
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 01 DE JULHO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 119

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 02 DE JULHO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL BM SARMANHO
Supervisor de Área CAP BM THIAGO

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM ALFAIA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL

Perito de Incêndios e Explosões TEN BGM REYMÃO
MARCELO

SERVIÇO PARA O DIA 03 DE JULHO DE 2015 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM ALBUQUERQUE
Supervisor de Área CAP BM DINIZ

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LAMEIRA
2º Turno: CAP BM NERUDA

Oficial de Dia ao QCG TEN BM FRANCO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DA

Perito de Incêndios e Explosões TEN CEL BM SÉRGIO
TEN BM ISIS

SERVIÇO PARA O DIA 04 DE JULHO DE 2015 (SÁBADO)
Superior de Dia MAJ BM OLIVEIRA
Supervisor de Área CAP BM HEDEN

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM CARVALHO
2º Turno: CAP BM NATANAEL

Oficial de Dia ao QCG TEN BM GONÇALVES
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DA

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM AUGUSTO
TEN BM LACERDA

SERVIÇO PARA O DIA 05 DE JULHO DE 2015 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM MARCOS
Supervisor de Área CAP BM NOGUEIRA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM JORGE
2º Turno: CAP BM WILLAMES

Oficial de Dia ao QCG TEN BM JERRY
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DA

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS
TEN BM SANDRO

SERVIÇO PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2015 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ODIVAN
Supervisor de Área CAP BM MÔNICA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LEMOS
2º Turno: CAP BM BRUNO

Oficial de Dia ao QCG TEN BM RUI
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DA

Perito de Incêndios e Explosões TEN BM RUBEM
TEN BM RIO BRANCO
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2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS 2015.

EDITAL Nº 02/2015 - DP, DE 22 DE JUNHO DE 2015.
PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS 

BM /2015, QUADRO DE ADMINISTRAÇÃO.
1 - DAS VAGAS
Serão ofertadas 42 (quarenta e duas) vagas, somente à habilitação para o ano de 

2015, para o quadro de administração (QOA), de acordo com a  Constituição Federal; Constituição 
Estadual; Lei Federal n.° 9.394/96; Lei Estadual n.° 5.251/85; Lei n.° 5.162-A, de 16 de OUT 84, Lei n.º 
7.784, de 09 de janeiro de 2014, Lei n.º 7.480, de 17 de NOV de 2010, Lei n.º 5.731, de 15 DEZ 1992, 
Lei n.º 5.249, de 29 de JUL de 1985 e suas alterações e seu Regulamento – O Decreto Estadual n°  
4.241, de 22 JAN 1986, R-200.

2 – DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO
As inscrições para o Processo Seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO 

BM/2015) - QOA estarão abertas no período de 29 (vinte e nove) de junho ao dia 14 (quatorze) de 
agosto  de  2015. A  ficha  de  inscrição  estará  disponível  no  quadro  de  avisos  do  site 
www.bombeiros.pa.gov.br e  ainda  poderá  ser  enviada  via  e-mail  para:  dpcbmpa@gmail.com,  em 
formato PDF até o dia 14 (quatorze) de agosto de 2015 ás 14h impreterivelmente, acompanhada de 
ofício e documentação exigida no item 4 deste edital.

3 - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM/2015 (CHO/2015)

a) Ser SUBTENENTE BM, 1° SARGENTO BM ou 2º SARGENTO BM dos Quadros 
de Combatente (QBMP-0), Condutor e Operador de VTR (QBMP-1) e Auxiliar de Saúde (QBMP-3);

b) Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 (dois)  
anos na graduação, quando se tratar de 2º Sargento;

c) Ter, no máximo, 48 (quarenta e oito) anos de idade, no ato da inscrição; 
d) Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) ou equivalente; 
e) Possuir escolaridade correspondente ao ensino médio;
f) Estar classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
g) Não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;
h) Não estar licenciado para tratar de interesse particular;
i) Não ter sido condenado em processo criminal em primeira instância, até decisão 

da instância ou tribunal superior;
j) Não ter sido condenado a pena de suspensão do cargo ou função, prevista no 

CPM, durante o prazo desta suspensão;
k) Não estar preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não 

for revogada;
l) Não tenha sido condenado à pena restritiva de liberdade, por sentença passado 

em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento 
condicional;

m) Não seja considerado desertor;
n) Não seja considerado desaparecido ou extraviado;
o) Não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar. 
3.1  -  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 háverá 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. 

3.2  –  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.
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4 - DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO:
1. Ficha  de  inscrição,  devidamente  preenchida  e  assinada  pelo  comandante, 

diretor ou chefe imediato da Unidade a qual pertence o militar; 
2. Carteira de Identidade militar (cópia);
3. Cópia legível e autenticada do certificado de conclusão do ensino médio;
4. Cópia legível e autenticada do certificado ou publicação da ata de conclusão 

de curso (CAS);
5. No  caso  de  2º  Sargento,  a  cópia  legível  e  autenticada  do  Boletim  Geral 

constando a promoção.

5 - DAS ETAPAS DOS EXAMES
5.1 - A seleção para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais QOABM 2015 de 

que trata este edital compreenderá as seguintes etapas:
1ª ETAPA – Análise das Inscrições, conforme o item 4.
2ª  ETAPA –  Exame  Intelectual  de  conhecimentos,  constituído  de  prova  com 

questões objetivas e de redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos; 
3ª ETAPA – Exame de Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório, a ser realizada 

pela POLIBOM e/ou homologadas;
4ª ETAPA –. Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, a ser aplicado pela 

Comissão Aplicadora de TAF nomeada pela Diretoria de Pessoal;
5º ETAPA - Habilitação, de caráter eliminatório, na qual os candidatos que foram 

aprovados dentro do número de vagas e obtiveram o conceito “APTO” nas etapas de Inspeção de 
Saúde e TAF terão de apresentar, na Diretoria de Pessoal, os documentos solicitados por este edital,  
conforme o item 9.1.

5.2 - DO EXAME INTELECTUAL
5.2.1 -  Constará  de  uma  prova  escrita,  dividida em duas partes (objetiva e de 

redação), de conhecimentos profissionais e gerais, constituída de 40 (quarenta) 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 Legislação e Regulamento, 
10 (dez) questões de Lingua Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática e 10 (dez) questões de 
Informática.

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

5.2.3 -  O exame intelectual para a Seleção Interna ao Curso de Habilitação de 
Oficiais QOABM/2015 deverá ser realizado em data, local e horário a ser definido e publicado em 
Boletim Geral e no site oficial do CBMPA.

5.2.4.- Para ser classificado na prova objetiva o candidato deverá obter no mínimo 
50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova e também no mínimo 20% (vinte por cento) em  
cada disciplina.

5.2.5 - Para ser classificado na prova de Redação, o candidato deverá obter no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) do total de pontos na referida prova.

5.2.6  -  Só serão corrigidas as redações daqueles candidatos que atingirem os 
índices contidos no item 5.2.4.

5.2.7  -  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.

5.2.8 - Os recursos contra questões do Exame Intelectual serão aceitos mediante 
solicitação por escrito do candidato, no prazo máximo de até 48 horas após a divulgação do gabarito 
preliminar, o qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal do CBMPA e/ou enviados para o e-mail: 
dpcbmpa@gmail.com, em formato PDF, até o prazo máximo acima estipulado.

5.2.9 - 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, ou seja, os 42 (quarenta e dois) primeiros colocados no certame.

5.2.10 -  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:
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1° CRITÉRIO – Maior número de pontos na Redação;
2° CRITÉRIO – Maior antiguidade na hierarquia Bombeiro Militar;
3° CRITÉRIO – Maior idade do candidato.

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 CHO QOABM 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
Todos  os  candidatos  classificados  e  aprovados  dentro  do  número  de  vagas 

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. No caso de Juntas de Inspeção 
de  Saúde  homologadas  (Forças  Armadas  e  Polícia  Militar),  as  atas  deverão  ser  remetidas  à 
POLIBOM, em até 02 (dois) dias úteis após a data de realização da inspeção publicada em edital. Os 
candidatos habilitados deverão apresentar à Junta de Saúde BM o resultado recente dos exames 
complementares  abaixo  relacionados,  em  data  a  ser  divulgada  posteriormente  pela  Diretoria  de 
Pessoal:

EXAMES OBSERVAÇÃO
Hemograma, Ureia, 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 para 
realização de etapa anterior, desde que o mesmo tenha sido aprovado em exame intelectual.

8 - DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
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 
consecutivos, conforme cronograma abaixo ou a critério da Comissão de 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 da etapa intelectual para a realização das 
etapas anteriores, desde que preencha os pré-requisitos estabelecidos nos itens 5.2.4 e 5.2.5 deste 
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certame, em rigorosa ordem decrescente.
9 - DA HABILITAÇÃO
9.1-  Será  habilitado  ao  CHO/BM/2015,  o  candidato  que  obtiver  aprovação  no 

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

a) Certidão negativa da Justiça Comum Federal;
b) Certidão negativa da Justiça Militar Federal;
c) Certidão negativa da Justiça Comum Estadual;
d) Certidão negativa da Justiça Militar Estadual;
e) Certidão de nada consta expedida pelo Subcomando Geral do CBMPA.
9.1.1 – No dia da habilitação, as certidões deverão estar dentro dos seus prazos 

de validade estabelecidos no momento da emissão do documento.
9.2 - Os candidatos considerados HABILITADOS, dentro do número estabelecido 

de vagas, serão apresentados na Diretoria de Ensino e Instrução para fins de matrícula.
9.3  –  Em caso  de  eliminação  será  convocado  o  candidato  subsequente,  para 

preenchimento de vaga, desde que preencha os pré-requisitos estabelecidos nos itens 5.2.4 e 5.2.5 
deste certame, em rigorosa ordem decrescente.

9.4  -  Para  fins  de  classificação  será  considerada  a  média  geral  de  pontos  do 
candidato habilitado, em rigorosa ordem decrescente, obtida no Exame Intelectual.

10 - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
Será  homologado  o  resultado  final,  com  publicação  em  Boletim  Geral  da 

Corporação,  os  candidatos  considerados  aprovados  e  classificados  neste  Processo  Seletivo, 
devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA.

11- DA MATRÍCULA 
11.1 - Os candidatos habilitados serão apresentados pela Diretoria de Pessoal à 

Diretoria de Ensino e Instrução, a fim de que sejam matriculados no CHO/BM/2015;
11.2  -  No  ato  da  matrícula,  o  candidato  passará  à  condição  de  Aluno  Oficial 

CHO/BM/2015;
11.3 - Como consequência dessa nova situação, o aluno fica sujeito às exigências 

do Regimento Interno da Academia Bombeiro Militar  (ABMPA),  situada no Instituto  de Ensino de 
Segurança do Pará (IESP) e do CEDPM (vigente no CBMPA) e demais legislações vigentes;

11.4 - Os alunos matriculados serão transferidos para a Academia Bombeiro Militar 
(ABMPA).

12 - DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
O Curso de Habilitação de Oficias BM 2015 (CHO/BM/2015) funcionará no espaço 

físico da Academia Bombeiro Militar (ABM), ou a critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

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

de 2015,  até  o último dia  estabelecido para a matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais  BM 
(CHO/BM 2015), não havendo a possibilidade de prorrogação da mesma.

14 - 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  -  Os candidatos  aprovados neste  processo  seletivo,  não  poderão  creditar 
disciplinas, mesmo que tenha conteúdo programático e carga horaria idêntica ao previsto na grade 
curricular do referido curso;
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14.5  –  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;

14.6 - 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 orgaos 
públicos que, por lei federal, valham como identidade; carteira nacional de habilitação; 

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  e  do 
Formulário de Redação por erro do candidato. O Cartão Resposta e o formulário de Redação só serão 
substituídos 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  e  o  formulário  de  Redação,  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 de 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado;

14.13 - O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo 
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 retirar-se do local de realização da prova levando 
Boletim de Questões, Formulário de Redação e/ou Cartão Resposta;

14.16 - 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;

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

VI – 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;

VII- Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

VIII- Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portando a folha de respostas, 
formulário de redação e/ou caderno de provas;
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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.

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  – 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.

14.21 – 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;

14.22 – 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;

14.23 – 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 “f” até a “o” do item 3  
deste edital, o militar será automaticamente eliminado do processo seletivo.

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

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL

SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INCLUSÃO
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO RELATIVO AO EXAME INTELECTUAL DO CHO  2015

CONHECIMENTOS GERAIS E PROFISSIONAIS BM

LÍNGUA PORTUGUESA
ORTOGRAFIA. EMPREGO DAS REGRAS ORTOGRÁFICAS (conforme o Decreto 

nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, o qual permite o uso de ambas as ortografias). VOCABULÁRIO: 
Ditongos, tritongos, hiatos e dígrafos. Sílaba e translineação. Acentuação tônica e acentuação gráfica. 
MORFOSINTAXE:  Classes  de  palavras.  Termos  de  oração.  Análise  sintática:  período  simples  e 
período  composto.  PONTUAÇÃO.  SINTAXE  DE  CONCORDÂNCIA:  Concordância  verbal  e 
Concordância nominal. SINTAXE DE REGÊNCIA: Regência verbal e Regência nominal. Sintaxe de 
colocação. Funções de linguagem. Tipos de discurso. Estrutura da palavra. Processos de formação de 
palavras. Conotação e denotação. Interpretação de texto.
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MATEMÁTICA
CONJUNTOS : Conceitos, representação, tipos de conjunto. Pertinências, inclusão 

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

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

direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5°); Da nacionalidade (art. 12 e 13); Dos direitos políticos 
(art. 14); Da organização político administrativo (art. 18 e 19); Dos Estados Federados (art. 25 ao 28);  
Da intervenção (art. 34 e 35); Da administração pública e Dos Serviços Públicos (do art. 37 ao 41); 
Dos servidores públicos (art. 39 a 41); Dos militares dos estados, do distrito federal e dos territórios  
(art. 42).  Do processo legislativo (art. 59 a 69). Do Poder Executivo (art. 76 a 91). Dos tribunais e 
juízes militares (art. 122 a 124). Do Ministério Público (art. 127 a 130-A). Da Defensoria Pública (art.  
134 e 135). Do Estado de Defesa (art. 136). Do Estado de Sítio (art. 137 a 139); Dos militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; Das Forças Armadas. (art.142); Da Segurança Pública.  
(art. 144). CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: Da Administração Pública (art. 20 ao 27); Dos Servidores 
Públicos Militares. (art. 45 ao 49); Dos Conselhos de Justiça Militar (art. 168 ao 172); Da Segurança 
Pública. (art. 193 ao 201). CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: Parte Geral e Especial. CÓDIGO PENAL 
MILITAR: Parte Geral  e Parte Especial.  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. CÓDIGO DE 
ÉTICA E  DISCIPLINA DA PMPA.  ESTATUTO  DA PMPA.  LEI  DE  ORGANIZAÇÃO  BÁSICA DO 
CBMPA. 

INFORMÁTICA 
Noções de hardware: Microcomputadores e periféricos de entrada e saída; Sistema 

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

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

por meio da produção de um texto escrito sobre um determinado tema. O CANDIDATO DEVERÁ SER 
CAPAZ  DE  CONSTRUIR  UM  TEXTO  QUE  APRESENTE:  Fidelidade  ao  tema  e  ao  comando.  
Estabelecer  relações  de  sentido  com  o  tema  proposto;  estabelecer  relações  com  as  ideias,  as 
informações, os dados citados em exemplos e/ou coletânea, caso apresentado no comando; produzir  
um texto em concordância com o tipo textual solicitado; usar adequadamente recursos relacionados 
às  diferentes  estruturas  de  tipos  de  textos.  ORGANIZAÇÃO /  SEQUENCIAÇÃO COERENTE DE 
IDÉIAS:  estabelecer  conexões  entre  informações  do  texto  e  do  contexto;  sequenciar  ideias 
coerentemente,  usando, ou não, recursos coesivos e/ou argumentativos;  dispor coerentemente as 
ideias em parágrafos; usar adequadamente elementos que assinalam a continuidade e a progressão 
de sentido; evitar ambiguidades nos encadeamentos textuais. REGISTRO DE LÍNGUA ADEQUADO 
AO GÊNERO SOLICITADO E AO EFEITO DE SENTIDO PRETENDIDO: escolher o registro de língua 
adequado ao gênero de escrita exigido; empregar adequadamente as palavras quanto ao nível de 
formalidade do texto; usar os níveis de linguagem, de acordo com o efeito de sentido que deseja 
produzir.  DOMÍNIO  DAS  REGRAS  DE  ESCRITA E  DA NORMA CULTA:  grafar  corretamente  as 
palavras; separar corretamente sílabas na translineação; pontuar adequadamente o texto; assinalar 
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corretamente a crase; relacionar recursos de escrita (pontuação, aspas, letra maiúsculo-minúscula) 
com propósitos do texto, construir enunciados estabelecendo a sintaxe de regência nominal e verbal,  
de concordância nominal e verbal, de colocação pronominal, segundo a norma culta.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL

SEÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E INCLUSÃO
Sr Diretor de Pessoal, solicito a V. Sa. inscrição na seleção ao curso:

FICHA DE INSCRIÇÃO CHO 2015 – QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS

DADOS PESSOAIS

NOME COMPLETO EM LETRAS DE FORMA (DESTACAR NOME DE GUERRA)

RG: CPF: MF: NOME DA MÃE:
ESTADO CIVIL: CASADO          SOLTEIRO          VIUVO             OUTROS
DATA NASC: NATURALIDADE TELEFONE RESIDENCIAL

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 do CHO CBMPA 2015, para o quadro de Oficiais 
de  Administração,  e  declaro  estar  de  acordo  com  as  normas  constantes  no  EDITAL  nº02,  DO 
PROCESSO SELETIVO AO CHO 2015,  publicado no BG ____.  Declaro, para fins de direitos, estar 
ciente do inteiro teor dos itens do edital citado e que concordo com todos os seus termos, nada a 
objetar à sua aplicação, e que preencho as condições legais para o ato de inscrição.
Declaro, ainda sob as penas da lei, que possuo os demais documentos comprobatórios das condições 
exigidas no edital.
Declaro que ao assinar esta Ficha de Inscrição, assumo total responsabilidade pelo preenchimento.

Assinatura do candidato por extenso Data: ______/_______/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

PROTOCOLO DP Nº _________
DATA:_____/_____/2015
HORA: _________
_________________________
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO CHO 2015 QOA
Nome do Candidato:
_______________________

CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS 2015.
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EDITAL Nº 03/2015 - DP, DE 22 DE JUNHO DE 2015.
PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS 

BM /2015, QUADRO DE ESPECIALISTAS.

De acordo com a legislação em vigor,  o Corpo de Bombeiros Militar do Pará estabelece o 
Processo Seletivo Interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais BM – CHO BM/2015, para 
o quadro de Oficiais Especialista, a ser realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará. Para 
tanto, publicam-se as seguintes normas:

1. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

2. DAS VAGAS

QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS (QOE)
VAGAS

05 (cinco), sem cadastro de reserva

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

BM/2015 QOE estarão abertas no período de 29 (vinte e nove) de junho ao dia 14 (quatorze) de 
agosto de 2015. Sendo que a ficha de inscrição deverá estar preenchida de forma legível e de próprio 
punho pelo candidato, atestada por seu Comandante ou Subcomandante, Diretor ou Subdiretor e pelo 
Chefe ou Subchefe de que o militar inscrito preenche todos os requisitos exigidos no item 3.2 do 
presente Edital. Neste ato o candidato deverá escolher o polo de realização do Exame Intelectual e 
TAF, sendo vedada a mudança de polo após a publicação da confirmação de inscrição em Boletim 
Geral, sendo compulsório que o exame habilitatório será realizado na Capital do Estado. Os militares 
inscritos poderão ser remanejados para realizarem seus Exames Intelectuais na cidade de Belém, 
caso  os  polos das cidades de Marabá e Santarém não apresentem o mínimo de 15 candidatos 
inscritos. A ficha deverá compulsoriamente ser remetida a Diretoria de Pessoal até o dia 14 (quatorze) 
de agosto de 2015, até as 14h impreterivelmente, onde os polos de Marabá e Santarém poderão 
mandar as fichas de inscrição via e-mail para: dpcbmpa@gmail.com . em formato PDF.

3.2. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO 
SELETIVO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM/2015 (CHO/2015) - QOE.

a) Ser SUBTENENTE BM ,1° SARGENTO BM ou 2º SAGENTO do Quadro de 

Músico (QBMP-02);

b) Ter o graduado, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço, sendo 02 (dois)  

anos na graduação, quando se tratar de 2° Sargento;

c) Ter, no máximo, 48 (quarenta e oito) anos de idade, no ato da inscrição;

d) Possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) ou equivalente;
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e) Possuir escolaridade correspondente ao ensino médio;

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

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

h) Não estar enquadrado nos seguintes casos:

i) Não esteja respondendo a processo no Fórum Cível ou Militar ou submetido a

Conselho de Disciplina;

j) Não estar licenciado para tratar de interesse particular;

k) Não ter sido condenado em processo criminal em primeira instância, até decisão 

da instância ou tribunal superior;

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

CPM;

l) Não estar preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não 

for revogada

m) Não tenha sido condenado à pena restritiva de liberdade, por sentença passada 

em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento 

condicional;

n) Não seja considerado desertor;

o) Não seja considerado desaparecido ou extraviado;

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

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

Comandante  ou  Subcomandante,  Diretor  ou  Subdiretor  e  pelo  Chefe  ou  Subchefe,  com parecer 

favorável;

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

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

d) Cópia legível e autenticada do certificado ou publicação da ata de conclusão de 

curso (CAS);

e)  No  caso  de  2º  Sargento,  a  Cópia  legível  e  autenticada  do  Boletim  Geral  

constando a promoção.

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

este edital compreenderá as seguintes etapas:

1ª ETAPA – Exame habilitatório, com conteúdo específico voltado para seleção de 

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

2ª  ETAPA –  Exame  Intelectual  de  conhecimentos,  constituído  de  provas  com 

questões objetivas, de caráter  classificatório final, para os candidatos pré- classificados na 1ª ETAPA;

3ª ETAPA – Exame de Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório, a ser realizada 

pela Diretoria de Saúde da Corporação ou homologada;

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

5ª  ETAPA -  Habilitação,  de  caráter  eliminatório,  na  qual  os  candidatos  que 

passarem dentro do número de vagas e obtiverem o conceito “APTO” nas etapas de Inspeção de 

Saúde e TAF terão de trazer a esta Diretoria os documentos solicitados por este edital no item 4.7.1.

OBSERVAÇÃO 1: As 1ª e 2ª ETAPAS terão suas notas somadas e, ao final da 2ª 

ETAPA será publicada a classificação final do candidato, após desempates, se houver.

OBSERVAÇÃO  2: As  3ª,  4ª  e  5ª  ETAPAS  serão  realizadas  pelos  05  (cinco) 

candidatos que obtiveram as 05 (cinco)  maiores notas no certame. Caso haja eliminação nessas 

etapas, serão chamados os candidatos subsequentes, sempre dentro do número de vagas ofertadas.

4.2 DA 1ª ETAPA: EXAME HABILITATÓRIO:
4.2.1  O  Exame  Habilitatório,  valendo  10  (dez)  pontos,  possui  caráter 

eliminatório, e será realizado conforme orientações a seguir:

CARATER DO EXAME DESCRIÇÃO DIAS DE REALIZAÇÃO
TEÓRICO (05pts) Escrita Musical I. 

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

01 (um) dia

PRÁTICO (05pts) Prova Prática 1.
Leitura Musical Percepção musical e Solfejo 
não modulante.
Prova Prática 2.
Regência de um grupo Instrumental  (Banda 
de Música)

02(dois) dias

4.2.2 O candidato será considerado apto no Exame Habilitatório:

4.2.2.1 Se obtiver, no mínimo, 50% do total de pontos, isto é, 5 (cinco) pontos.

4.2.2.2 A pontuação do Exame Habilitatório obtida pelo candidato será somada a 

pontuação das provas objetivas e de redação, para efeito de classificação final do processo.

4.2.2.3 Caso o candidato não consiga alcançar a média referida acima, o mesmo 

estará eliminado do presente processo seletivo, não havendo a possibilidade de realizar as próximas 

etapas.

4.2.2.4  O  Exame Habilitatório será  realizado  em  datas,  horários  e  locais a 

serem divulgados posteriormente pela Diretoria de Pessoal, através de publicação em Boletim Geral 

da Corporação e pelo site www.bombeiros.pa.gov.br.

4.2.2.5 A nota final obtida nesta 1ª etapa (exame habilitatório) será somada ao 

valor obtido na 2ª etapa (exame intelectual) para que seja obtida a nota geral de classificação do 

candidato.

4.2.2.6. Os recursos contra questões do Exame Intelectual serão aceitos mediante 

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

oficial, o qual deverá ser entregue na Diretoria de Pessoal do CBMPA pelos próprios interessados, e 

enviadas via e-mail: dpcbmpa@gmail.com em formato PDF para os Polos de Marabá e Santarém.
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4.3 DA 2ª ETAPA: EXAME INTELECTUAL
4.3.1. Constará de uma prova, correspondente ao ensino médio, distribuídas em 

duas partes;

4.3.2. Constará  de  uma  prova  escrita,  dividida  em duas  partes  (objetiva  e  de 

redação), de conhecimentos profissionais e gerais, constituída de 40 (quarenta) 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 Legislação e Regulamento, 

10 (dez) questões de Lingua Portuguesa, 10 (dez) questões de Matemática e 10 (dez) questões de 

Informática.;

4.3.3. A segunda parte da prova constará de uma Redação, a qual terá o valor de 

10 (dez) pontos, devendo conter o máximo de 30 (trinta) linhas e o mínimo de 120 (cento e vinte) 

palavras;

4.3.4.  O  Exame  Intelectual será  realizado,  em  locais  a  serem  divulgados 

posteriormente pela Diretoria de Pessoal, através de publicação em Boletim Geral da Corporação e 

pelo site www.bombeiros.pa.gov.br.

4.3.5. O gabarito da prova objetiva (1ª e 2ª etapas) estarão disponíveis no site 

www.bombeiros.pa.gov.br após a realização do exame intelectual;

4.3.6 O resultado da 2ª ETAPA será divulgado em Boletim Geral e pelo site do 

CBMPA;

4.3.7. Para ser aprovado na Prova objetiva o candidato deverá obter no mínimo 

50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova e também no mínimo 20% (vinte por cento) em 

cada disciplina;

4.3.8.  Só  serão  corrigidas  as  redações  daqueles  candidatos  que  atingirem os 

índices do item 4.3.7;

4.3.9.  Para  ser  aprovado  na  prova  de  Redação,  o  candidato  deverá  obter  no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) do total de pontos na referida prova;

4.3.10. 10 Para fins de classificação final (1ªETAPA+2ªETAPA) será considerada a 

média geral de pontos obtidos na 1ª e 2ª Etapas (Habilitatória, Prova Objetiva e de Redação) do 

candidato aprovado, em rigorosa ordem decrescente.  No caso de empate,  serão considerados os 

seguintes critérios:

1° CRITÉRIO – Maior número de pontos na prova prática 2;

2° CRITÉRIO – Maior número de pontos na prova prática 1;

3° CRITÈRIO – Maior número de pontos na Redação;

4° CRITÉRIO- Mais antiguidade na hierarquia Bombeiro Militar;

5º CRITÉRIO - Maior idade do candidato.

4.3.11. Serão convocados para a 3° Etapa do Processo Seletivo Interno (Exame de 

Saúde) os candidatos que alcançaram as 05 (cinco) maiores notas, após desempate;

4.3.12 Os recursos contra questões do Exame Intelectual serão aceitos mediante 

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

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

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

4.4.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 

antecedência  mínima,  de  30’(trinta  minutos)  do  horário  marcado  para  início  de  exame,  sendo 

compulsório o candidato estar uniformizado de 4ºA ou 3ºD, portando documento original de identidade 

funcional ou outro documento oficial  com foto, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A 

entrada nas salas de realização de prova será feita até 15 (quinze) minutos antes do início do exame. 

Serão considerados documentos de identidade válidos: Carteiras expedidas pela Diretoria de Pessoal 

do CBMPA, pelas Secretarias de Segurança Pública das unidades federativas; carteiras expedidas 

pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado 

de reservista; carteiras funcionais expedidas pelos órgãos públicos que, por lei federal, valham como 

identidade; carteira nacional de habilitação;

4.4.2 O candidato que se retirar do local do exame não poderá retornar, salvo no 

caso de necessitar ir ao banheiro ou serviço médico, sempre acompanhado de fiscal itinerante;

4.4.3  Serão de inteira  responsabilidade do candidato  os prejuízos  advindos de 

marcações feitas incorretamente no cartão resposta;

4.4.4  As  provas  estarão  lacradas  e  as  mesmas  serão  abertas  pelo  fiscal  na 

presença dos candidatos;

4.4.5  As  provas  serão  distribuídas  para  cada  aluno,  juntamente  com o  cartão 

resposta e a folha de redação, todas viradas para baixo, em cima das carteiras. O fiscal de sala  

repassará  as  instruções  necessárias  e,  ao  sinal,  as  folhas  de  exame  serão  viradas  para  cima, 

iniciando o exame;

4.4.6 Serão consideradas marcações incorretas e anuladas no cartão resposta, 

tais como: dupla marcação, marcação rasurada ou emendada ou campo de marcação não preenchido 

integralmente;

4.4.7 Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta e do formulário 

de Redação por erro do candidato. O cartão resposta só será substituído se for constatada falha de 

impressão;

O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 

danificar o seu cartão

resposta,  sob  pena de arcar  com os prejuízos  advindos  da impossibilidade de 

correção de sua prova,

devendo assinalar o nº de inscrição;

4.4.8 O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo 

menos, 01h (uma hora) após o início da mesma;

4.4.9 O candidato não poderá retirar-se do local de realização da prova levando o 

Boletim de Questões e o cartão resposta;

4.4.10  Não  serão  aplicadas  provas  em  local,  data  ou  horário,  diferentes  dos 

predeterminados em edital, publicados nos canais de comunicação citados anteriormente;
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4.4.11  Terá  sua  prova  anulada  e  será  automaticamente  eliminado  da  seleção 

interna o

candidato que durante a sua realização:

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

b. Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamentos similares, dicionário, 

notas ou impressos que não forem expressamente permitidos, e se comunicar com outro candidato;

c. Em hipótese alguma, o cartão resposta e o formulário de redação do candidato 

poderão ser rasurados, sob pena de eliminação;

d.  For  surpreendido  portando  telefone  celular,  gravador,  receptor,  pagers, 

notebook, tablets e ou equipamentos similares;

e. Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação 

das provas, com as autoridades presentes e/ ou com os demais candidatos;

f. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 

inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

g.  Recusar-se  a  entregar  o  cartão  resposta  das  provas  ao  término  do  tempo 

destinado para a sua realização;

h. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;

i. Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou caderno 

de provas;

j. Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas 

e/ou na folha de rascunho;

l.  Perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos  trabalhos,  incorrendo  em 

comportamento indevido;

m.  Não  haverá,  por  qualquer  motivo,  prorrogação  do  tempo  previsto  para  a 

aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo.

n. No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da 

equipe  de  aplicação  destas  e/ou  pelas  autoridades  presentes,  informações  referentes  ao  seu 

conteúdo e aos critérios de avaliação e de classificação.

o. Se em qualquer tempo for constatado ter o candidato se utilizado de meios ou 

processos ilícitos, tais como meios eletrônico, estatístico, visual, grafológico, tendo sido descoberto 

através de investigação policial, o mesmo terá sua prova automaticamente anulada e será eliminado 

da seleção.

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

o torne apto para frequentar o CHO BM/2015 QOE. Os exames serão procedidos pela Junta de 

Inspeção de Saúde BM (JISBM) e/ou homologadas. No caso de militares pertencentes ao interior, as 

inspeções de Saúde serão realizadas pelas  Juntas  de Inspeção de Saúde homologadas (Forças 

Armadas e Polícia Militar), e suas atas deverão ser remetidas à Diretoria de Saúde, em até 02 (dois)  

dias úteis  após a data  de realização da inspeção publicada em edital.  Os candidatos habilitados 
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deverão apresentar à Junta de Saúde BM o resultado recente dos exames complementares abaixo 

relacionados, em data ainda a ser divulgada pela Diretoria de Pessoal:

Exames Observação
Hemograma, Ureia, 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 

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

complementares  poderão  ser  solicitados  aos  candidatos  aprovados  para  melhor  juízo  de 

entendimento.

b) O candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde será eliminado 

da Seleção Interna, devendo ser convocado o candidato classificado subsequente para realização de 

Inspeção de Saúde.

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

indispensável para execução do esforço exigido pelo curso, conforme Norma Reguladora do Teste de 

Aptidão Física, vigente na Corporação;

4.6.2  Os Candidatos  Aptos  na  Inspeção de  Saúde deverão  ser  submetidos  ao 

Exame de Aptidão Física o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, condição 

indispensável para execução do esforço exigido pelo curso (conforme tabela do Exame de Aptidão 

Física vigente na Corporação). Será utilizada, para fins de aferição dos exercícios a serem realizados 

no Teste de Aptidão Física, o Manual de Treinamento Físico Militar, devidamente aprovado pelo Exmo. 

Sr. Comandante Geral da Corporação, na Portaria n.º 645, de 26/11/07, do Gabinete do Comando. Os 

testes de aptidão física serão realizados pela Comissão de Aplicação de TAF, devidamente nomeada 

pelo  Diretor  de  Pessoal,  e  deverão  ser  realizados  em  data,  hora  e  local  a  serem  divulgados 

posteriormente;

4.6.3 - O Candidato deverá realizar os testes de aptidão física compulsoriamente 

uniformizados com 5º e 9ºA, e em dois dias consecutivos:

1.º dia: FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO, FLEXÃO ABDOMINAL EM DECÚBITO 

DORSAL EM 45º e NATAÇÃO;

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

NATAÇÃO 50m.

4.6.4 - Não será permitida segunda tentativa para os exercícios previstos no teste 

de aptidão física;

4.6.5 - O Candidato que não atingir, ao final da somatória das notas dos exercícios  

realizados, dentro da sua faixa etária especificada na Portaria n.º 645 GAB.CMDO, de 26/11/2007, no 
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mínimo, o CONCEITO REGULAR, será considerado INAPTO e eliminado do Processo Seletivo;

4.6.6 O candidato que for considerado INAPTO pela Comissão de Aplicação de 

Teste  de Aptidão Física do CBMPA será eliminado da seleção interna,  devendo ser  convocado o 

candidato classificado logo a seguir do último convocado da etapa intelectual para a realização das 

etapas posteriores.

4.7. DA 5ª ETAPA: HABILITAÇÃO
4.7.1 Será habilitado ao CHO BM 2015 QOE, o candidato que obtiver aprovação 

nos Exames Habilitatório e Intelectual,  dentro do número de vagas ofertadas,  tendo sido também 

considerado Apto no Exame de Saúde e aprovado no Teste de Aptidão Física. O candidato convocado 

a realizar tal etapa deverá comparecer em data, hora e local ainda a ser publicado pela Diretoria de 

Pessoal para a entrega da seguinte documentação:

a) Certidão negativa da Justiça Comum Federal;

b) Certidão negativa da Justiça Militar Federal;

c) Certidão negativa da Justiça Comum Estadual;

d) Certidão negativa da Justiça Militar Estadual.

4.7.2. Os candidatos considerados HABILITADOS, dentro do número estabelecido 

de vagas no respectivo quadro serão apresentados na Diretoria de Ensino e Instrução para fins de 

matrícula;

4.7.3. Em caso de eliminação será convocado o candidato subsequente, dentro de 

seu respectivo quadro, para preenchimento de vaga;

4.7.4.  Para fins  de classificação será considerada  a média  geral  de pontos  do 

candidato habilitado, em rigorosa ordem decrescente;

5. DOS DEMAIS CASOS DE ELIMINAÇÃO
5.1 TAMBÉM SERÁ ELIMINADO do concurso o candidato que:

.a.  Atestar  falsamente  condição  que  não  possuir  falsificar,  adulterar  ou  ocultar 

qualquer documento ou informação com o objetivo de conseguir sua inscrição e matrícula;

.b.  Contrariar  ou  dificultar,  por  dolo  ou  culpa,  a  realização  dos  procedimentos 

definidos neste edital;

c. Utilizar os formulários resposta em desacordo com as instruções proferidas no 

Exame Intelectual;

d. Não realizar quaisquer das etapas previstas em Editais.

5.2. A ELIMINAÇÃO de candidatos com base nos motivos constantes do item 5.1 

não gera quaisquer direitos ao candidato, devendo o mesmo responder civil e criminalmente pelos 

atos praticados, quando for o caso.

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

Corporação,  os candidatos considerados aprovados e classificados neste  Processo Seletivo,  bem 

como a listagem Geral,em ordem decrescente, de todos os candidatos participantes.
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7. DA MATRÍCULA
7.1.  Os candidatos considerados aprovados e classificados serão apresentados 

pela Diretoria de Pessoal à Diretoria de Ensino e Instrução, a fim de que sejam matriculados no CHO 

BM/2015 QOE;

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

2015 QOE;

7.3. Como consequência dessa nova situação, o aluno:

a) Fica sujeito às exigências do Regimento Interno da Academia Bombeiro Militar – 

ABM, situada no Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP e do CEDPM (vigente no CBMPA) 

e demais legislações vigentes;

7.4.  –  Os  alunos  matriculados  serão  transferidos  para  o  Quartel  do  Comando 

Geral, ficando a disposição da Diretoria de Ensino.

8. DO FUNCIONAMENTO DO CURSO
O Curso de Habilitação de Oficias BM 2015 funcionará no Espaço Físico do IESP, 

ou a critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

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

seleção interna, será sumariamente eliminado do concurso;

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

faltoso;

9.3.  O Candidato  classificado e não habilitado não poderá  preencher  vaga  em 

curso diverso daquele que prestou exame;

9.4  Os  candidatos  aprovados  neste  processo  seletivo,  não  poderão  creditar 

disciplinas, mesmo que tenha conteúdo programático e carga horária idêntica ao previsto na grade 

curricular do referido curso.

9.5.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA, 

assessorado pela Diretoria de Pessoal, Diretoria de Ensino e Instrução e Comissão de Justiça da 

Corporação.

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

para o ano de 2015, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula no Curso de 

Habilitação de Oficiais – CHO 2015 QOE. Não havendo a possibilidade de prorrogação da mesma.

11. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CHO BM/2015 QOE.

11.1 CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA a 1ª ETAPA:
PERCEPÇÃO: Reconhecimento  auditivo  de  timbres  instrumentais;  Intervalos;  4 

Modos:

maior, menor nas formas: natural, harmônica e melódica; Tríades, tétrades e suas 

inversões; Cadências;

Progressões harmônicas; Ditado rítmico melódico.
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ESTRUTURAÇÃO: 1º)  TEORIA  MUSICAL:  Notação  musical  (claves,  notas 

musicais,

figuras e  células rítmicas,  compasso,  síncope e contratempo,  intervalos e  suas 

inversões,  tons  enarmônicos  e  homônimos,  escalas  (maiores,  menores  nas  formas  primitiva, 

harmônica  e  melódica,  tonalidades,  romantismo,  tríades,  tétrades  e  suas  inversões  e  campo 

harmônico). 2º) ESTRUTURAÇÃO MUSICAL: Resolução de intervalos, cifragem (tradicional, funcional 

e literal), encadeamento de acordes das funções (T-S-D) em seus estados fundamentais e inversões. 

3º) HISTÓRIA DA MÚSICA: Principais períodos históricos da música Ocidental;  Períodos Musicais 

(Renascimento, Barroco, Clássico, Romantismo – Características principais e Séc.XX ). 4º) LEITURA 

MUSICAL: MÉTRICA E MELÓDICA: Entonação de intervalos, escala, tríades e tétrades arpejadas; 

Leitura métrica;  Solfejo diatônico e cromático.  PERCEPÇÃO: Reconhecimento auditivo  de timbres 

instrumentais; Intervalos; 4 Modos: maior, menor nas formas: natural, harmônica e melódica; Tríades,  

tétrades e suas inversões; Cadências; Progressões harmônicas; Ditado rítmico melódico.

REGENCIA  MUSICAL  –  o  candidato  deverá  reger  uma  Banda  de  Musica 

executando um trecho de obra a ser estabelecida pela comissão avaliadora do concurso, sendo que 

terá 20 minutos distribuídos da seguinte forma , 15 minutos para preparação do trecho e 05 minutos  

para execução do trecho musical.

11.2 CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA a 2ª ETAPA
LÍNGUA PORTUGUESA
ORTOGRAFIA. EMPREGO DAS REGRAS ORTOGRÁFICAS (conforme o Decreto 

nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, o qual permite o uso de ambas as ortografias). VOCABULÁRIO: 

Ditongos, tritongos, hiatos e dígrafos. Sílaba e translineação. Acentuação tônica e acentuação gráfica. 

MORFOSINTAXE:  Classes  de  palavras.  Termos  de  oração.  Análise  sintática:  período  simples  e 

período  composto.  PONTUAÇÃO.  SINTAXE  DE  CONCORDÂNCIA:  Concordância  verbal  e 

Concordância nominal. SINTAXE DE REGÊNCIA: Regência verbal e Regência nominal. Sintaxe de 

colocação. Funções de linguagem. Tipos de discurso. Estrutura da palavra. Processos de formação de 

palavras. Conotação e denotação. Interpretação de texto.

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

e subconjuntos. Operações com conjuntos. NUMEROS NATURAIS: Sistema de numeração decimal. 

Operações  fundamentais.  Problemas com números  naturais.  Múltiplos  e  divisores,  MDC e  MMC. 

FRAÇÕES: Definição, representação, comparação. Operações com frações. Problemas com frações. 

Números decimais.  Dízimas periódicas.  RAZÃO E PROPORÇÃO:  Definição,  razões equivalentes. 

Proporção  propriedade  fundamental.  Propriedades  operatórias  das  proporções.  Problemas  com 

proporções e Divisão proporcional. Regra de sociedade. REGRA DE TRÊS: Regra de três simples e 

composta.  Problemas  com  regra  de  três.  PORCENTAGEM:  Razão  “por  cento”.  Problemas  de 

porcentagem. JUROS SIMPLES E COMPOSTOS: Cálculo de juro e montante simples. Cálculo do 

montante composto.  Taxas proporcionais,  equivalentes,  nominal e real  ou efetiva.  Problemas com 

juros  simples  e  compostos.  ÁLGEBRA ELEMENTAR:  Expressões  algébricas  e  polinômios,  valor 
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numérico, operações. Equações do 1º e 2º graus. Funções de 1º e 2º graus. Cálculo de radicais. 

TRIÂNGULO  E  RETÂNGULO:  Relações  métricas.  Relações  trigonométricas.  Problemas. 

GEOMETRIA PLANA E  ESPACIAL:  Triângulo,  quadrilátero,  circunferência  e  polígonos  regulares. 

Semelhança de triângulos. Áreas e perímetros das figuras planas. Volume do cubo, do paralelepípedo, 

da esfera, do cone, da pirâmide, do tronco de cone e tronco de pirâmide. 

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

direitos e deveres individuais e coletivos (art. 5°); Da nacionalidade (art. 12 e 13); Dos direitos políticos 

(art. 14); Da organização político administrativo (art. 18 e 19); Dos Estados Federados (art. 25 ao 28);  

Da intervenção (art. 34 e 35); Da administração pública e Dos Serviços Públicos (do art. 37 ao 41); 

Dos servidores públicos (art. 39 a 41); Dos militares dos estados, do distrito federal e dos territórios 

(art. 42).  Do processo legislativo (art. 59 a 69). Do Poder Executivo (art. 76 a 91). Dos tribunais e 

juízes militares (art. 122 a 124). Do Ministério Público (art. 127 a 130-A). Da Defensoria Pública (art.  

134 e 135). Do Estado de Defesa (art. 136). Do Estado de Sítio (art. 137 a 139); Dos militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; Das Forças Armadas. (art.142); Da Segurança Pública.  

(art.  144). CONSTITUIÇÃO ESTADUAL: Da Administração Pública (art.  20 ao 27); Dos Servidores 

Públicos Militares. (art. 45 ao 49); Dos Conselhos de Justiça Militar (art. 168 ao 172); Da Segurança 

Pública. (art. 193 ao 201). CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: Parte Geral e Especial. CÓDIGO PENAL 

MILITAR: Parte Geral e Parte Especial.  CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. CÓDIGO DE 

ÉTICA E  DISCIPLINA DA PMPA.  ESTATUTO  DA PMPA.  LEI  DE  ORGANIZAÇÃO  BÁSICA DO 

CBMPA. 

INFORMÁTICA 
Noções de hardware: Microcomputadores e periféricos de entrada e saída; Sistema 

operacional MS Windows 7: operações básicas e execução de programas; Conceitos de Internet, 

Navegadores  (Internet  Explorer  6.0  e  Mozilla-Firefox 9);  correio  eletrônico;  Processador  de  texto, 

planilha eletrônica e programa de apresentação (Pacote MS-Office 2010: Word, Excel, Power Point e 

LibreOffice); Conceito de organização de arquivos (pastas/diretórios), tipos de arquivos.

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

por meio da produção de um texto escrito sobre um determinado tema. O CANDIDATO DEVERÁ SER 

CAPAZ  DE  CONSTRUIR  UM  TEXTO  QUE  APRESENTE:  Fidelidade  ao  tema  e  ao  comando. 

Estabelecer  relações  de  sentido  com  o  tema  proposto;  estabelecer  relações  com  as  ideias,  as 

informações, os dados citados em exemplos e/ou coletânea, caso apresentado no comando; produzir  

um texto em concordância com o tipo textual solicitado; usar adequadamente recursos relacionados 

às  diferentes  estruturas  de tipos  de  textos.  ORGANIZAÇÃO /  SEQUENCIAÇÃO COERENTE DE 

IDÉIAS:  estabelecer  conexões  entre  informações  do  texto  e  do  contexto;  sequenciar  ideias 

coerentemente,  usando, ou não, recursos coesivos e/ou argumentativos;  dispor  coerentemente as 
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ideias em parágrafos; usar adequadamente elementos que assinalam a continuidade e a progressão 

de sentido; evitar ambiguidades nos encadeamentos textuais. REGISTRO DE LÍNGUA ADEQUADO 

AO GÊNERO SOLICITADO E AO EFEITO DE SENTIDO PRETENDIDO: escolher o registro de língua 

adequado ao gênero de escrita exigido; empregar adequadamente as palavras quanto ao nível de 

formalidade do texto; usar os níveis de linguagem, de acordo com o efeito de sentido que deseja 

produzir.  DOMÍNIO  DAS  REGRAS  DE  ESCRITA E  DA NORMA CULTA:  grafar  corretamente  as 

palavras; separar corretamente sílabas na translineação; pontuar adequadamente o texto; assinalar 

corretamente a crase; relacionar recursos de escrita (pontuação, aspas, letra maiúsculo-minúscula) 

com propósitos do texto, construir enunciados estabelecendo a sintaxe de regência nominal e verbal,  

de concordância nominal e verbal, de colocação pronominal, segundo a norma culta.

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

FICHA DE INSCRIÇÃO CHO 2015 – QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO EM LETRAS DE FORMA (DESTACAR NOME DE GUERRA)

RG: CPF: MF: NOME DA MÃE:

ESTADO CIVIL: CASADO          SOLTEIRO          VIUVO             OUTROS
DATA NASC: NATURALIDADE TELEFONE RESIDENCIAL

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 do CHO CBMPA 2015, para o quadro de Oficiais 
de  Administração,  e  declaro  estar  de  acordo  com  as  normas  constantes  no  EDITAL  n°03,  DO 
PROCESSO SELETIVO AO CHO 2015,  publicado  no  BG ______________.  Declaro,  para  fins  de 
direitos, estar ciente do inteiro teor dos itens do edital citado e que concordo com todos os seus termos,  
nada a objetar à sua aplicação, e que preencho as condições legais para o ato de inscrição.
Declaro, ainda sob as penas da lei, que possuo os demais documentos comprobatórios das condições 
exigidas no edital.
Declaro que ao assinar esta Ficha de Inscrição, assumo total responsabilidade pelo preenchimento.

Assinatura do candidato por extenso Data: ______/_______/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
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PROTOCOLO DP Nº _________
DATA:_____/_____/2015
HORA: _________
_________________________
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO CHO 2015 QOA

Nome do Candidato:
______________________________
(Fonte: Nota nº 97/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

EDITAL Nº 04/2015 - DP, DE 22 DE JUNHO DE 2015.
PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 

SARGENTOS DO QUADRO DE SAÚDE/2015
1- DAS VAGAS
Serão ofertadas 20 (vinte) vagas somente à habilitação para o ano de 2015, sendo 

10 (dez) vagas por critério de antiguidade e  10 (dez)  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 do 
Ministério  da  Saúde  n.º  2048,  de  05  de  novembro  de  2002; Portaria  GAB.CMDO.  nº  645,  de 
26NOV2007 e outras.

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

de 29 de junho até 10 de agosto 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  10 de agosto de 2015, das 08 horas 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 – SAÚDE BM/2015:

3.1 - PARA AMBOS OS CRITÉRIOS:
1. Ser oriundo do quadro de saúde ou;
2. Possuir diploma de curso superior em enfermagem ou;
3. Possuir diploma (s) de curso de técnico em enfermagem, realizado por escola 

credenciada  no  COREN,  que  contabilize,  no  mínimo,  200  (duzentas)  horas/aulas,  de  caráter 
presencial ou;

4. Possuir  diploma(s)  de  curso(s)  de  especialização  na  área  de  emergência 
médica e socorro de urgência (ou equivalente), no âmbito do CBMPA, que contabilize, no mínimo, 200 
(duzentas) horas/aulas, em caráter presencial;

3.2 - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
Ter, além dos critérios estabelecidos no item 3.1:
• Ter, no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
• Ter, no mínimo, CINCO ANOS na graduação de Cabo;
• Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou 

CAC);
• Estar, no mínimo, no comportamento “BOM”;
• Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial Militar ou Ci-

vil, a que tenha sido indiciado;
• Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
• Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julga-

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

tar; e
• Não seja considerado desaparecido ou extraviado.

3.3 - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO INTELECTUAL:
Ter, além dos critérios estabelecidos no item 3.1:
• Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
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• Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou 
CAC);

• Estar, no mínimo, no comportamento “BOM”;
• Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial, Militar ou Ci-

vil, a que tenha sido indiciado;
• Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
• Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julga-

do, durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
• Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
• Não ser considerado desertor;
• Não ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar; e
• Não ser considerado desaparecido ou extraviado.
3.4  -  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 10 (dez) cabos mais antigos inscritos 
e com suas documentações aprovadas. Para o critério de seleção intelectual, serão considerados os 
10 (dez) cabos aprovados em todas as etapas do certame.

3.5  -  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. 

3.6  -  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.

3.7  –  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):

1) Ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada pelo comandante, di-
retor ou chefe imediato da Unidade a qual pertence o militar;

2) Carteira de Identidade (cópia);
3) 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).
4) Certificado(s) que comprovem a condição requerida no item 3.1.
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: 20 (vinte) 
questões de emergência e socorro de urgência, 10 (dez) questões de maneabilidade em salvamento, 
10 (dez)  questões de legislação  e  regulamento,  08 (oito)  questões  de língua portuguesa,  06  (seis) 
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questões de Física e 06 (seis) questões de matemática.
5.2.1.2 - O exame intelectual para a Seleção Interna ao Curso de Formação de 

Sargentos BM SAÚDE/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 60% (sessenta 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 10 (dez) 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 SAÚDE/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.

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

Curso de Formação de Sargento BM SAÚDE/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 SAÚDE/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 no Curso de Formação de Sargentos BM 
SAÚDE/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;
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;
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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.
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 

Boletim Geral nº 119, de 01JUL2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág26



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 SAÚDE 2015  
CONHECIMENTOS GERAIS E PROFISSIONAIS BM
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 
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.
• GUYTON,  A.C.;  HALL,  J.E.  Tratado  de  Fisiologia  Médica.  11ª  ed.  Rio  de 

Janeiro, Elsevier Ed., 2006
• Curso de Emergencista Pré-hospitalar, SENASP/MJ 2007.
• Destaques das Diretrizes da American Heart Association 2010 para RCP e 

ACE.

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.
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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

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;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 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, 
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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.

FICHA DE INSCRIUÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO DO CFS SAÚDE 2015
DADOS PESSOAIS
NOME COMPLETO EM LETRAS DE FORMA (DESTACAR NOME DE GUERRA)
RG: CPF: MF: NOME DA MÃE:

ESTADO CIVIL: CASADO          SOLTEIRO          VIUVO             OUTROS
DATA NASC: NATURALIDADE TELEFONE RESIDENCIAL

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 SAÚDE 2015,  e  declaro  estar  de 
acordo com as normas constantes no  EDITAL Nº04, DO PROCESSO SELETIVO AO CFS SAÚDE 
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

PROTOCOLO DP Nº _________
DATA:_____/_____/2015
HORA: _________
_________________________
CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA FICHA DE INSCRIÇÃO CHO 2015 QOA

Nome do Candidato:

______________________________
(Fonte: Nota nº 98/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – ORDEM DE SERVÇO – APROVAÇÃO
Aprovo as Ordens de Serviço da  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  Civil, 

executadas no mês corrente, conforme descritas abaixo:
Ordem de Serviço nº 53 /2015 – CEDEC de 01 e 03 de junho de 2015.
Evento: Projeto Qualidade de Vidas 
Local: Secretaria Estadual de Educação.
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Ordem de Serviço nº 54 /2015 – CEDEC de 02 de junho de 2015.
Evento: Exercício de Simulado de Abandono de Edifício 
Local: Banco Central

Ordem de Serviço nº 55/2015 – CEDEC de 03 e 07 de junho de 2015.
Evento: Acampamento de Jovens e Adolescentes
Local: Estrada de Benfica Ramal do Coreia

Ordem de Serviço nº 56 /2015 – CEDEC de 06 e 07 de junho 2015.
Evento: Curados Para Amar.
Local: Seminário Pio X.

Ordem de Serviço nº 57 /2015 – CEDEC de 13 e 20 de junho de 2015.
Evento: Campeonato de Integração Nacional dos Funcionários da AABB
Local: Sede Campestre da AABB (BR 316- Km 07)

Ordem de Serviço nº 58 /2015 – CEDEC de 12 e 13 de junho de 2015.
Evento: Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil
Local: Praça Brasil, Praça da Bandeira e Praia Grande em Outeiro.

Ordem de Serviço nº 59 /2015 – CEDEC de 13 a 20 de junho de 2015.
Evento: Festividade de Coração de Jesus
Local: Av. Visconde de Inhaúma- Pedreira

Ordem de Serviço nº 60 /2015 – CEDEC de 13 e 15 de junho de 2015.
Evento: Festividade de São José 
Local: Comunidade de São José Rua Chico Mendes - Carmelândia

Ordem de Serviço nº 61 /2015 – CEDEC de 18 e 21 dejunho de 2015.
Evento: Encontro de Evangelização para Jovens 
Local: Chácara Príncipe da Paz, Rua Aratanha

Ordem de Serviço nº 62 /2015 – CEDEC de 19 e 20 de junho de 2015.
Evento: Ação Cidadania do CBMPA 
Local: Quartel do Comando Geral

Ordem de Serviço nº 63 /2015 – CEDEC de 21 de junho de 2015.
Evento: Festividade de Divina Misericórdia 
Local: Pass. Deus É Bom Pai Nº 36 - Mangueirão.

Ordem de Serviço nº 64 /2015 – CEDEC de 21 de junho de 2015.
Evento: 3ª Feira de Adoção de Cães e Gatos 
Local: Praça do Marex.

Ordem de Serviço nº 65 /2015 – CEDEC de 25 e 26 de junho de 2015.
Evento: Ação Social 
Local: Secretaria Estadual de Administração.

Ordem de Serviço nº 66 /2015 – CEDEC de 26 e 29 de junho de 2015.
Evento: Encontro Com Deus 
Local: Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Santa Fé Icuí Guajará.

Ordem de Serviço nº 67 /2015 – CEDEC de 27 e 28 de junho de 2015.
Evento: Demonstração Operacional e Exposição de Material na praça 
Local: Praça da República.
(Fonte: Correspondência Interna nº 295/2015 - CEDEC)

Aprovo a Ordem de Serviço nº 19/2015, elaborada pela AJG/QCG, que tem como 
objetivo estabelecer os recurso (humanos e materiais) necessários para realização de manutenção e 
apoio operacional,  bem como regular às atividades desenvolvidas pelos militares empregados,  no 
período da execução dos serviço.
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo  a  contar  do  dia  14JUL2015,  ao  CEL  QOBM  HELIEL  FRANKLIN 

MONTEIRO, 15 dias de dispensa de serviço por conta das férias relativo ao ano de 2014.  Devendo 
se apresentar no dia 29JUL2015.

(Fonte: Ofício nº 244/2015- AJG/ADM)

2 - AUTORIZAÇÃO
Autorizo o TEN CEL QOCABM EMANUEL JOSÉ SANTOS DUARTE, do QCG, a 

deslocar-se a Cidade de Cachoeira Paulista/SP, no período de 14 a 28AJUL2015, sem ônus para o 
Estado, 

(Fonte: Ofício nº 39/2015 – Capelania Católica do CBMPA)

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 613 DE 01 DE JULHO DE 2015
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições e de acordo com o art. 19 da Lei nº 5.249/1985 e 
art. 78 do Decreto nº 4.244/1986.

RESOLVE:
Art. 1º – Nomear a Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, composta pelos 

seguintes oficiais: 
Presidente: CEL QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA

Membros Natos:
CEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS
CEL QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA

Membros Efetivos:
CEL QOBM MÁRCIO ALEXANDRE LIMA DO NASCIMENTO
CEL QOBM ANDREI VICENTE DA COSTA
CEL QOSBM ROBERTO ANTONIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES
CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ MOREIRA

Art. 2º – Nomear como secretário da CPO o MAJ QOBM EDINALDO  RABELO 
LIMA.

Art. 3º – Revogar as Portaria Nº 084 DE 02 DE JANEIRO DE 2015, publicada no 
Boletim Geral nº 22 de 02FEV2015. 

Art. 4º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 17JUN2015.
Ao SUBTEN BM ELENILDO HENRIQUES DA FONSECA, da AJG/QCG, 10 (dez) 

dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 27JUN2015.

A contar do dia 19JUN2015.
A SD BM TCHELIBY MELO DA SILVA, da AJG/QCG, 48 horas de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 21JUN2015.
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2 – FÉRIAS - SUSTAÇÃO
Fica sustado por necessidade do serviço, 15 (quinze) dias do período de férias 

regulamentar relativo ao ano de 2014, publicado no Aditamento ao BG nº 226, de 04DEZ2014, do 
SUBTEN BM JOCÉLIO HARLEY NAVEGANTES, da CEDEC, no período de 1º a 15JUL2015, em 
virtude do militar se encontrar empenhado na Operação Verão/2015. Devendo usufruir tal direito em 
momento oportuno.

(Fonte: Nota nº 44/2015 - CEDEC)

3 –FÉRIAS - CONCESSÃO
Fica concedido a contar de 15 de julho de 2015, ao Sgt BM ANTÔNIO MARCOS 

SOUZA SILVA, da CEDEC, 15 (quinze) dias de dispensa do serviço por conta das férias relativa ao 
ano de 2014, devendo se apresentar no dia 31/07/2015.

(Fonte: Nota nº 45/2015 – 45/2015 - CEDEC)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 525, DE 24 DE JUNHO DE 2015.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei. 

RESOLVE:
Art.1 –  Nomear  os  militares  abaixo,  como  Fiscais  e  Gestores  dos  Contratos 

Administrativos,  para  acompanhar  e  fiscalizar  sua  execução em obediência  ao  art.  67  da  Lei  nº 
8.666/93:

OBJETO CONTRATO EMPRESA FISCAL 
DODODOCONTRATO

FISCAL
SUPLENTE

Aquisição  de  equipamentos  de 
informática – NOBREAK (QTD 70), para 
atender as necessidades do CBMPA

N° 06/2015

EMPRESA GL ELETRO 
-ELETRÔNICO  LTDA, 
CNPJIMF  sob  o  n° 
52.618.13910030-31

MAJ  QOBM  AFONSO 
DOS SANTOS SOUZA

CAP  QOBM  LUIZ 
ALFREDO  SILVA 
GALIZA DOS SANTOSO

Contratação de serviço de comunicação 
de  dados  por  rede  de  telefonia  móvel 
para acesso à  internet  com tecnologia 
3G, Qt de de Pontos (A) 200.

N° 12/2015
TELEFONICA  BRASIL 
AS,  CNPJ  sob  o  nº 
02.558.157/0001-62

MAJ  QOBM  AFONSO 
DOS SANTOS SOUZA

CAP  QOBM  LUIZ 
ALFREDO  SILVA 
GALIZA DOS SANTOSO

Aquisição de uniformes para os alunos 
do  projeto  Escola  da  Vida  (PEV)  do 
CBMPA,  Camisa em malha PV Fio 30 
branca,QTD  2.500,  Calça  Tactel 
vermelha  com  listras  amarelas  nas 
laterais,  (5,0CM),QTD  2.500,  Chapéu 
em  Tactel  4  cabos  na  cor  vermelha, 
Qtd 2.500

N° 13/2015

ASSOCIAÇÃO  PÓLO 
PRODUTIVO  PARÁ 
(FÁBRICA 
ESPERANÇA), inscrita 
no  CNPJ/MF  sob  o  nº. 
07.553.026/0001-06.

MAJ  QOBM  ELIAS  DE 
LIMA ROCHA 

SD  BM  GLEIBE 
ANDERSON DE SOUZA 
TELES

Fornecimento  de  material  de 
expediente. N° 14/2015

IVRS LTDA-ME,  inscrita 
no  CNPJ/MF  sob  o  nº: 
12.665.218/0001-44

TCEL CLEBER  ALCIR 
TAVARES BAIA

SGT BM LUIZ CARLOS 
VIEIRA DA SILVA

Aquisição  de  Uniformes  de  Guarda-
Vidas  (camisa  manga-longa)  para 
atender  as  necessidades  do  CBMPA, 
QTD  1.500.

N° 15/2015

EL FARO IND. E COM. 
LTDA Cadastro Geral de 
Contribuintes  do 
Ministério  da  Fazenda 
sob  o  n.º 
10.779.632/0001-59,  IE: 
255.892.420,

MAJ  QOBM 
CHARLYSTON WYTTING 
CARDOSO DE SOUZA 

TEN QOBM
DIANA FERNANDES
DA COSTA SILVA

Aquisição  short  de  guarda-vidas,  QTD 
1.500,bermuda  de  helanca,  QTD  80, 
boné de guarda vidas (gorro com pala ) 
QTD 1500 para o CBMPA 

N° 16/2015

R. B. M. F. COMERCIO 
E  REPRESENTAÇÕES 
LTDA  –  EPP ,  CNPJ: 
06.916.722/0001-77

MAJ  QOBM 
CHARLYSTON WYTTING 
CARDOSO DE SOUZA

TEN. QOBM
DIANA FERNANDES
DA COSTA SILVA

Contratação de empresa especializada 
para aquisição de beliches QTD 50 N° 17/2015

EMPRESA E. DE. A. M. 
DA  ROCHA  IND.  E 
COM.  DE  MÓVEIS 
LTDA,  
CNPJ: 
08.408.448/0001- 50,

TCEL  QOBM  CLEBER 
ALCIR TAVARES BAIA

CAP  QOABM  LUIZ 
CARLOS  MARTINS  DA 
SILVA

Contratação  de  pessoa  jurídica  na 
locação de veículos, ( Ford Fusion 2014 
2,5 flex qtd de veículos 1, qtd meses12, 
van  fiat  ducato,  qtd  veículos  5,   qtd 
meses1  ,  FIAT  NOVA  DUCATO 
MINIBUS TB 2.3 DIESEL 2014, qtd 25 
dias, qtd veículos 2) para o CBMPA

N° 18/2015

R&A  LOCAÇÃO  DE 
VEÍCULOS LTDA – ME, 
CNPJ/MF  nº 
04.203.287/0001-08

MAJ  QOBM  WYTTING 
CARDOSO DE SOUZA 

CAP  QOBM  THIAGO 
AUGUSTO  VIEIRA  DA 
COSTA
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Contratação  de  pessoa  jurídica  na 
locação  de  veiculo  eventual  micro-
ônibus volare para o CBMPA, qtd dias 
84, qtd veículos 4.

N° 19/2015

EMPRESA  MARAJÓ 
LOCAÇÃO  E 
SERVIÇOS LTDA ME , 
CNPJ/MF  sob  o  nº 
63.859.961/0001-76

MAJ  QOBM 
CHARLYSTON WYTTING 
CARDOSO DE SOUZA

CAP  QOBM  THIAGO 
AUGUSTO  VIEIRA  DA 
COSTA

Contratação  de  pessoa  jurídica  na 
locação  de  veículos  para  o  CBMPA 
(FIAT  Uno  novo  Qtd  veiculo   8,  QTD 
meses 12  e Vw Amarok Qtd 
Veiculo  3,  QTD  meses  12   ),  para  o 
CBMPA.

N° 20/2015

Empresa  PARVI 
LOCADORA  LTDA 
CNPJ/MF  sob  o   nº 
08.228.146/0001-09

MAJ  QOBM 
CHARLYSTON WYTTING 
CARDOSO DE SOUZA 

CAP  QOBM  THIAGO 
AUGUSTO  VIEIRA  DA 
COSTA

Aquisição  de  materiais  de  apoio  a 
Operação  Verão  (ÓCULOS  SOLAR 
QTD  1000)  para  atender  as 
necessidades do CBMPA

N° 21/2015

J.L.R.  ARAÚJO 
COMÉRCIO  E 
SERVIÇOS – EPP,  

MAJ  QOBM 
CHARLYSTON WYTTING 
CARDOSO DE SOUZA

TEN QOBM
DIANA FERNANDES
DA COSTA SILVA

Contratação de empresa especializada 
em  serviço  de  instalação  de  sinal  de 
internet (fornecimento de link de dados) 
para  o  quartel  do  11º  Grupamento 
Bombeiro Militar / Breves, Fornecimento 
de 01 (um)  ponto  de sinal  de internet 
banda larga de 2 MB. No período de 01 
ano com roteador sem fio wi-fi e kit de 
acesso a internet

N° 22/2015
V.P.ACIOLI  EIRELI  – 
ME,  CNPJ  nº 
18.919.956/0001-57

MAJ  QOBM  AFONSO 
DOS SANTOS SOUZA

CAP  QOBM  LUIZ 
ALFREDO  SILVA 
GALIZA DOS SANTOS

Aquisição  de  materiais  de  apoio  a 
operações  de  bombeiros  (capas  de 
chuva,modelo  Brasópolis/  pvc, QTD 
400, maca padiola ; Capacidade mínima 
de carga: 120 kg, QTD 100) para atender 
as necessidades do CBMPA

N° 23/2015

RESGATÉCNICA 
COMÉRCIO  DE 
EQUIPAMENTOS
 DE  RESGATE  LTDA-
ME,  CNPJ: 
15.453.449/0001-82 

MAJ  CHARLYSTON 
WYTTING CARDOSO DE 
SOUZA

TEN QOBM
DIANA FERNANDES
DA COSTA SILVA

Aquisição  de  materiais  de  apoio  a 
operações  de  bombeiros  (FITA 
ZEBRADA, marca  proctor QTD  1000, 
APITOS,qtd  1200, modelo :  PEARL, marca 
FOX 40 ) para atender as necessidades 
do CBMPA

N° 24/2015 BAZAR SPE LTDA MAJ  CHARLYSTON 
WYTTING CARDOSO DE 
SOUZA

TEN QOBM DIANA
FERNANDES
DA COSTA SILVA

Montagem de Palanque N° 25/2015
CONSTRUMAQ  EIRELI 
- EPP

1º  TEN   QOABM 
MARCIO  MARTINS DA 
SILVA

SD  BM   DENISIO 
PEDRO  DE  MACEDO 
MEDEIROS

Aquisição  de  Guarda-Sol  para  o 
CBMPA, qtd 100 N° 26/2015 JL  COMERCIO  LTDA-

ME,  CNPJ/MF: 
18.044.459/0001-52,

MAJ  CHARLYSTON 
WYTTING CARDOSO DE 
SOUZA

TEN QOBM DIANA
FERNANDES
DA COSTA SILVA

Art.2 –  O  fiscal  do  contrato  será  o  responsável  por  sua  perfeita  execução, 
cabendo-lhe  atestar  o  recebimento  dos  serviços  prestados  mediante  termo  de  recebimento 
circunstanciado, conforme Art. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93.

Art.3 – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 568, DE 29 DE JUNHO 2015.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  do  Pará  e 

Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar os oficiais bombeiros militares, bem como as servidoras públicas 

civis abaixo relacionados, como membros da comissão organizadora do concurso a ser realizado pela 
Secretaria de Estado de Administração – SEAD, para fins de provimento de cargos no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará.

PRESIDENTE: 
CEL QOBM JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA – CBMPA

MEMBROS:
MAJ QOBM EDUARDO CELSO DA SILVA FARIAS
CAP QOBM JEFFERSON AUGUSTO DA RESSURREIÇÃO – CBMPA
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CAP QOCBM PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – CBMPA
LUCIANA DE PAIVA MARTINS – SEAD
GERMANA CRISTINA MOTA GONZAGA – SEAD
Art.  2º  – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada às 

disposições em contrário. 
Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.

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

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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