eletrônico 

www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br
LOCAL DE ABERTURA: site da internet  http://www.comprasnet.gov.br
DATA DA ABERTURA: 09/01/2013.
HORA DA ABERTURA: 10:00 h (Horário de Brasília-DF)
ORDENADOR: Claudio Jorge da Costa Lima
(Fonte: IOEPA Nº 32345 de 20/12/2012)

2 -  ERRATA DE PUBLICAÇÃO
A) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 473990
REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 41/2012, CONFORME Nº DE PUBLICAÇÃO: 

446958 DE 11 DE OUTUBRO DE 2012,
Onde se Lê:
Dispensa: 2/2012
Leia-se:
Dispensa: 9/2012

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará.

B) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 474031
REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 65/2012, CONFORME Nº DE PUBLICAÇÃO: 

473010 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012,
Onde se Lê:
Vigência:  18/12/2012 a 18/12/2013
Leia-se:
Vigência:  18/12/2012 a 18/03/2013
JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará.
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C) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 474059
REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 33/2012, CONFORME Nº DE PUBLICAÇÃO: 

432022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2012,
Onde se Lê:
Programa de Trabalho: 062431305 7338
Natureza da Despesa: 44 90 52
Leia-se:
Programa de Trabalho: 062431305 6351
Natureza da Despesa: 33 90 30

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará.

D) NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 474068
REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 32/2012, CONFORME Nº DE PUBLICAÇÃO: 

432022 DE 05 DE SETEMBRO DE 2012,
Onde se Lê:
Programa de Trabalho: 062431305 7338
Natureza da Despesa: 44 90 52
Leia-se:
Programa de Trabalho: 062431305 6351
Natureza da Despesa: 33 90 30

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará.
(Fonte: IOEPA Nº 32305 de 21/12/2012)

3 – PORTARIAS
A) PORTARIA Nº 736 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o  Art.  70,  § 1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da Lei 

Estadual nº 5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder  o  período  de 03(três)  meses de  Licença  Especial,  ao Militar 

abaixo mencionado, no período de 01/12/2012 a 01/03/2013. Apresentação no dia 02/03/2013, pronto  
para o expediente e serviço.

I – 3º SGT BM ERALDO NEVES DA COSTA JUNIOR/ MF 5209595-1, do 8º GBM-
Tucuruí, referente ao decênio de 01/10/2001 a 01/10/2011 (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 8ºGBM/Tucuruí, fazer o controle regulamentar a Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal, conforme Portaria nº 417 de 28 de 
setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art.  3º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  01DEZ2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

B) PORTARIA Nº 737 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
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Considerando o que preceitua o  Art.  70,  § 1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da Lei 
Estadual nº 5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder  o  período  de 03(três)  meses de  Licença  Especial,  ao Militar 

abaixo mencionado, no período de 19/12/2012 a 19/03/2013. Apresentação no dia 20/03/2013, pronto  
para o expediente e serviço.

I  –  CB  BM  JEFERSON DOS  SANTOS  ALVES/  MF  5037271-1,  do  5º  SGBM/I-
Capanema, referente ao decênio de 11/01/1998 a 11/01/2008 (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 5º SGBM/I-Capanema, fazer o controle regulamentar a 
Licença, informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal, conforme Portaria nº 417 de 
28 de setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.

Art.  3º -  Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 19/12/2012, revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

C) PORTARIA Nº 738 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o  Art.  70,  § 1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da Lei 

Estadual nº 5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder o  período de 06(Seis)  meses de Licença Especial,  ao Militar 

abaixo mencionado, no período de 07/12/2012 a 07/06/2013. Apresentação no dia 08/06/2013, pronto  
para o expediente e serviço.

I – CB BM IRAN DA SILVA LOPES / MF 5398754-1, do CIOP, referente ao decênio 
de 01/07/2002 a 01/07/2012 (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Diretor do CIOP, fazer a apresentação do militar na Diretoria de Pessoal  
do CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art.  3º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  07DEZ2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

D) PORTARIA Nº 739 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;

Considerando o que preceitua o  Art.  70,  § 1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da Lei 
Estadual nº 5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder  o  período de 06(seis)  meses de Licença  Especial,  ao Militar 

abaixo mencionado, no período de 01/12/2012 a 01/06/2013. Apresentação no dia 02/06/2013, pronto  
para o expediente e serviço.

I – CB BM AGEU RODRIGUES DA SILVA/ MF 5400023-1, do 6º SGBM/I-Mosqueiro, 
referente ao decênio de 01/08/1992 a 01/08/2002 (1ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante do 6ºSGBM/I-Mosqueiro, fazer o controle regulamentar a 
Licença, informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal, conforme Portaria nº 417 de 
28 de setembro de 2011, publicada no BG Nº 185 de 18OUT2011.
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Art.  3º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  01DEZ2012,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

E) PORTARIA Nº 740 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2012.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o  Art.  70,  § 1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da Lei 

Estadual nº 5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder o  período de 06(Seis)  meses de Licença Especial,  ao Militar 

abaixo mencionado, no período de 17/12/2012 a 17/06/2013. Apresentação no dia 18/06/2013, pronto  
para o expediente e serviço.

I – SUB TEN BM  ESDRAS AZEVEDO DE SOUZA / MF 5399300-1, da Banda de 
Música, referente ao decênio de 01/07/2002 a 01/07/2012 (2ª Licença). 

Art. 2º - Ao Comandante da Banda de Música, fazer a apresentação do militar na 
Diretoria de Pessoal do CBMPA, para os trâmites regulamentares à Licença.

Art.  3º -  Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 17/12/2012, revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

F) PORTARIA Nº 746 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o  Art.  70,  § 1º,  Alínea “a”  e  Art.  71,  §  1º,  da Lei 

Estadual nº 5.251 de 31JUL85.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder o  período de 06(Seis)  meses de Licença Especial,  ao Militar 

abaixo mencionado, no período de 01/01/2013 a 01/07/2013. Apresentação no dia 02/07/2013, pronto  
para o expediente e serviço.

I – CB BM KLEBER MONTEIRO DA SILVA / MF 5620589-1, do IESP, referente ao 
decênio de 01/02/1994 a 01/02/2004 (1ª Licença). 

Art. 2º - Ao Diretor de Pessoal do CBMPA, para proceder os trâmites regulamentares 
à concessão da Licença.

Art.  3º -  Esta portaria entrará em vigor a contar do dia 01/01/2013, revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA
O CEL QOBM AJUDANTE GERAL DO CBMPA,  no uso  da competência  que  lhe 
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confere o art. 74 § 1º da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, ora em vigor para o CBMPA,  
resolve:

ELOGIAR:
O  militar:  MAJ  QOBM  SAULO LODI  PEDREIRA,  do  QCG,  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 enobrace a Corporação. INDIVIDUAL.

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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