
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 25 DE MAIO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 94

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 26 DE MAIO DE 2015 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM SAMARA
Supervisor de Área CAP BM DINIZ

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM CLAUDIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM WAULISON 

Perito de Incêndios e Explosões TEN BM WAULISON
TEN BM ADRIANO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO

Aprovo as Ordens de Serviços, exaradas da Banda de Música e Conjunto Musical 
do CBMPA, conforme seguem abaixo.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 31/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA no aniversário da Academia Paraense de Letras, no dia 04/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 32/2015 – Participação do Conjunto Musical do CBMPA, 
no Baile das Flores da Paróquia de Santa Edwiges, no dia 08/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 33/2015 – Apresentação da Banda de Música do CBMPA, 
no coreto da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima do Distrito de Coaraci, no dia 08/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 34/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA, na Procissão de Nossa .Senhora de Fátima no Grêmio Literário Português, no dia 10/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 35/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA, na Inauguração do Templo Sede da Assembleia de Deus no Bairro da Tavares Bastos, no 
período de 09, 10, 14, 15,16 e 17/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 36/2015 – Participação da Banda de Música do CBMPA, 
na caminhada Evangelística em Comemoração aos 86 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
no Município de Marituba/PA, no dia 16/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 37/2015 -  Participação do Conjunto Musical do CBMPA 
nas  Comemorações  de  Fundação  da  Universidade  do  Estado  do  Pará  na  Praça  Brasil,  no  dia 
16/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 38/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA no Círio Terrestre do Divino Espírito Santo, no Município de Moju/PA, nos dias 16 e 17/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 39/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA na abertura da XX Semana Acadêmica no auditório  da UFPA, no dia 18/05/2015.
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ORDEM DE SERVIÇO Nº 40/2015 – Participação da Banda de Música e Conjunto 
Musical  do  CBMPA nas comemorações  de  Fundação da  Empresa  de  Transporte  Bertolini,  no  dia 
22/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 41/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA no Círio Fluvial do Divino Espírito Santo no Município de Moju/PA, no dia 23/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 42/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA na Marcha para Jesus na inauguração do Templo da Rodolfo Chermont, no dia 27/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 43/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA no Círio das Crianças do Colégio São Paulo, no dia 29/05/2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 44/2015 – Participação da Banda de Música do CBMPA 
na abertura do Super Impacto Belém da Igreja Adventista de Belém, no dia 30/05/2015.

(Fonte: Nota nº 15/2015 – Banda de Música do CBMPA)

2  –  NORMA  REGULADORA  DO  CURSO  ESPECIALIZAÇÃO  EM 
SALVAMENTO TERRESTRE - I CEST - 2015

Aprovo a Norma Reguladora do Curso Especialização em Salvamento Terrestre - I 
CEST/2015,  que  tem  como  objetivo  regulamentar  todos  os  procedimentos  estabelecidos  para  os 
instrutores, monitores e alunos no decorrer do referido curso.

4 - PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS COMBATENTES/2015

1- DAS VAGAS
Serão ofertadas 150 (cento e cinquenta) vagas somente à habilitação para o ano 

de 2015, sendo 75 (setenta e cinco) vagas por critério de antiguidade e 75 (setenta e cinco) vagas 
por critério de seleção intelectual, de acordo com a Lei nº  6.669, de 27 de julho de 2004; Decreto nº 
2.115 de 23MAR2006; Portaria GAB.CMDO. nº 645, de 26NOV2007 e outras.

2 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO.
As inscrições para a seleção ao CFS BM COMB/2015 estarão abertas no período de 

27 de maio a 12 de junho de 2015. 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  12  de  junho  de  2015,  das  08h00  às  14  horas,  devidamente  preenchida  e  assinada  pelo 
comandante, diretor ou chefe imediato da unidade a qual pertence o candidato. As fichas de inscrição 
ainda poderão ser enviadas via e-mail para: dpcbmpa@gmail.com, em formato PDF, até a última data 
limite estipulada para entrega, acompanhada de ofício.

3  -  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  NO  PROCESSO 
SELETIVO AO CFS – COMBATENTE BM/2015:

3.1 - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
a) Ter, no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
b) Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou CAC);
c) Ter, no mínimo, CINCO ANOS na graduação de Cabo;
d) Estar, no mínimo, no comportamento “BOM”;
e) Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial Militar ou Civil, a 

que tenha sido indiciado;
f) Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
g) Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, 

durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
h) Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
i) Não seja considerado desertor;
j)Não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar; e
k) Não seja considerado desaparecido ou extraviado.

3.2 - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO INTELECTUAL:
a) Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
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b) Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou CAC);
c) Estar, no mínimo, no comportamento “BOM”;
d) Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial, Militar ou Civil,  

a que tenha sido indiciado;
e) Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
f) Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado,  

durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
g) Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
h) Não ser considerado desertor;
i) Não ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar; e
j)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  75 (setenta e cinco)  cabos mais 
antigos inscritos e com suas documentações aprovadas. Para o critério de seleção intelectual, serão 
considerados  todos  os  demais  inscritos  no  certame  que  não  foram  selecionados  pelo  critério  de 
antiguidade.

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 de Ensino e Instrução. 

3.5 – Nos casos de eliminação de candidato (pelos motivos de desistência a pedido, 
eliminação, outros) em quaisquer das etapas, será chamado imediatamente o candidato subsequente, 
para ocupar a vaga, desde que o mesmo preencha os pré-requisitos estabelecidos para a etapa.

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

ou Chefe Imediato da Unidade a qual pertence o militar;
- Carteira de Identidade (cópia);
- 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 por Antiguidade:
O processo seletivo será realizado em três etapas, todas de caráter eliminatório e 

será aplicado somente para os candidatos deferidos pelo critério de antiguidade:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame de Inspeção de Saúde; e
3ª Etapa: Exame de Aptidão Física.

5.2 – Critério por Seleção Intelectual
O processo seletivo será realizado em quatro etapas, todas de caráter eliminatório e 

será aplicado somente para os candidatos deferidos pelo critério de seleção intelectual:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame Intelectual;
3ª Etapa: Inspeção de Saúde; e
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 5 (cinco) alternativas, das quais apenas uma será 
correta,  e  esta  deverá ser  marcada  no  cartão  resposta,  constando  das  disciplinas a  saber: 10  (dez) 
questões de combate a incêndio, 10 (dez) questões de maneabilidade em salvamento, 10 (dez) questões 
de  emergência  e  socorro  de  urgência,  10  (dez)  questões  de legislação  e  regulamento,  08 (oito) 
questões de língua portuguesa, 06 (seis) questões de Física e 06 (seis) questões de matemática.
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5.2.1.2 -  O exame intelectual  para a Seleção Interna ao Curso de Formação de 
Sargentos BM COMBATENTES BM/2015 deverá ser realizado em data, local e horário a ser definido e 
publicado em Boletim Geral e no 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.  O gabarito preliminar da prova objetiva 
estará  disponível  no  site  www.bombeiros.pa.gov.br após  a  realização  do  exame  intelectual, 
devidamente liberado pela comissão elaboradora da prova do exame intelectual.

5.2.1.4 - O resultado do exame intelectual de conhecimentos profissionais e gerais 
será divulgado, em ordem decrescente de pontos,  sendo convocados para o Exame de Saúde, os 
candidatos aprovados e classificados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, até o limite  
máximo das vagas oferecidas para o QBMP, ou seja, os 75 (setenta e cinco) primeiros colocados no 
certame.

5.2.1.5  -  Para  fins  de  aprovação será  considerada  a média  geral  de pontos  do 
candidato  aprovado  e  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 que possuir posição mais antiga na escala numérica de cabos; e
3º - 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 COMBATENTE/2015, 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 posteriormente.

7 - DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
Todos  os  candidatos  habilitados  pelo  critério  de  antiguidade  e  os  candidatos 

enquadrados no item 5.2.1.4 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:

Exames Observação
Hemograma
Uréia
Creatinina
Colesterol Total e Frações
Triglicerídeos
V.D.R.L
Glicemia
Parasitoscopia das Fezes (DFB)
Urina (EAS)
TGO
TGP
RX do Tórax (PA) com laudo

Comum a todas as inspeções

Teste Ergométrico
PSA e Ultrassom da Próstata Aos militares masculinos com > 40 anos
Mamografia As militares femininas com > 35 anos
Preventivo Câncer Colo Uterino – PCCU As militares femininasBeta HCG 

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.
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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 (TAF), o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, - condição 
indispensável para execução do esforço exigido pelo curso. 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 por Comissão de 
Aplicação de TAF, devidamente nomeada pelo Diretor de Pessoal, e deverão ser realizados em data, 
hora e local a serem divulgados posteriormente.

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 HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:
9.1 - Será publicado, em Boletim Geral da Corporação, a homologação do resultado 

final  do  Processo  Seletivo  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM  COMBATENTES/2015, 
devidamente aprovado pelo Exmº Sr. Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;   

10 - DA MATRÍCULA
10.1 - O candidato  aprovado em todas as etapas será matriculado no Curso de 

Formação de Sargentos BM COMBATENTES BM/2015.
10.2 - No ato da matrícula, o candidato passará à condição de Aluno Sargento do 

Curso de Formação de Sargentos BM COMBATENTES/2015.
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 - DO FUNCIONAMENTO 
O  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM  COMBATENTES/2015,  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.

12 - DA VALIDADE DO PROCESSO
A presente seleção e habilitação de que trata este edital, tem validade para o ano de 

2015,  até  o  último  dia  estabelecido  para  a  matrícula  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM 
COMBATENTES/2015. 

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

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

candidato faltoso;
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13.3 –  O candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em 
curso diverso daquele para o qual prestou exame;

13.4  –  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 
antecedência mínima, de uma hora do horário marcado para início de exame, sendo compulsório o 
candidato estar uniformizado de 4º A (prontidão) ou 3º D (passeio), 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. O candidato que não comparecer uniformizado para realização das etapas será eliminado do 
processo seletivo;

13.5 – 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.

13.6 – 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;

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

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

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

13.10 - 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;

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

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

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

Boletim de Questões e/ou Cartão Resposta;
13.15 - 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;

13.16 - 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 qualquer modelo 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 – Recusar-se a entregar o cartão resposta, o boletim de questões e o formulário  

de redação ao término do tempo destinado para a sua realização;
VIII - Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas 

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

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

comportamento indevido.
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13.17 - 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;

13.18 - 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;

13.19 - Durante a realização da prova qualquer dúvida do candidato, o fiscal deverá 
proceder da seguinte maneira:

I - A dúvida do candidato deverá ser dita em voz alta, para que todos ocupantes da 
sala escutem;

II –  Se o Fiscal ao analisar a dúvida e esta for referente a questões da prova ou 
similar, deverá imediatamente comunicar a direção do concurso à dúvida do candidato;

III –  Em nenhuma hipótese, o fiscal deverá resolver dúvidas referentes a questões 
da prova;

IV – É expressamente proibido ao fiscal de prova tentar resolver questões durante a 
execução da prova.

13.20  – 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;

13.21 – Se, em qualquer tempo for constatado que o candidato atestou falsamente 
condição que não possui, falsificou, adulterou ou ocultou qualquer documento ou informação com o 
objetivo de conseguir sua inscrição e matricula, este será eliminado do certame;

13.22 – Se, em qualquer tempo (desde a etapa de inscrição até o ato da matrícula 
no curso), for constatado que o candidato infringiu qualquer das alíneas desde a “d” até a “k” do item 3.1 
e das alíneas desde a “c” até a “j” do item 3.2 deste edital, o militar será automaticamente eliminado do 
processo seletivo.

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

NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL

SEÇÃO DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E INCLUSÃO

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   RELATIVO AO EXAME INTELECTUAL DO CFS BM   
COMBATENTE 2015

CONHECIMENTOS GERAIS E PROFISSIONAIS BM

COMBATE A INCÊNDIO
Teoria do fogo; temperatura; combustão; propagação do fogo; classes de incêndio; 

sistemas de prevenção de incêndio; métodos de extinção; agentes extintores; EPI (equipamentos de 
proteção  individual  contra  incêndio);  equipamentos  de  combate  a  incêndio: extintores  de  incêndio 
(tipos), mangueira de incêndio (definição, constituição, linhas, tipos, cuidados, inspeção e manutenção, 
acondicionamento, transporte, acoplamento,  lançamento, perda de carga);  mangotinhos e mangotes 
(definição, composição e tipos de emprego). Esguichos: definição, tipos, capacidade de vazão, alcance, 
composição.  Acessórios  hidráulicos:  definição,  tipos  de  acessórios  e  suas  funções.  Fontes  de 
Abastecimento  de  Água,  Jatos  d’água  e  de  espuma.  Causas  de  incêndios.  Salvatagem.  Proteção 
respiratória: fisiologia da respiração; conjunto autônomo de ar respirável; manuseio e higienização do 
equipamento autônomo;  equipamentos de detecção, alarme e comunicações. Sistema preventivo fixo 
em edificações  altas.  Técnicas  de  combate  a  incêndio.  Efeitos  do  calor  no  homem:  queimaduras, 
desidratação, morte. 
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Referencial Bibliográfico:
• PMESP,  Coletânea  de  Manuais  Técnicos  de  Bombeiros,  COMBATE  A 

INCÊNDIO EM LOCAL CONFINADO, 1ª Ed, Vol. 42, SP, 2006.
• PMESP,  Coletânea  de  Manuais  Técnicos  de  Bombeiros, MANUAL  DE 

FUNDAMENTOS DO CORPO DE BOMBEIROS, 2ª Ed, Vol. 00, SP, 2006.
• PMESP,  Coletânea  de  Manuais  Técnicos  de  Bombeiros,  COMBATE  A 

INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS ALTOS, 1ª Ed, Vol. 16, SP, 2006.
• PMESP,  Coletânea  de  Manuais  Técnicos  de  Bombeiros,  EMPREGO  DE 

MANGUEIRAS, ESGUICHOS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, 1ª Ed, Vol. 23, SP, 2006.
• PMESP, Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros, EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL E DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, 1ª Ed, Vol. 17, SP, 2006.
• PMESP, Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros, ANÁLISE DE RISCO 

EM INCÊNDIO ESTRUTURAL, 1ª Ed, Vol. 24, SP, 2006.

MANEABILIDADE EM SALVAMENTO
Fundamentos de salvamento terrestre:  características da atividade de salvamento 

terrestre,  equipamentos  operacionais:  operacionalidade  e  utilização.  Salvamento  em incêndios,  em 
ambientes  confinados,  em  desabamentos,  em  deslizamentos  e  soterramentos.  Entradas  forçadas. 
Escadas de Bombeiros (definição,  tipos e  emprego).  Ferramentas Operacionais:  tipos de alavanca, 
alicate,  arco  de  serra,  tipos  de  chave,  corta-a-frio,  croque,  cunha hidráulica,  eletrocorte,  machado, 
malho,  martelete  Hidráulico  e  Pneumático,  Martelo,  Picareta,  Punção,  Talhadeira,  Serra-Sabre, 
alavanca  “cyborg”,  almofadas  pneumáticas,  desencarceradores,  serra-sabre,  moto-abrasivo, 
motosserra. Contenção mecânica de animais: domésticos, peçonhentos, entre outros. Prevenção de 
acidentes com animais peçonhentos. Corte de árvore: árvores e formato da copa e desenvolvimento 
das raízes; desestabilizadores de árvores; métodos de avaliação e plano de corte. Ocorrências com 
pessoas retidas ou presas em elevador: noções gerais sobre elevadores; características do elevador e 
procedimento operacional.  Salvamento em poço. Equipamentos de proteção individual utilizados em 
salvamento terrestre.  Fundamentos do salvamento em altura: conceito de segurança; equipamentos; 
nós,  voltas  e  amarrações;  descidas.  Mutiplicação  de  força:  alavancas,  roldanas,  Polias,  Patesca, 
Moitão,  Talha,  entre  outros. Fundamentos de Salvamento Aquático: tipos de acidente na água e o 
afogamento; conceitos, terminologias, tipos e fases do salvamento.

Referencial Bibliográfico:
• PMESP, Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros, Manual de Salvamento 

Terrestre, 1ª Ed, Vol. 03, SP, 2006.
• PMESP,  Coletânea  de  Manuais  Técnicos  de  Bombeiros,  ABERTURAS 

FORÇADAS, 1ª Ed, Vol. 20, SP, 2006.
• PMESP, Coletânea de Manuais Técnicos de Bombeiros, Salvamento em Altura, 

1ª Ed, Vol. 26, SP, 2006.
• MANUAL  TÉCNICO  PROFISSIONAL  DE  SALVAMENTO.  Materiais  e 

Equipamentos. Vol. I. Major BM Haroldo Machado Ferreira Júnior e Ten.  BM Paulo José Barbosa de 
Souza – CBMDF.

• MANUAL  TÉCNICO  PROFISSIONAL  DE  SALVAMENTO.  Técnicas  de 
Salvamento. Vol. III. Major BM Haroldo Machado Ferreira Júnior e Ten. BM Paulo José Barbosa de  
Souza – CBMDF.

• DELGADO, Delfin. Rescate Urbano en Altura.
• PMESP,  Coletânea  de  Manuais  Técnicos  de  Bombeiros,  MANUAL  DO 

GUARDA-VIDAS, 1ª Ed, Vol. 11, SP, 2006.
• EMERGÊNCIAS  AQUÁTICAS.  Grupamento  de  Socorros  de  Emergência. 

Centro de Recuperação de Afogados. Cap. BM Spilman. 2002. CBMRJ.
• MANUAL DE SALVAMENTO EM PRAIAS 1ª Ed. 1985 - CBMERJ

EMERGÊNCIA E SOCORRO DE URGÊNCIA
Atribuições e responsabilidades do emergencista: principais conceitos, deveres do 

emergencista pré-hospitalar, responsabilidades do emergencista em atendimento pré-hospitalar (APH), 
incidente,  reconhecimento  do  local  do  incidente,  equipamentos  básicos  utilizados  no  socorro  pré-
hospitalar.  Noções básicas de anatomia e fisiologia  humana:  principais  conceitos,  divisão do corpo 
humano,  planos  e  terços  anatômicos,  cavidades  corporais,  quadrantes.  Sistemas.  Avaliação  do 
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paciente:  avaliação  da  cena;  avaliação  inicial;  exame  físico  localizado  e  anamnese;  exame  físico 
detalhado;  avaliação  continuada.  Suporte  básico  de  vida:  cadeia  de  sobrevivência,  sequência  dos 
passos em SBV, parada respiratória, parada cardíaca. Obstrução das vias aéreas por corpo estranho 
(OVACE).  Manipulação e transporte de acidentados:  mobilização, tipos de mobilização, técnicas de 
manipulação de pacientes. 

Referencial Bibliográfico:
PMESP, Coletânea de Manuais  Técnicos de Bombeiros,  Resgate e Emergências 

Médicas, 1ª Ed, Vol. 12, SP, 2006.

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTO
Lei Nº 5.251 de 31JUN85 – Estatuto dos Policiais Militares

Lei Nº 5.731 de 15DEZ92 – Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará 

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

Decreto  Nº  2.243  de  31JUN97 Regulamento  de  Continências,  Honras,  Sinais  de 
Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.

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.

MATEMÁTICA
Conjuntos:  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 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)  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). 

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.
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL

SEÇÃO DE SELEÇÃO, RECRUTAMENTO E INCLUSÃO

Sr Diretor de Pessoal, solicito a V. Sa. inscrição na seleção ao curso:

FICHA DE INSCRIÇÃO AO PROCESSO SELETIVO DO CFS COMBATENTE 2015

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

Venho requerer minha inscrição no Processo Seletivo  ao CFS COMBATENTE 2015, e declaro estar de 
acordo  com as  normas constantes  no  EDITAL DO PROCESSO SELETIVO AO CFS COMBATENTE 2015, 
publicado no BG ______________.  Declaro, para fins de direito, 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: ______/_______/2015.

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. 

Portanto, sou de parecer FAVORAVEL à inscrição do candidato.

Data: _____/_____/2015
Ass. e Carimbo do CMT DA UBM

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO CFS COMBATENTE 2015 

__________________
Nome do Candidato:

(Fonte: Nota nº 02/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - REGRESSO
Regressou no dia 16 de maio de 2015, dos Municípios de Marabá, Parauapebas e 

Eldorado  do  Carajás,  o  Ten  Cel  QOBM  Adailton Francelino  de  Souza,  onde  se  encontrava 
acompanhando o Comandante Geral do CBMPA em visitas aos referidos Municípios.

(Fonte: Nota nº 27/2015 - CEDEC)

2– SEGUIMENTO E REGRESSO
Seguiu no dia 12 e regressou no dia 16 de maio de 2015 do Município de Castanhal-

PA o  1°  Ten  QOBM  Marcelo Pinheiro  dos  Santos,  da  CEDEC  onde  se  encontrava  realizando 
capacitação aos Municípios do Nordeste Paraense Polo Castanhal. 

(Fonte: Nota nº 27/2015 - CEDEC)

3- SEGUIMENTO
Seguiu no dia 17 de maio de 2015 com destino ao Município de Prainha-PA, o Cap  

QOBM Bruno Pinto Freitas, da CEDEC a fim de apoiar a ação de doação de madeira feita pelo IBAMA 
ao referido Município.

(Fonte: Nota nº 27/2015 - CEDEC)

Seguiram no dia 20 de maio de 2015 com destino a Cidade de Goiânia-GO, o Tcel  
QOBM  Adailton  Francelino  de Souza,  Coordenador  Adjunto  da CEDEC e a Sra.  Marluce Pereira 
Santana,  assessora  da  CEDEC,  a  fim  de  participarem da  IX  Reunião  dos  Gestores  Estaduais  de 
Proteção e Defesa Civil - CONGEPDEC.

(Fonte: Nota nº 30/2015 - CEDEC)

4 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a responder pela Coordenadoria Adjunta de Defesa Civil a contar de 20 de 

maio de 2015, a Maj QOBM Alessandra de Fátima Vasconcelos Pinheiro em substituição ao titular Tcel 
QOBM Adailton Francelino de Souza, por ter seguido a Goiânia-GO.

(Fonte: Nota nº 30/2015 - CEDEC)

5– FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 01JUN2015, ao 1º TEN BM THARLLYS ADAM ALMEIDA 

RIBEIRO,  do  CBMPA adido  a  ALEPA,  o  período  de  férias  regulamentar  relativo  ao  ano  de  2014. 
Apresentação: 01JUL2015, pronto para o expediente e serviço.

(Fonte: Ofício nº 132/2015 – ALEPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – SEGUIMENTO E REGRESSO

Seguiram no dia 11 e regressaram no dia 16 de maio de 2015 do Município de 
Itaituba-PA, os Sgts BM Adalberto  Santos Silva e  Odraci José Jorge de Souza, ambos da CEDEC, 
onde  se  encontravam  assessorando  o  Executivo  Municipal  quanto  aos  procedimentos  legais  e 
institucionais referentes a prestação de contas do referido Município contemplado com quites de ajuda 
humanitária.

(Fonte: Nota nº 27/2015 - CEDEC)

2- SEGUIMENTO
Seguiu no dia 17 de maio de 2015 com destino ao Município de Prainha-PA, o ST 

BM Márcio Alberto Carvalho da Silva, da CEDEC a fim de apoiar a ação de doação de madeira feita 
pelo IBAMA ao referido Município.

(Fonte: Nota nº 27/2015 - CEDEC)
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3 – SEGUIMENTO E REGRESSO
Seguiram no dia 12 e regressaram no dia 16 de maio de 2015 do Município de 

Castanhal-PA o Sgt BM Alexandro de Souza Martins, Cbs BM Odimar Marques de Lima e Josinaldo 
Pinheiro Ribeiro todos da CEDEC onde se encontravam realizando capacitação aos Municípios do 
Nordeste Paraense Polo Castanhal. 

(Fonte: Nota nº 27/2015 - CEDEC)

4– FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo  a  contar  do  dia  01JUN2015,  ao  SUBTEN  BM  JOSÉ  RUFINO DE 

OLIVEIRA FIGUEIRA, do CBMPA adido a ALEPA, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 
2014. Apresentação: 01JUL2015, pronto para o expediente e serviço.

(Fonte: Ofício nº 132/2015 – ALEPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

NAHUM FERNANDES DA SILVA – 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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	Data: _____/_____/2015
	Ass. e Carimbo do CMT DA UBM

