
SECRETARIA DA SEGURANA PUBLICA E ADM. PENITENCIARIA 	

OIAS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO BOMBEIRO MILITAR 
tST*DO INOVAOOR 

EDITAL N. 22/2017 - CAEBM 

CURSO DE HABILITAcA0 DE OFICIAIS DE ADMINIsTRAcA0 

CHOA 

0 Cornandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e 

o Comandante do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar, nos termos da Lei 

Estadual n. 16.899, de 10 de janeiro de 2010, edo Decreto Estadual n. 7.716, de 12 de 

setembro de 2012, alterado pelo Decreto Estadual n. 7.844, de 20 de marco de 2013, 

torna pUblico que estarão abertas no periodo de 20 de outubro a 10 de novembro de 

2017, as inscriçOes para o processo seletivo para ingresso no Curso de Habilitacao de 

Oficiais de Adrninistraçao - CHOA, mediante as condicOes estabelecidas neste Edital. 

1. DAS DIsPosIçOEs PRELIMINARES 

1.1.0 presente Edital destina-se a realizaçao de processo seletivo por mérito e por 

antiguidade, corn vistas ao preenchimento de 20 (vinte) vagas no Curso de Habilitaçao 

de Oficiais de Administracao - CHOA, conforrne disposicOes no Decreto Estadual n. 

7.716, de 12 de seternbro de 2012, e posteriores alteraçOes, bern corno as previstas 

neste Edital. 

1.2.0 processo seletivo sera regido pelas norrnas elencadas no item anterior e 

realizado por comissão de seleçao designada pelo Comandante Geral especialrnente 

para esse firn. 

1.3. Este Edital aplica-se Unica e exciusivamente ao processo seletivo para ingresso no 

CHOA a ser realizado no periodo de 19 de fevereiro de 2018 a 19 de novembro de 

2018, na Academia do Corpo de Bornbeiros Militar do Estado de Goiás. 

1.4. Para fins desta norma, a expressao "Cornandante" sera devida ao Chefe, Diretor ou 

qualquer outra denominacao dada a militar que, investido de autoridade legal, for 

responsâvel pela adrninistracao, ernprego, instrucao e disciplina de urna 0rganicao 

Militar. \ 
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2. DA IMPuGNAçA0 DO EDITAL 

2.1.0 bombeiro militar poderá impugnar fundamentadamente este edital, ou suas 

eventuais retificacoes, mediante requerimento administrativo preenchido pelo 

impugnante, nos termos do Anexo 5 deste edital, no perlodo de 3 (três) dias Uteis após 

a sua publicacao em Boletim Geral Eletrônico. 

2.2.Para solicitar a impugnacao, o bombeiro militar deverá preencher, de forma 

completa, todos Os campos do requerimento administrativo mencionado no subitem 

anterior. 

2.3.0 impugnante deverà, necessariamente, indicar o item e/ou subitem que será 

objeto de sua impugnaçao. 

2.4.As impugnaçOes serão analisadas e julgadas pela Comissão de Seleçao 

responsável pela execuçao do processo seletivo de que trata este edital. 

2.5.Ao término da apreciaçao das impugnacOes de que trata o subitem anterior, a 

Comissão de Selecao divulgarà no endereço eletrônico "www.bombeiros.go.gov.br " a 

listagem contendo o resultado da apreciaçao das impugnaçOes, em data anterior ao 

inIcio das inscricOes. 

2.6. Não caberá, em nenhuma hipôtese, recurso administrativo sobre o julgamento das 

solicitaçoes de impugnacao. 

3. DOS REQUISITOS 

3.1. 	Para participar do processo seletivo para ingresso no Curso Habilitacao de 

Oficiais de Administraçao - CHOA o candidato deverá atender aos seguintes requisitos: 

3.1.1. Ser Subtenente ou Primeiro Sargento do Quadro de Praças Combatentes da 

ativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás; 

3.1.2. Se Primeiro Sargento, possuir no minimo 16 (dezesseis) anos de efetivo servico 

no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e no minimo 2 (dois) anos na 

graduacao; 

3.1.3. Estarclassificado, no mInimo, no comportamento "OTIMO"; 

3.1.4. Haver concluido o ensino médio em estabelecimento de ensino regular; 

3.1.5. Ser considerado apto pela Junta de SaUde da Corporacao; 

3.1.6. Possuir Curso de Aperfeicoamento de Sargentos; 

3.1.7. Possuir conceito favorável emitido por seu Comandante ou Chefe; 
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3.1.8. Não estar respondendo a qualquer processo judicial nas areas penal ou civel, 

quando se tratar de ilicito infamante, lesivo a honra ou ao pundonor bombeiro militar; 

3.1.9. Não estar preso preventivarnente ou respondendo a lnquerito Policial Mlitar ou a 

lnquérito Policial; 

3.1.10. Não ter sido condenado a pena restritiva de liberdade, mesmo que beneficiado 

por livramento condicional ou suspensao condicional da pena, ressalvados os casos de 

reabilitaçao; 

3.1.11. Näo estar respondendo a Conseiho de Disciplina; 

3.1.12. Näo estar em gozo de licença para tratar de interesse particular; 

3.1.13. Não estar na condicao de desertor; 

3.1.14. Não estar na condicao de desaparecido ou extraviado; 

3.1.15. Não ter sido considerado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro 

militar, segundo parecer da Junta de SaUde da Corporaçao. 

3.2. Para inscrever-se no processo seletivo a candidato deverá atender aos requisitos 

elencados no item 3.1, cuja documentaçao comprobatória deverá ser apresentada pelo 

candidato para a devida homologaçao no ato da convocaçao para a matricula. 

4. DASVAGAS 

4.1.0 presente processo seletivo tern por escopo a preenchimento de 20 (vinte) vagas 

no Curso de Habilitaçao de Oficials de Adrninistração - CHOA. 

4.2.As vagas de que trata a subitem anterior serão preenchidas segundo as 

disposicoes constantes no Decreto Estadual n. 7.716/2012 e posteriores alteraçOes, e 

neste Edital, sendo 4 (quatro) vagas pelo critArio de antiguidade e 16 (dezesseis) vagas 

pelo critério de merecirnento. 

4.3.As 4 (quatro) vagas pelo critério de antiguidade serão preenchidas pelos 

Subtenentes Combatentes mais antigos da Corporacao, de acordo corn Almanaque de 

Pracas Cornbatentes atualizado ate a data de abertura do processo seletivo, inscritos 

neste processo seletivo, desde que atendidos todos as requisitos estabelecidos na 

legislacao pertinente e neste Edital, sendo que estes candidatos nao participarao da 1  

e 3a  etapas deste processo seletivo. 

4.4.As 16 (dezesseis) vagas pelo critério de merecimento serão preenchi as,a 

seguinte forma: 
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4.4.1. 12 (doze) vagas para Subtenentes, mediante processo seletivo meritOrio de 

provas e titulos, desde que atendidos todos os requisitos estabelecidos na legislaçao 

pertinente e neste Edital. 

4.4.2. 4 (quatro) vagas para Primeiros Sargentos, mediante processo seletivo meritório 

de provas e tItulos, desde que atendidos todos as requisitos estabelecidos na legislaçao 

pertinente e neste Edital. 

4.5. Nas vagas a serem preenchidas pelo criteria de merecimento, as Subtenentes não 

concorrerão as vagas destinadas a Primeiros Sargentos, assim coma as Primeiras 

Sargentos nao concorrerão as vagas destinadas aos Subtenentes, independentemente 

da nota obtida par cada militar na prova de conhecimentos ou ainda da pontuação 

abtida ao término do processo seletivo. 

4.6. Para preenchimento das vagas previstas no subitem 4.4 pelo criteria de 

merecimento serã observada rigorosamente a classificacaa final do processo seletivo, 

par grad uacao. 

4.7.Ao término do processo seletivo, as candidatos seräo relacionados em ordem 

decrescente de pontos dentro de suas respectivas graduaçoes, de forma que serãa 

considerados aprovados no presente processo seletivo nas vagas de merecimento 

somente as 12 (doze) primeiros Subtenentes constantes da relaçao exciusiva de 

Subtenentes e as 4 (quatro) primeiros Sargentos meihores classificados constantes da 

relaçao exciusiva de primeiras Sargentos. 

5. DO PROCESSO DE INscRIçAo 

5.1.As inscricOes deverão ser efetuadas, exciusivamente, via internet no Sistema de 

Inscriçoes disponIvel no endereco eletrOnico; http - //inscricoes.bombeiros.go.gov.br  

solicitadas no periodo compreendido entre 12hOOmin do dia 20 de outubro de 2017 e 

18hOOmin do dia 10 de novembro de 2017 (horário oficial de BrasIlia/DF). 

5.2. 0 candidato deverá seguir rigorosamente as instruçoes cantidas no Sistema de 

InscriçOes. 

5.3. A comissão de selecao não se responsabilizará par solicitacao de inscriçao näa 

recebida par motivos de ordem técnica dos computadores, de faihas de comunicaçaa, 

de congestianamenta das linhas de comunicacão, bern coma outros fatores que 

impossibilitem a transferéncia de dados. 
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5.4.A inscriçao implicará o conhecirnento e aceitacao das normas e condicoes 

estabelecidas neste Edital, em relacao as quais a candidato nao poderá alegar 

desconhecimento. 

5.5.Os candidatos as vagas por antiguidade deveräo realizar inscrição normalmente e 

preencher todos os requisitos estabelecidos na legislaçao pertinente e no presente 

Edital. 

5.6. E vedada a inscricao condicional ou extemporânea (fora do prazo). 

5.7.A qualquer tempo, a inscrição do candidato poderá ser anulada, desde que 

verificadas falsidades de documentos, irregularidades durante a realizacao do processo 

seletivo ou detectado que o candidato não preenche as exigências previstas na 

leg islacao ou edital. 

5.8.Caso a militar tenha sua inscriçao indeferida, poderá apresentar recurso ao 

Presidente da Corn issao de Seleçao de acordo corn o disposto no Anexo 1 - calendário 

de eventos. 

5.9.0 Presidente da Comissão de Seleçao deverá comunicar ao Comando Geral 

acerca do indeferimento de inscriçOes. 

5.10. E vedada a inscriçao de bombeiros militares do quadro pracas rnüsicos no 

presente processo seletivo. 

6. DOS CAN DIDATOS COM sITuAçAo ESPECIAL 

6.1.0 candidato que necessitar de atendimento especial deverá solicitá-lo ao 

Presidente da Cornissão de Selecao, por meio de OfIcio, em ate 48 (quarenta e oito) 

horas antes da realizaçao da primeira etapa (prova de con hecimentos). 

7. DAS CANDIDATAS LACTANTES 

7.1. Fica assegurado as mães lactantes o direito de participarern do processo seletivo 

ao CHOA/2018, nos critérios e condicOes estabelecidos pelos artigos 227 da 

Constituicao Federal, artigo 40  da Lei Federal n. 8.069/90 (Estatuto da Crianca e do 

Adolescente) e artigos 10  e 21  da Lei Federal n. 10.048/00. 

7.2. A candidata que seja mae lactante deverã indicar esta condicao no ato da 

inscricäo, para a adocao das providências necessárias pela Comissäo de Selecao. 
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7.3. Em casos excepcionais, a candidata lactarite deverá indicar a necessidade de 

amamentaçao, mediante requerimento dirigido ao Presidente da Comissão de Seleçao, 

ate 5 (cinco) dias antes da realizaçao da primeira etapa (prova de conhecimentos). 

7.4. Nos horários previstos para amarnentação, as mães poderao retirar-se, 

temporariamerite, das salas onde estarâo sendo realizadas as provas para atendimento 

a seus bebés, em sala especial a ser reservada pela Comissão de Selecao. 

7.5. Na sala reservada para amamentaçao ficarão 2 (dois) bombeiros militares do sexo 

feminino e poderão ter acesso a ela somente os integrantes da Comissão de Selecao, 

sendo vedada a permanéncia de babâs ou quaisquer outras pessoas que tenharn grau 

de parentesco e/ou amizade corn a candidata ou quaisqueroutras pessoas estranhas a 
orgariizaçao do processo seletivo para a CHOA. 

7.6. A mae lactante deverá providenciar pessoa para a guarda do bebé durante todo o 

periodo de realizacao do processo seletivo. A pessoa responsável pelo bebé deverâ 

encarninhá-lo a sala reservada nos horários de arnamentacao. 

7.7. Não será permitida a entrada corn crianças de qualquer idade nas salas onde 

serão realizadas as provas. 

8. DAS PROVAS 

8.1.0 processo seletivo sera realizado em 3 (trés) etapas especificas e distintas, sendo 

a prirneira composta de prova de conhecimentos, a segunda de Teste de Aptidão Fisica 

e a terceira de avaliacao de titulos em ficha individual de alteraçoes. 

8.2. Cis candidatos deverão comparecer ao local de realizaçao das provas no mInimo 30 

(trinta) minutos antes do horário estabelecido para o inicio da aplicacao. 

8.3. Para a prova de conhecirnentos os candidatos deverão estar munidos de caneta 

esferografica de tinta de cor preta ou azul, fabricada em material transparente. 

8.4. Näo sera permitida a entrada de candidatos no local de realizaçao após a horário 

estabelecido para a inIcio das provas. 

8.5. Não será permitida, no dia da realizaçao das provas, a entrada de candidato 

portando armas, sendo eliminado do processo seletivo aquele que descumprir essa 

norma. 

8.6. Não haverá segunda chamada para as provas. 0 nao comparecimento implicarã na 

eliminacao automatica do candidato. 
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8.7.Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, data ou horário 

diferentes do estabelecido neste Edital. 

8.8. E obrigatoria a apresentacao da Carteira de Identidade Militar no local e nas datas 

de realizacao da primeira e segunda etapas. 

8.9.Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar a Carteira de Identidade 

Militar, no dia de realizacao das provas, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 

apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em Orgao policial (cópia e 

original), expedido ha, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores a aplicacao das provas. 

8.10. 0 candidato que nao apresentar a Carteira de Identidade Militar por motivo de 

perda, extravio e outras situacOes não contempladas no item anterior, não poderá 

realizar as provas, sendo eliminado do processo seletivo. 

9. DA PRIMEIRA ETAPA 

9.1.A primeira etapa, composta de prova objetiva de conheôimentos, será classificatOria 

e eliminatOria, e de realizaçao exciusiva para os candidatos que concorrerão ao 

processo seletivo pelo critério de merecimento. 

9.2.A prova objetiva de conhecimentos será composta de 80 (oitenta) questoes de 

mültipla escolha, corn 4 (quatro) alternativas cada, das quals apenas uma deverá ser 

marcada, versando sobre as disciplinas constantes do conteüdo programático 

relacionado no Anexo 2 deste Edital, assim distribuidas: 

kILJf'IRRIrr 	 A I 

Disciplina 
NUmero de 
quest

.
es oiario 

Valor 
Un . t 

 . 

Pontuacao 
Maxima 

Teoriadeincêndio 12 1 12 

Primeiros socorros 12 1 12 

Salvamento 12 1 12 

Legislacao 28 1 28 

Subtotal - Conhecimentos profissionais 64 1 64 

CONHECIMENTOS_GERAIS  
Noçoes de direito 8 1 8 

Lingua portuguesa 8 1 8 

Subtotal - Conhecimentos gerais 16 1 16 

TOTAL GERAL 80 1 80 
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9.3.A prova objetiva de conhecimentos terá duracao de 5 (cinco) horas e sera realizada 

no periodo vespertino, na data provável de 12 de dezembro de 2017, conforme 

calendário de eventos constante do Anexo 1 deste Edital. 

9.4. 0 local de realizaçao da prova será publicado por meio de Edital próprio em Boletim 

Geral Eletrônico e divulgado na internet, no endereco eletrOnico 

www.bombeiros.go.gov.br , na data provável de 24 de novembro de 2017. 

9.5.A identificacao correta do local de realização da prova e a comparecimento no 

horário determinado constitui responsabilidade exciusiva do candidato. 

9.6. 0 candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, 

que será o Unico documento válido para correçao, utilizando caneta esferografica de 

tinta azul ou preta de corpo transparente. 

9.7.0 preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do 

candidato, que deverá proceder em conformidade corn as instruçoes especificas 

contidas neste Edital e na foiha de respostas. 

9.8. Em hipOtese alguma haverá substituicao da folha de respostas por erro do 

candidato. 

9.9.Ser5o de inteira responsabilidade do candidato os prejuizos advindos do 

preenchimento indevido da foiha de respostas. 

9.10.Ser5o consideradas marcaçOes indevidas e, consequentemente, não seräo 

pontuadas as que estiverem em desacordo corn este Edital ou cam a folha de 

respostas, tais coma: marcaçao rasurada ou emendada, campo de marcacao não 

preenchido integralmente ou corn mais de uma alternativa assinalada. 

9.11.0 candidato nao deverã assinar, identificar, amassar, moihar, dobrar, rasgar, 

manchar ou, de qualquer modo, danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar 

cam as prejuIzos advindos da impossibilidade de correçäo da mesma. 

9.12. Não será permitido que as marcacOes na foiha de respostas sejam feitas por 

outras pessoas, salvo em caso de candidato a quern tenha sido deferido atendimento 

especial para realizaçäo da prova, situacao em que a candidato sera acompanhado por 

fiscal de prova devidamente treinado. 

9.13.Ser6 considerado classificado na primeira etapa a candidato que obtiver no 

minima 50% (cinquenta por cento) do somatôrio total de pantos das questOes, tendo 

coma resultado, para efeito de cálculo, a sigla RPE (Resultado da Primeira Etapa). \ 
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9.14.0 candidato que obtiver 0 (zero) ponto em qualquer urna das disciplinas 

constantes da primeira etapa sera eliminado do processo seletivo, independentemente 

do somatório total de pontos alcançado na prova, nao participando da segunda etapa 

do processo seletivo. 

9.15.0 gabarito preliminar da prova de conhecimentos será divulgado no mesmo dia de 

realizaçao da prova, conforme calendário de eventos constante do Anexo 1. 

9.16. Caberá apenas urn recurso por candidato nesta etapa, sendo dirigido diretamente 

ao Presidente da Comissao de Selecao, no máximo ate as 18h00 do dia 15 de 

dezembro de 2017. 

9.17. Caso haja questOes anuladas, serão computados os pontos referentes as mesmas 

a todos Os candidatos, independentemente de terem recorrido ou näo. 

9.18. A pontuaçao obtida em virtude de eventual anulaçao de questao sera considerada 

para fins de não aplicaçao do subitem 9.14 deste Edital, desde que haja questao 

anulada especificamente na disciplina anteriormente não pontuada pelo candidato. 

9.19. Os militares inscritos no processo seletivo deverão estar devidamente fardados 

corn o uniforme 4 1  "A" no dia de realizacao da prova de conhecimentos - exceto as 

gestantes que poderão utilizar 6 0  uniforme ou agasalho e os militares baixados que 

poderao utilizar o agasalho, mediante apresentaçao de atestado medico devidamente 

homologado junto ao Serviço de SaUde do CBMGO. 

9.20. Não sera permitido, durante a realizacao da prova objetiva de conhecimentos, 

comunicaçao entre candidatos, utilizacao de máquina calculadora ou similar, livro, 

anotacOes, impressos ou qualquer outro material de consulta, óculos escuros (exceto 

mediante apresentaçao de atestado medico devidamente homologado junto ao Servico 

de SaUde do CBMGO), aparelhos eletrônicos tais como: bip, telefone celular, mp3, 

notebook, tablet, netbook, etc. 

9.21.Näo sera permitido o uso de canetas fabricadas em material não transparente, 

lapiseiras, lápis, borracha, apontador, régua e folha de rascunho própria. 

9.22. Näo haverá prorrogaçao do tempo previsto para aplicacao das provas em virtude 

de afastamento do candidato da sala de prova por qualquer motivo. 

9.23. Sera automaticamente eliminado o candidato que, durante a realizacäo das 

pr9vas: 

9.23.1. For surpreendido dando ou recebendo auxIlio para execucao das provas 
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9.23.2. Faltar corn a devida cortesia corn qualquer membro da equipe de aplicacao das 

provas, rnernbro da Comissão de Selecao, autoridade presente ou candidato; 

9.23.3. Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sern acompanharnento de fiscal ou 

portando a folha de respostas ou o caderno de questOes; 

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

comportarnento indevido; 

9.23.5. Litjlizar ou tentar utilizar meios fraudulentos em beneficio prOpria ou de 

terceiros; 

9.23.6. Copiar em papel ou qualquer outro material o gabarito da prova, senão no 

prOprio caderno de questoes, que o candidato poderâ levar consigo após a horário 

permitido; 

9.23.7. Ao se dirigir aos banheiros, mesmo que acompanhado por fiscal e dentro do 

horãrio permitido, deixar cair ou levar consigo papel ou ouflo material ou equipamento, 

eletrônico ou nao, capaz de transmitir ou receber mensagens; 

9.23.8. For encontrado portando ou fazendo uso no momenta de realizacao das provas 

de qualquer urn dos materiais ou apareihos eletrönicos previstos no subitem 9.20 deste 

Edital; 

9.23.9. Se retirar da sala de aplicacao das provas levando a caderno de questOes 

antes de transcorridos a tempo minima regulamentar previsto neste Edital; 

9.23.10. Não entregar a material de provas ao término do tempo estabelecido para sua 

real izacãa; 

9.23.11. Descumprir as instruçoes contidas no caderno de questoes e na folha de 

respostas, nas narmas deste Edital, nas normas complementares e nas decisOes da 

Corn issão de Selecao; 

9.23.12. Recusar a se submeter aos procedimentos de segurança aplicados durante 0 

processa seletivo. 

9.24. No horário reservado as provas estA incluido a tempo destinado aos 

procedimentos de seguranca e a transcriçao das respastas para a folha de respastas. 

9.25. E de responsabilidade exclusiva do candidato a conferência do material recebido 

no momenta da prava. Devem ser verificados a caderno de questoes (nümero de 

questOes e páginas), falhas de impressao e dados pessoais impressos em todas os 

dacumentas recebidas. 
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9.26. Caso seja verificado algum erro ou defeito de irnpressão no caderno de questOes, 

o candidato deve solicitar sua imediata substituicao, sendo de sua inteira 

responsabilidade prejuizos decorrentes da não solicitacäo imediata  de substituiçao. 

9.27.Ap6s a realizaçao das provas, caso seja constatado, por meio eletrônico, 

estatIstico, visual ou grafolOgico, que o candidato utilizou processo ilicito para facilitar 

sua aprovacao, sua prova sera anulada e ele sera automaticarnente elirninado do 

processo seletivo. 

9.28. 0 candidato nao poderá se retirar do local de realizacao da prova levando o 

caderno de questOes antes de transcorridas 2 (duas) horas do seu inIcio. 

9.29. 0 candidato somente poderá se dirigir aos banheiros ou bebedouro, devidamente 

acompanhado de urn fiscal, apOs transcorrido, no minirno, 1 (urna) hora do inicio da 

realizaçao da prova. 

9.30. Os 3 (trés) Ultirnos candidatos de cada sala somente poderão entregar os 

respectivos cartOes de respostas e se retirar da sala de aplicaçao da prova de 

conhecimentos sirnultaneamente. 

10. DA SEGUNDA ETAPA 

10.1.Os bombeiros rnilitares inscritos no processo seletivo de que trata este Edital e 

que forem aprovados e classificados na primeira etapa serão convocados para a 

realizacao do Teste de Aptidão Fisica, mediante convocacao a ser publicada em 

Boletim Geral Eletrônico e divulgado na internet, no endereco eletrônico 

www.bombeiros.go.gov.br . 

10.2.A segunda etapa do processo seletivo, sera o Teste de Aptidão Fisica - TAF 

(Anexo 4), de caráter elirninatório. 

10.3. Na data de realizacao do Teste de Aptidão Fisica (TAF), o candidato deverá estar 

apto a pratica de atividade fisica, mediante a avaliacao médica periódica do Comando 

de SaUde, nos termos da Portaria n. 125/2014-OG e da Determinaçao n. 71/2017 - 0G. 

10.4.0 Teste de Aptidão FIsica (TAF) serà composto pelas seguintes provas na 

sequência que se segue: 

10.4.1. Flexão de Braco no Solo; 

10.4.2. Abdominal Estilo Supra; 

10.4.3. Flexão na Barra fixa; 
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10.4.4. Corrida no tempo de 12 minutos ou marcha, conforme a faixa etária. 

10.5.0 Teste de Aptidao FIsica será realizado nos dias 04 e 05 de janeiro de 2018, a 

partir das 08hOOmin, em local a ser definido pela Comissão de Seleçao e divulgado na 

Internet, no endereco eletrOnico www.bombeiros.go.gov.br , na data provável de 21 de 

dezembro de 2017. 

10.6. Os candidatos as vagas por antiguidade deverão realizar o Teste de Aptidao 

Fisica. 

10.7.0 militar que nao atingir em todas as provas do TAF, por faixa etária, no minimo 

os indices fixados no Anexo 4 deste edital, valores que correspondem a rnençao 

"Regular" do Padrão Avançado de Desenvolvirnento Fisico (PADF), sera eliminado do 

processo seletivo. 

10.8. Caso o candidato a vaga por antiguidade seja considerado INAPTO no TAF, apôs 

o periodo recursal, a Cornissao de Seleçao deverá convocar o Subtenente Combatente 

mais antigo subsequente, de acordo corn o Almanaque das Fracas Combatentes 

atualizado, desde que inscrito no processo seletivo, atendidos todos os requisitos 

estabelecidos na legislaçao pertinente e neste edital. 

10.9. Os candidatos convocados para realizaçao da segunda etapa deverão estar 

devidarnente fardados corn o uniforme 50  "A" no dia de realizaçao do Teste de Aptidão 

Fjsica. 

10.10.A Cornissão de Selecao poderá, caso necessário, dividir os candidatos nas datas 

estabelecidas neste edital, devendo os exercicios serern relizados pelo candidato nurn 

Unico dia. 

10.11. Não sera atribuida nota ao resultado do TAF, sendo o candidato considerado 

APTO ou INAPTO. 

10.12. Os candidatos considerados INAPTOS no TAF serão elirninados surnariarnente 

do processo seletivo. 

10.13. Não haverá segunda chamada para o TAF nem realizacao deste fora das datas, 

horãrios e locals designados na convocaçao. 

10.14. Não será dispensado tratamento privilegiado ou diferenciado a qualquer 

candidato. 
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10. 15. Os candidatos tomarão con hecimento do resultado do TAF imediatamente após 

a realizacao do mesmo e assinarão a ficha de avaliacao individual na presenca dos 

examinadores da prova. 

10.16. Será considerado INAPTO no TAF o candidato que nao fizer as testes nas datas 

e horários para os quais teriha sido convocado ou que não atingir os desempenhos 

mInimos estabelecidos no edital. 

10.17. As provas do TAF serão realizadas em tentativa ünica. 

10.18.A contagem oficial de tempo, de distância percorrida, de nümero de repeticoes 

de exercicios sera realizada, exciusivamente, pela Comissão de Selecao. 

10.19. A execuçao de cada exercicio dar-se-á da seguinte forma: 

10.19.1. Corrida de 12 minutos - sexos masculino e feminino: 

a) 0 candidato deverá percorrer na area demarcada a distãncia estabelecida no Edital 

n. 22/2017 — CAEBM em 12 minutos; 

b) 0 exercicio terá inicio par meio de 1 silvo longo de apito; 

c) No 110  minuto será dado 1 silvo longo de apito no intuito de avisar o candidato 

quanta a proxnidade do término da atividade; 

d) 0 término do exercIcio será par meio de 2 silvos longos de apito no 12 1  minuto; 

e) Serão admitidas eventuais paradas ou a execuçao de trechos em marcha; 

f) 0 candidato que percorrer fora do local demarcado, visando diminuir o trajeta, sera 

eliminado do processo seletivo. 

10.19.2. Marcha de 3.000 metros - sexo masculino: 

a) 0 candidato deverá percorrer na area demarcada a distância de 3.000 metros no 

tempo estabelecido no Edital n. 22/2017— CAEBM; 

b) 0 exercicio terá inicia par meio de 1 silvo longo de apita; 

c) 0 término do exercIcio será par meio de 2 silvos longos de apito na marca de 3.000 

metros; 

d) Seräo admitidas eventuais paradas ou a execucao de trechos em caminhada ou 

corrida; 

e) 0 candidato que percorrer fora do local demarcado, visando diminuir a trajeto, sera 

eliminado do processo seletivo. 

10.19.3. Marcha de 2.400 metros - sexo feminino: 
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a) A candidata deverá percorrer na area demarcada a distância de 2.400 metros no 

tempo estabelecido no Edital n. 22/2017 - CAEBM; 

b) 0 exercIcio terá inicio por meio de 1 silvo longo de apito; 

c) 0 término do exercicio será por meio de 2 silvos longos de apito na marca de 2.400 

metros; 

d) Serão admitidas eventuais paradas ou a execuçao de trechos em caminhada ou 

corrida; 

e) A candidata que percorrer fora do local demarcado, visando diminuir o trajeto, sera 

eliminada do processo seletivo. 

10.19.4. Flexão de membros superiores (braco) na barra fixa - sexo masculino: 

a) Posiçao inicial corn bracos estendidos, pegada na barra em pronacao, mantendo-se 

em suspensao corn os cotovelos em extensão, sem contato dos pes corn o solo; 

b) ApOs assurnir essa posicao, o candidato deverá elevar o próprio corpo por meio da 

flexão dos cotovelos, ate que o queixo ultrapasse o nIvel da barra, retornando em 

seguida a posicäo inicial (ocasião em que completará urn exercicio); 

c) Os cotovelos deverão estar em extensäo total para que seja dado inIcio ao 

rnovimento de flexao; 

d) Não será permitido abandonar o exercicio entre as repeticOes a tItulo de repouso; 

e) Não deverão ocorrer oscilacOes do corpo durante a execucao, sendo que as 

rnovirnentaçOes que configurarem auxilio a execuçao, de acordo corn 0 parecer do 

fiscal de prova, tornará invâlido o exercicio executado; 

f) 0 ritrno das flexOes é opcao do militar e nao ha tempo limite; 

g) Serão computados somente aqueles exercicios executados corretamente. 

10.19.5. Flexão de membros superiores (braco) na barra fixa - sexo feminino: 

a) Posicao inicial corn bracos estendidos, pegada na barra em pronacao, corpo 

perfazendo uma posicao diagonal corn os pes sobre o solo, corn uma angulaçao de, 

aproxirnadamente, 45 0 ; 

b) ApOs assurnir essa posicao, a candidata deverá elevar a prOprio corpo por meio da 

flexâo dos cotovelos, ate que o queixo ultrapasse o nivel da barra, tocando-a corn o 

peitoral, retornando em seguida a posicao inicial (ocasião em que completará urn 

exercIcio); 
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c) Os cotovelos deveräo estar em extensão total para que seja dado inicio ao 

movirnento de flexao; 

d) Näo sera perrnitido abandonar o exercicio entre as repeticOes a tItulo de repouso; 

e) Não deveräo ocorrer oscilacOes do corpo durante a execucao, sendo que as 

movimentaçOes que configurarem auxilio a execuçao, de acordo com o parecer do 

fiscal de prova, tornará inválido o exercicio executado; 

f) 0 ritmo das flexOes e opcao da militar e nao ha tempo lirnite; 

g) Serão computados somente aqueles exercIcios executados corretamente. 

10.19.6. Flexão de bracos no solo - sexo masculino: 

a) Posicao inicial corn apoio de frente sobre o solo, braços estendidos corn abertura 

entre as mãos urn pouco major que a largura biacromial, corpo ereto, mãos 

espalmadas, indicadores paralelos voltados para frente, pernas estendjdas e unidas, e 

pontas dos pés tocando o solo; 

b) 0 candjdato flexionará os cotovelos, levando o tôrax a aproximadamente 5 cm do 

solo, nao devendo haver nenhurn contato do corpo corn o solo, exceto as pontas dos 

pes e as palmas das rnãos, devendo em seguida estender as cotovelos totalmente, 

ocasião em que completa urn movimento; 

C) 0 corpo deverá permanecer estendido durante o exercicio, sendo que, no caso de 

haver contato dos joelhos, quadris ou tOrax corn o solo durante a execuçao, ou ajnda a 

elevacao ou abaixamento dos quadris corn a jntuito de descansar, a contagern será 

irnediatarnente interrompida, sendo consideradas somente as repeticoes corretas 

executadas ate aquele rnomento; 

d) 0 rjtmo das flexOes, sem paradas, e opcão do candidato e não ha tempo lirnite; 

e) Seräo computados somente aqueles exercIcjos executados corretarnente. 

10.19.7. Flexão de bracos no solo -  sexo feminino: 

a) Posicao inicial corn apoio de frente sobre o solo corn as mãos e joelhos, braços 

estendjdos corn abertura entre as mãos urn pouco major que a largura biacrornial, 

pernas unidas e pés apoiados sobre o solo (totalizando 6 apoios), corpo estendido, 

rnãos espalmadas, jndjcadores paralelos voltados para frente; 

b) A candjdata flexionará as cotovelos, levando o tórax a aproxirnadarnente 5 cm do 

solo, näo devendo haver nenhurn contato do corpo corn a solo, exceto as popt dos 
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pes, Os joelhos e as palmas das mãos, devendo em seguida estender Os cotovelos 

totalmente, ocasião em que completa urn movimento; 

c) 0 corpo deverá permanecer estendido durante a exercicio, sendo que, no caso de 

haver contato dos quadris ou tórax corn o solo durante a execucao, ou ainda a elevacao 

ou abaixamento dos quadris corn a intuito de descansar, a contagem sera 

imediatamente interrompida, sendo consideradas sornente as repetiçOes corretas 

executadas ate aquele momenta; 

d) 0 ritmo das flexOes, sem paradas, é opçao da candidata e näo ha tempo limite; 

e) Serão computados somente aqueles exercicios executados corretamente. 

10.19.8. Flexão abdominal - sexos masculino e feminino: 

a) Posiçao inicial em decübito dorsal, joelhos flexionados, bracos cruzados na altura do 

peito, de forma que a mao direita segure a ombro esquerdo e a mao esquerda a ombro 

direito, corn apolo externo sobre a dorso dos pés; 

b) 0 candidato realizará flexöes abdominais estendendo as quadris de maneira que as 

antebracos encostem nas coxas e escápulas no solo; 

c) Par meio da contraçao da musculatura abdominal, o candidato adotará a posiçao 

sentada, perrnanecendo os joelhos flexionados, em seguida retornarã a posiçao inicial 

ate que toque a solo corn as escápulas, completando urn movirnento; 

d) Não ha tempo limite para a execuçao, desde que seja ininterrupto (sem parada para 

descanso). 

e) Serão computados somente aqueles exercicios executados corretamente. 

11. DA TERCEIRA ETAPA 

11.1. A terceira etapa, de caráter exclusivamente class ificatório, consiste em avaliaçao 

de titulos mediante análise de ficha individual de alteraçoes, corn atribuiçao de pontos 

de acordo corn as critérios estabelecidos neste edital. 

11.2. Somente participarao desta etapa os militares que concorrem ao processo 

seletivo pelo criteria de merecimento e que obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou 

mais de aproveitamento na primeira etapa (prova objetiva de conhecimentos), não 

obtiverern nota 0 (zero) em nenhurna das disciplinas, salvo eventual aplicacão do 

subitem 9.18 deste edital e, ainda, forem considerados APTOS na segunda etapa\ do 

processo seletivo. - 
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11.3. A impressao das fichas individuais de alteraçOes dos candidatos para fins de 

avaliacao de titulo sera efetuada pelo Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar 

corn base no banco de dados do Cornando de Gestão e Finanças. 

11.4. Nesta etapa, serão considerados as seguintes critérios para pontuacao: 

11.4.1. Tempo total de efetivo serviço no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás completado ate o dia 10  dejaneiro de 2018, nos seguintes terrnos: 

11.4.1.1. 1,0 (urn) ponto para cada anode efetivo serviço; 

11.4.1.2. Para fins de pontuacao neste critério sornente serão considerados anos 

completos, nao sendo adrnitidas, sob hipótese alguma, fracOes de ano. 

11.4.2. Tempo de efetivo serviço na graduaçao completado ate o dia 10  de janeiro de 

2018, nos seguintes termos: 

11.4.2.1. 1,0 (urn) ponto para cada ano de efetivo servico completado exciusivarnente 

na graduaçao de Subtenente, para as Subtenentes. 

11.4.2.2. 1,0 (up) ponto para cada ano de efetivo servico cornpletado exciusivamente 

na graduaçao de Primeiro Sargento, para as Primeiros Sargentos; 

11.4.2.3. Para fins de pontuacao neste critérlo sornente serão considerados anos 

completos, não sendo admitidas, sob hipOtese alguma, fraçOes de ano. 

11.4.3. Comportamento, verificado no dia 1 1  de janeiro de 2018: 

11.4.3.1. 5,0 (cinco) pontos para a militar que estiver no excepcional comportamento; 

11 .4.3.2. 2,0 (dais) pontos para a militar que estiver no ótimo cornportamento. 

11.5.0 Resultado da Terceira Etapa (RTE) sera obtido par meio da seguinte fOrmula: 

RTE = {(Tempo total de efetivo servico no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás completado ate o dia 10  de janeiro de 2018, em nUmero de anos, nos termos do 

item 11.4.1 deste edital X 1,0) + (Tempo de efetivo serviço na graduaçäo de Prirneiro 

Sargento ou de Subtenente completado ate a dia 10  de janeiro de 2018, em nUmero de 

arias, nos termos do item 11.4.2 deste edital x 1,0) + (Pontuacao correspondente ao 

cornportarnento do militar, nos termos do item 11 .4.3 deste edital)}. 

12. DOS RECURSOS 

12.1.A Comissão de Seleçao admitirà urn Unico recurso por candidato em cada etapa 

do processo seletivo. 

Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar - cbmgo.planejamentodeensino@gmail.com  
Av. Pedro Paulo de Souza, Quadra HC4, Setor Goiânia 2, Goiânia-GO, CEP 74.663-520. Telefone/Fax 

3201-2305 / 3201-2313 
DPG/SPE/EDITAL CHOA 2018 



18 

12.2. Sendo apresentado mais de urn recurso, pelo mesmo candidato, será analisado 

apenas 0 Ultimo recurso interposto. 

12.3.0 recurso interposto contra o gabarito prelirninar da prova de conhecimentos 

poderá contemplar mais de urna questao, a juizo dQ candidato que se sentir 

prejudicado. 

12.4. Os recursos so poderao ser promovidos e efetivados por candidatos devidarnente 

inscritos no processo seletivo. 

12.5. Sob pena de nao ser conhecido e devidarnente processado, o recurso deverá ser 

interposto atendendo aos seguintes requisitos: 

12.5.1. Ser digitado, utilizando o modelo contido no Anexo 3 deste Edital; 

12.5.2. Ser enderecado diretarnente ao Presidente da Cornissão de Seleçao, sern 

forrnalizaçao de processo administrativo; 

12.5.3. Apresentar fundamentaçao. 

12.6.0 recurso que não atender ao disposto no subitern 12.4 e 12.5 sera indeferido 

pelo Presidente da Cornissão de Seleçao. 

12.7. Os recursos deverão ser encarninhados ao Presidente da Comissão de Selecao, 

devendo observar a prazo estabelecido no calendário de eventos constante do Anexo 1 

deste Edital, por meio do endereço eletrOnico: cbmgo.choa20l8©gmail.corn ou 

pessoalmente no CAEBM. 

12.8.Todos os recursos interpostos em conformidade corn o item 12.4 e 12.5 deste 

Edital serâo analisados e as justificativas serão divulgadas no endereço eletrônico 

www.bombeiros.go.gov.br . 

12.9. Os recursos que apresentarem conteUdo desrespeitoso e/ou ofensivo aos 

rnernbros da Comissão de Seleçao ou outras autoridades seräo liminarmente 

indeferidos, sem prejuizo das sançOes disciplinares cabiveis. 

12.10. Os recursos apresentados internpestivamente (fora do prazo) não serão 

recebidos. 

13. DO RESULTADO FINAL 

13.1.0 Resultado Final porAntiguidade (RFA) sera determinado segundo o disposto no 

subitern 4.3 deste Edital. 	
ZA 
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13.2.0 Resultado Final por Merecimento (RFM) sera determinado pelo Resultado da 

Primeira Etapa (RPE) somado ao Resultado da Terceira Etapa (RTE), conforme a 

seguinte formula: RFM = RPE + RTE. 

13.3.0 Resultado Final por Merecimento (RFM) observará a ordem decrescente de 

pontos por candidato e por graduaçao, divulgado em listas independentes de 

Subtenentes e de Primeiros Sargentos. 

13.4.0 Resultado Final do processo seletivo deverá ser homologado pelo Comandante 

Geral da Corporacao. 

14.DO CRITERIO DE DESEMPATE 

14.1. Em caso de empate entre candidatos ao término do processo seletivo, a 

classificaçao sera determinada observando-se a antiguidade dos militares empatados, 

dando precedência ao militar mais antigo, conforme almanaque atualizado. 

15.DA coNvocAçAo PARA MATRCULA 

15.1.A convocaçao para matricuta no CHOA dar-se-á em estrita obediëncia ao 

Resultado Final do processo seletivo, nos termos do item 13 deste Edital e conforme 

nümero de vagas definido nesta norma Editalicia. 

15.2. Em caso de desistência de algum candidato aprovado sera convocado o candidato 

subsequente, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificaçao, desde que nao 

haja prejuizo na matriz curricular do curso, mediante informaçao do Comando da 

Academia e Ensino Bombeiro Militar. 

16.DA MATRICULA 

16.1.Os candidatos aprovados em todas as etapas do processo seletivo e classificados 

estritamente dentro do nUmero de vagas definido neste edital serão convocados para 

realizacao de matrIcula no Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar e deverão 

apresentar: 

16.1.1. CertidOes relativas a Justica Federal (obtidas gratuitamente por meio do 

endereço eletrönico http:Ilwww.trfl.jus.brlservicoslcertidao) e a Justiça Estadual (as 

certidöes relativas a Justica Estadual deverão ser solicitadas junto ao Trib1\e 
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Justica do Estado de Goiás ou gratuitamente por meio eletrônico - distribuidores civel, 

criminal e Auditoria Militar), comprovando que a candidato nao responde a qualquer 

processo judicial na area penal, cornurn e militar, e na area civel, quando se tratar de 

ilIcito infamante, lesivo a honra ou ao pundonor bombeiro militar; 

16.1.2. Certificado de conclusão de Ensino Médio fornecido por estabelecirnento de 

ensino regular devidarnente reconhecido pelo Ministério da Educacao (MEC); 

16.1.3. Certificado de conclusão de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos; 

16.1.4. 1 (urna)foto3x4recente. 

16.1.5. Oficio, corn conceito favorãvel emitido por seu Cornandante ou Chefe; 

16.1.6. Documento que cornprove na data da matricula estar classificado, no minima, 

no corn portamento "OTIMO". 

16.2.0 Curso de Habilitaçao de Oficiais de Adrninistraçao (CHOA) de que trata 0 

presente processo seletivo sera realizado no Comando da Academia e Ensino 

Bombeiro Militar, situada na Avenida Pedro Paulo de Souza, Area HC-4, Setor Goiânia 

2, em Goiânia-G0. 

16.3. Candidato aprovado no presente processo seletivo, deverá no ato da matricula 

Curso de Habilitacao de Oficiais de Administraçao (CHOA), estar em situaçao regular 

perante a junta médica periódica do Comando de SaUde. 

17.00 FUNCIONAMENTO DO CURSO 

17.1.Durante a realizaçao do curso o aluno perceberá Os vencimentos concernentes a 
sua graduacao. 

17.2. Conforme lnstrucao Normativa do Comando da Academia e Ensino Bombeiro 

Militar, os candidatos aprovados e matriculados serão elevados a categoria de "Aluno 

Oficial Administrativo", subordinando-se, para todos as efeitos, aos Cadetes do 1 1  ano 

do Curso de Formacao de Oficials, assim permanecendo ate o término do curso. 

17.3. Poderão ser fornecidas vagas a militares de outras corporaçoes. 

18.D0 DESLIGAMENTO DO CURSO 

18.1. 	Será desligado do curso o aluno que: 

18.1.1. Tiver deferido seu pedido de desligamento do curso; 
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18.1.2. Cometer faltas disciplinares graves, devidamente comprovadas, antes ou 

durante a realizaçao do curso que o tome incompativel corn o servico bombeiro militar 

ou comprometam o regime disciplinar a que estA sujeito, a juizo do Comandante Geral 

e por proposta do Comandante do Comando da Academia 6 EnsinoBombeiro Militar; 

18.1.3. Ingressar no comportarnento "INSUFICIENTE" ou "MAU"; 

18.1.4. Fizer uso de meios fraudulentos para a realizacao de provas ou exames 

durante o curso; 

18.1.5. For condenado por sentença penal transitada em julgado, pela Justica Militar ou 

Comum, pela prática de crime ou contravençao; 

18.1.6. For reprovado em qualquer disciplina do curso; 

18.1.7. Ultrapassar a porcentagem de faltas permitidas em qualquer disciplina; 

18.1.8. Deixar de atender a qualquer dos requisitos previstos no subitern 3.1 deste 

Edital durante a realizacao do curso. 

19.DAS DISPOSIcOES FINAlS 

19.1. Havendo vacância entre os candidatos que concorrem pelo critérlo de antiguidade, 

a vaga será preenchida automaticamente pelo candidato rnais antigo, conforme 

Almanaque de Praças Combatentes atualizada ate a data de abertura do processo 

seletivo, que esteja concorrendo as vagas pelo critério de merecimento. 

19.2.0 bornbeiro militar eventualmente inscrito no processo seletivo ao CHOA que 

deixar de atender a qualquer dos requisitos previstos no subitem 3.1 deste edital no 

perFodo compreendido entre a inscricao e a matricula no curso será surnariamente 

eliminado do processo seletivo. 

19.3.A inexatidão de informacOes, declaraçOes falsas ou irregulares em quaisquer 

documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do processo 

seletivo ou curso, anulando-se todos os atos da inscriçao a matricula, sern prejuizo das 

demais rnedidas de ordem administrativa, civel ou criminal. 

19.4.A inscricao no processo seletivo implica o conhecimento e a aceitacao irrestrita de 

suas normas e exigencias pelo candidato, sem direito algurn a compensaçao 

decorrente da anulacao ou do cancelamento de sua ir]scricao, da eliminacao do 

processo seletivo ou, ainda, do seu não aproveitarnento por falta de vagas ou por 

inobservância dos ditarnes e dos prazos fixados. 
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19.5.0 não comparecimento do candidato nas provas da primeira ou segunda etapas 

do processo seletivo (conforme convocaçao própria) implicará na eliminacao sumária do 

candidato faltoso. 

19.6. Não haverá segunda chamada nem revisão de provas ou de quaisquer exames no 

processo seletivo, seja qual for o motivo alegado pelo candidato. 

19.7. ApOs a matrIcula no curso o militar sera transferido no interesse do serviço para a 

Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar e apOs a conclusão do curso as 

alunos aprovados obrigar-se-ao a servir em qualquer local do Estado, de acordo com a 

necessidade da Corporaçao. 

19.8.Ao término do curso Os alunos serão relacionados em ordem decrescente de 

antiguidade em funcao da media final de conclusão de curso, sendo denominada 

"relacao de antiguidade para efeito de nomeacao". 

19.9.A aprovaçao e classificaçao ao término do curso geram para o aluno, Unica e 

exclusivamente, expectativa de direito a nomeação ao posto de 2 1  Tenente 

QOA/Admin istrativo. 

19.10. Qualquer irregularidade cometida por pessoas envolvidas no processo seletivo 

sera objeto de inquArito administrativo e/ou policial nos termos da legislacao pertinente, 

estando o infrator sujeito as penalidades previstas na respectiva leg islaçao. 

19.11. Durante a realizaçao das provas os candidatos poderão ser filmados e!ou 

fotografados e terem colhidas as suas impressOes digitais. 

19.12. 0 candidato que não aceitar estes e outros procedimentos de segurança sera 

eliminado do processo seletivo. 

19.13. E de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgaçao de todos as 

atos, editais, avisos, comunicados e outras informaçOes pertinentes ao processo 

seletivo, todas sempre disponiveis no site oficial do CBMGO. 

19.14. Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidöes relativas a 

classificaçao ou notas de candidatos, valendo para tal fim as resultados publicados no 

Boletim Geral da Corporação. 

19.15. Não serão fornecidas cópias de documentos, atestados, certificados au certidöes 

relativas as notas de candidatos eliminados. 
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19.16.As disposicOes contidas no presente Edital poderão sofrer alteracOes, 

atualizacOes ou acréscimos, enquanto nao consurnada a providéncia ou a etapa que 

Ihe disser respeito. 

19.17. Os casos omissos neste edital seräo sanados pelo Comando da Academia e 

Ensino Bornbeiro Militar em primeira instäncia e, em Ultima, pelo Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 

19.18. Dispositivos legais e normativos corn entrada em vigor apos a data da publicacao 

deste Edital não serão objeto de avaliaçao do processo setetivo. 

19.19.0 Presidente da Comissão de Seleçao deverá solicitar junto ao Comando de 

CorreicOes e Disciplina a situaçao administrativa e judicial dos candidatos inscritos para 

fins de homologacao do resultado final do processo seletivo. 

19.20. 0 Presidente da Comissão de Seleçao deverâ solicitar junto ao Cornando de 

Saüde a situacao dos candidatos inscritos perante a junta médica periOdica. 

CAEBM, em Goiânia, 09 de outubro de 2017. 

\ 

Carlos Helbin4? 
/d

i 	—1éel QOC 
Comarante Ge/al 

Cel  000 
Comandante do CAEBM 

7 
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ANEXO I 
CALENDARIO DE EVENTOS 

• 	 H: PATh HORA EVENTO 
20/10/2017 a 10/11/2017 Conforme item 5.1 PerIodo de inscriçoes on line.  

17/11/2017 18h00 Divulgaçao das inscricöes indeferidas. 

20/11/2017 08h00 !nicio do prazo para apresentaçao de recursos contra 
inscriçoes indeferidas. 

22/11/2017 18h00 
Encerramento do prazo para apresentação de recursos 
contra inscriçoes indeferidas. 

24/11/2017 18h00 Divulgação das soluçoes dos recursos contra inscricoes 
indeferidas. 
Divulgaçao dos candidatos inscritos no processo seletivo e 27/11/2017 18h00 
do local de realizaçao da prova objetiva de conhecimentos. 

12/12/2017 14h00 as 19h00 P Etapa: Prova objetiva de conhecimentos.  
12/12/2017 20h00 Divulgação do gabarito preliminar da ia  etapa. 

13/12/2017 08h00 Iniciodo prazo para apresentacao de recursos contra o 
gabarito preliminar. 

15/12/2017 18h00 Encerramentodo prazo para apresentação de recursos 
contra o gabarito preliminar. 
Divulgaçao do julgamento dos recursos contra o gabarito 

21/12/2017 18h00 preliminar, gabarito oficial, aprovados na P Etapa e 
convocação para a 2a  Etapa  

04 e 05/01/2018 08h00 2 a Etapa: Realização do Teste de Aptidão Fisica  
08/01/2018 18h00 Divulgaçao do resultado da 2 1  Etapa 

09/01/2018 08h00 
Inicio do prazo para apresentacão de recursos contra o  
resultado da 2a - 	 - 

11/01/2018 18h00 
Fim do prazo para apresentação de recursos contra o 
resultado da 2 Etapa 

15/01/2018 18h00 
Divulgaçao dojulgamento dos recursos edo resultado oficial  
da 2 	Etapa.  

16/01/2018 18h00 Divulgação do resultado preliminar da 3 5  Etapa. 

17/01/2018 08h00 
lnIcio do prazo para apresentaçâo de recursos contra o 
resultado da 3a Etapa.  

19/01/2018 18h00 
Encerramento do prazo para apresentacão de recursos 
contra o resultado da 3 1  Etapa.  

23/01/2018 18h00 
Divulgacao do julgamento dos recursos edo resultado oficial 
da 3 1  Etapa. 

23/01/2018 18h00 Divulgação do resultado final preliminar. 

24/01/2018 08h00 
lnIcio do prazo para apresentação de recurso contra o 
resultado preliminar do processo seletivo. 

26/01/2018 18h00 
Término do prazo para apresentacao de recursos contra o 
resultado preliminar do processo seletivo. 
Divulgação do julgamento dos recursos contra o resultado 

31/01/2018 18h00 
preliminar do processo seletivo.  

31/01/2018 18h00 Divulgaçao do resultado final.  
Expediente 

05/02/2018 administrativo da Homologação do processo seletivo pelo Comandante Geral. 
Corporação  

19/02/2018 08h00 Apresentaçao no CAEBM para inIcio do curso. 
19/11/2018 08h00 Previsão detérmino do curso. 

4 
Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar - cbmgo.planejamentodeensino©gmail.co 

Av. Pedro Paulo de Souza, Quadra Hc4, Setor Goiânia 2, Goiânia-GO, CEP 74.663-520. Telefone/Fax 
3201-2305/3201-2313 

DPG/SPE/EDITAL CHOA 2018 



ANEXO 2 
CONTEUDO PROGRAMATICO DA PROVA DE CONHECIMENTOS 

Disciplina Assunto Referenda bibliográfica 
A - INTR0DuçA0 
1. lntroduçao; 
2. Calor; 

2.1. 	Efeitos do calor; 
2.2. 	Propagaçao do calor; 
2.3. 	Pontos de temperatura; 
2.4. 	CombustIvel; 

3. CombustIvel; 
3.1. 	CombustIvel sOlido; 
3.2. 	Combustivel liquido; 
3.3. 	Combustivel gasoso; 
3.4. 	Processo de queima; 

4. Comburente; 
5. Reacao em cadela; 

U) 6. Fases do fogo; 
6.1. 	Faseinicial; 

Z 
0 

6.2. 	Queima livre; 

CO 6.3. 	Queima lenta; 
(1) 

U- 
7. Formas de combustao; Corpo de Bombeiros da 

o 7.1. 	Combustão completa; Pollcia 	Militar 	do 	Estado 
7.2. 	Combustão incompleta; de São Paulo. Manual de 

Teoria de 7.3. 	Combustão espontânea; Fundamentos 	do 	Corpo o incêndio 7.4. 	Explosao; de Bombeiros. São Paulo, 
Z 8. Métodos de extincão; 

GBPMESP, 	2a 	ediçao, W 8.1. 	Retirada do material; 2006.  8.2. 	Abafamento; 
w 8.3. 	Resfriamento; 
I 8.4. 	Quebra da cadeia de 
o reacão; 

9. Classificacao dos incêndios e 
métodos de extincao: 
9.1. 	lncêndio classe "A"; 
9.2. 	lncêndio classe "B"; 
9.3. 	lncêndio classe "C"; 
9.4. 	lncêndio classe "D"; 

10. Protecao passiva 
10.1. 	lsolamento de risco; 
10.2. 	Compartimentacao 

horizontal e vertical; 
10.3. 	Resistência das 

estruturas ao fogo; 
10.4. 	Revestimento dos 

materiais; 
10.5. 	Melos_de_fuga;  

'3 
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11. Protecaoativa 
11.1. 	Melos de aviso e alerta; 
11.2. 	Sinalizaçao; 
11.3. 	Melos de combate a 

I ncênd 10; 
11.4. 	Sistema de hidrantes; 
11.5. 	Sistema de 

mangoti n h Os; 

11.6. 	Sistema de chuveiros 
automáticos; 

12. Sistema de espuma 
12.1.A espuma; 
12.2. Aplicacao; 
12.3. Caracteristicas; 
12.4. Tipos de espuma; 
12.5. Tipos de sistema; 

13. Sistema fixo de CO2; 
14. Brigadas de incêndio; 
15. Plantas de Risco; 
B - EXTINTORES DE INCENDIO 
1. Introducão; 
2. Agentes extintores; 

2.1. 	Agua; 
2.2. 	Espuma; 
2.3. 	PO B/C e NB/C; 
2.4. 	Gas carbOnico (CO2); 
2.5. 	Compostos 
halogenados; 

3. Extintores portáteis 
3.1. 	Extintor de água 
pressurizada; 
3.2. 	Extintor de espuma 
mecânica pressurizado; 
3.3. 	Extintor de pO qulmico 
pressurizado; 
3.4. 	Extintor de gas 
carbônico (CO2); 

4. Manutencao e inspecao. 
C - MANGUEIRAS DE INCENDIO 
1 .Introduçao; 
2.Classificaçao de mangueiras; 

2.1. Quanto as fibras de que são 
feitas as lonas; 
2.2. Quanto a disposicao das lonas; 
2.3. Quanto ao diâmetro; 

3.Conservac5o e manutencao; 
3.1. Antes do uso operacional; 
3.2._Durante_0_USO_operacional;  
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3.3. Apos o uso operacional. 

4.Formas de acondicionar 
mangueiras; 
4.1. Acondicionamento em espiral; 
4.2. Acondicionamento aduchada; 
4.3.Acondicionamento em zigue- 

zague; 
5. Mangotinhos; 
6. Esguichos; 
7. Linhas de mangueira; 

7.1. Linha adutora; 
7.2. Linha de ataque; 
7.3. Linha Direta; 
7.4. Linha siamesa; 

8. Torre d'agua; 
9. Linha adutora em hid rante; 
10. Ferramentas; 

10.1. Chave para mangotinho; 
10.2. Chave de mangueira; 
10.3. Estrangulador de mangueira; 

11. Acessôrios hidráulicos; 
11.1. Abracadeira; 
11.2. Adaptacao; 
11.3. Coletor; 
11.4. Corretor de fios (troca-fios); 
11.5. Derivante; 
11.6. Francalete; 
11.7. Junta de uniäo; 
11.8. Passagem de nivel; 
11.9. Reducao; 
11.10. Suplemento de união; 
11.11. Suporte de mangueira; 
11.12. Tampao; 
11.13. Válvula de retencao; 
11.14. Aparelho de hidrante; 
11.15. Chavel; 
11.16. Capadepino; 

D - TECNICA DE ExTINcA0 DE 
INCENDIO 
1. Introducao; 
2. Combate a incêndio classe "A": 

	

2.1. 	Ataque direto; 

	

2.2. 	Ataque indireto; 

	

2.3. 	Ataque combinado; 

	

2.4. 	Selecao de linhas e 
jatos. 

3. Combate a incêndio classe "B":  
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3.1. 	Combate a incêndios em 
lIquidos inflamáveis; 
3.2. 	Atendimento a 
vazamentos de gases inflamáveis; 

4. Combate a incêndio classe "C": 
4.1. 	lnstalaçOeseletricas; 
4.2 	Emergéncias corn 
eletricidade; 

5. Combate a incêndio classe "D"; 
6. lncêndio e ernergencia em 

ambientes fechados; 
7. Seguranca na extincao; 
8. lncêndio em mata; 

8.1. 	Partes do incêndio; 
8.2. 	CornbustIveis; 
8.3. 	Fatores de propagacao 

de incêndios; 
8.4. 	Classificacao de 

incêndios em rnatas; 
8.5. 	Métodos de cornbate; 
8.6. 	Rescaldo; 
8.7. 	PrescriçOes gerais; 
8.8. 	Equipamentos para o 
combate_a_fogo_  ern _mata.  

I - Sistema de Resgate 
1.1 Histôrico do APH em Goiás, 
1.2 Legislacao básica de APH e 
aspectos bioéticos 

2 - Básico 
2.1 Noçoes básicas de anatomia 
2.2 Biossegurança 
2.3 Cinernática do trauma 
2.4 Avaliacao da cena Manual 	Operacional 	de 
2.5 Avaliacao da vItima Bombeiros: Resgate Pré- 

Primeiros 2.6 Manejo de vias aéreas hospitalar 	/ 	Corpo 	de 
socorros 2.7 Oxigenoterapia Bombeiros 	Militar 	do 

Estado 	de 	Goiás. 
3 - Emergencias Cardiovasculares Goiánia, 2016. 
3.1 Hemorragias 
3.2 Estado de choque 
3.3 Sindromes coronarianas agudas 
3.4 RCP 

4 - Ernergencias Traurnáticas 
4.1 Traumas de extremidade 
4.2 TCE 
4.3 TRM 
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4.4 Trauma abdominal e torãcico 
4.5 Trauma no idoso 
4.6 Trauma na crianca 
4.7 Trauma dentário 
4.8 LesOes térmicas 
4.9 Ferimentos em tecidos moles, 
4.10 Movimentacao de vitirnas 

5 - Ernergências Clinicas 
5.1 Acidente Vascular Encefálico 
5.2 Crise hipertensiva 
5.3 ConvulsOes, epilepsia e perdas de 
consciência 
5.4 Diabetes 

6 - Gerenciamento das Emergências 
6.1 Acidentes corn rnültiplas vItimas 

7 - SituacOes Especiais 
7.1 Resgate em ocorrências 
psiqu iátricas 
7.2 Assistência ao parto no APH 
7.3 Choque elétrico 
7.4 Afogamento 
7.5 Acidentes corn animais 
peconhentos 
7.6 lntoxicacao exogena 
7.7 OperacOes aero rnédicas  
1. Contencao rnecânica de animais, 

animais peconhentos, aranhas e 
escorpioes: 

1.1. 	Contencao de animais 
dornésticos; 

1.2. 	Anirnais peconhentos; 
1.3. 	Prevencao de acidentes Corpo de Bombeiros da 
corn animais peconhentos; 

Policia 	Militar do 	Estado 
1.4. 	ArtrOpodos de São Paulo. Manual de 

Salvamento peconhentos; Salvamento 	Terrestre 	- 
1.5. 	Acidentes causados P01 

MTB-03. 	São 	Paulo, 
aranhas e escorpiöes; CBPMESP, 	2a 	edicão, 

1.6. 	Lagartasvenenosas; 
2006. 

1.7. 	Abelhas, vespas e 
formigas; 

1.8. 	lnformacOes gerais; 
2. Corte de árvore 

2.1. 	Arvores; 
2.2. 	Forrnato da copa e 

desenvolvimento_das_raizes;  

../

"/A 
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2.3. 	Desestabilizadores de 
árvores; 

	

2.4. 	Métodos de avaliacao; 

	

2.5. 	Plano de corte; 
3. Salvamento veicular: 

	

3.1. 	Acidente de trânsito corn 
vitima presa ern ferragens; 

	

3.2. 	Segurança; 

	

3.3. 	Riscos potenciais para o 
atendimento da ocorrência; 

	

3.4. 	Equipamentos e 
materials; 

	

3.5. 	Caracteristicas 
veiculares; 

	

3.6. 	Novas tecnologias; 

	

3.7. 	DefinicOes das acOes; 

	

3.8. 	Planejamento da acao 
tática e emprego de técnica 
adequada; 

	

3.9. 	Técnicas de 
desencarceramento; 

4. Ocorrências corn pessoas retidas 
ou presas em elevador: 

	

4.1. 	NocOes gerais sobre 
elevado r; 

	

4.2. 	CaracterIsticas do 
elevador; 

	

4.3. 	Procedimento 
operacional padrao; 

5. Escoramento de emergencia: 

	

5.1. 	DefinicOes; 

	

5.2. 	Materlais, ferramentas e 
eq u ipamentos; 

	

5.3. 	Vistoria inicial e análise 
da situacao; 

	

5.4. 	Tipos de escoramentos; 
6. Espaco confinado: 

	

6.1. 	OperacOes em galerias 
subterrâneas; 

	

6.2. 	Salvamento em pogo; 
7. Movimentacao e transporte de 

vitima em local de dificil acesso: 

	

7.1. 	Imobilizacao da vitima 
utilizando-se macas; 

	

7.2. 	Análise do terreno; 

	

7.3. 	Salvamento em terrenos 
de baixa e media inclinacao; 

	

7.4. 	Salvarnento em terrenos 
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de alta inclinação; 
7.5. 	Transporte de vitimas 

utilizando-se macas; 
7.6. 	Revezamento de 

posicOes durante o transporte; 
8. 	Desabamento: 

8.1. 	Equipamentos de protecao 
individual; 

8.2. 	Ferrarnentas e materials 
necessários; 

8.3. 	Natureza dos desabamentos; 
8.4. 	Desenvoivimento cronoiOgico 

das operacOes; 
8.5. 0 zoneamento do local de 

intervençao; 
8.6. 	Busca e localizaçao; 
8.7.Sinaiizaç5o_de_acesso.  

1. Cabos, voltas e nOs: 
1.1. 	Glossário de termos 
técnicos; 
1.2. 	Partes de um cabo; 
1.3. 	Constituicao dos cabos; Corpo de Bombeiros da 
1.4. 	Principais nos, voltas e P.oiicia 	Militar do 	Estado 
iacadas; de São Paulo. Manual de 
1.5. 	Acondicionamento de Fundamentos 	do 	Corpo 
cabos; de Bombeiros. São Paulo, 
1.6. 	Carga de ruptura (CR) e CBPMESP, 	21 	edicao, 
Carga de Segurança de Trabalho 2006. 
(CST); 
1.7. 	inspecao e cuidados 
corn cabos; 
1.8. 	Cuidados corn os cabos.  

1 .Lei 11.383, de 28 de dezembro de 
1990 - Dispöe sobre as promocoes 
dos oficiais da ativa do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado 
de Goiás e dá outras providências.  
2.1-ei n. 11.416, de 5 de fevereiro de 
1991, e suas alteracOes - Baixa 0 

Legisiacao Estatuto dos Bombeiros Miiitares do 
Estado de Goiás.  
3. Lei n. 15.704, de 29 de junho de 
2006, e suas alteracOes - lnstitui o 
Piano de Carreira de Pracas da 
Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás 
e dá outras providências;   

4.Lei n. 15.802, dell de setembro de  
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2006 - Institui o COdigo Estadual de 
Protecao contra tncêndio, Explosão, 
Pânico e Desastres e dá outras 
providencias; e suas alteracOes.  
5.Lei n. 16.899, de 26 de janeiro de 
2010 - Fixa o efetivo do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás 
e dá outras providências;  
6. Lei n. 18.305, de 30 de dezembro 
de 2013 - Dispöe sobre a estrutura 
organizacional 	do 	CBMGO 	e 	di 
outras providencias;  
7. Decreto 	n. 	3.588, 	de 	14 	de 
fevereiro de 1991 - Regulamenta a 
Lei n° 11.383, de 28 de dezembro de 
1990, 	que 	dispOe, 	sobre 	as 
promocOes de oficials da Ativa do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
de Goiás.  
8. Decreto n. 4.681, de 3 de junho de 
1996 	- 	 Aprova 	o 	Regulamento 
Disciplinar do CBMGO;  
9. Decreto 	n. 	7.005, 	de 	30 	de 
setembro 	de 	2009 	- 	 Aprova 	o 
Regulamento de Uniformes do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado de 
Goiás 	e 	dá 	outras 	providências 
(TITULO I; TITULO III - CAPTULOS 
IV e V; TITULO IV).  
10. Decreto 	n. 	7.716, 	de 	12 	de 
setembro de 2012 - DispOe sobre o 
Subquadro de Oficiais Administrativos 
do 	Quadro 	de 	Oficiais 	Auxiliares 
(QOA) 	do 	CBMGO 	e 	dá 	outras 
providencias;  
11. Decreto n. 7.874, de 08 de maio 
de 2013 - Dispöe sobre o Conselho 
de Disciplina do CBMGO;  
12. Portaria 	n. 	41/2007 	- 	 GO 	- 
Inquerito 	Técnico 	no 	Corpo 	de 
Bombeiros 	Militar 	do 	Estado 	de 
Goiás.  
13. Norma Operacional n. 01 - Das 
Operaçoes 	Bombeiro 	Militar; 
(CAPITULOIeCAPiTULOII)  
14. Norma 	Operacional 	n. 	04  
Emprego de hehcôptero;  
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15. Norma Operacional n. 05 - Dos 
servicos 	de 	superior 	de 	dia, 	de 
coordenador 	de 	operacoes 	e 	de 
comandante de area;  
17. Norma Operacional n. 07 - Do 
procedimento 	de 	passagem 	de 
serviço;  
18. Norma Operacional n. 10 - Do 
planejamento da Operacao Cerrado 
Vivo;  
19. Norma 	Operacional 	n. 	14 	- 
Sistema de Comando de Incidentes;  
20. Norma Administrativa n. 01 - Da 
competéncia do Comando Geral e 
das Secoes do EMG;  
21. Norma Administrativa n. 02 - Do 
treinamento fIsico militar e do teste de 
aptidão fisica;  
22. Norma Administrativa n. 03 - Do 
controle patrimonial;  
23. Norma Administrativa n. 05 - Dos 
afastamentos legais;  
24. Norma Administrativa n. 06 - Da 
guarda de honra especial;  
25. Norma Administrativa n. 07 - Da 
correspondência administrativa;  
26. Norma Administrativa 	n. 	09 - 

Despesas extraordinárias;  
27. Norma Administrativa n. 10 - Da 
concessão de diárias, de transporte e 
indenizacao de transporte;  
28. Norma Administrativa n. 11 - Das 
honras nupciais;  
29. Norma Administrativa n. 16 - Da 
assistência 	a 	saüde 	e 	pericias 
medicas;  
30. Norma Administrativa n. 18 - Das 
instrucOes gerais para 	lavratura de 
auto de prisao em flagrante;  
31. Norma Administrativa n. 19—Dos 
procedimentos 	nos 	casos 	de 
infracOes 	penais 	envolvendo 
bombeiros militares;  
32. Norma Administrativa n. 20 - Das 
honras fUnebres;  
33. Norma Administrativa n. 21 - Da 
Guarda-bandeira; 
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34. Norma Administrativa n. 22 - Da 
elaboracao de Sindicância;  
35. Norma 	Técnica 	n. 	01* 	- 
Procedimentos Administrativos;  
36. Norma Técnica n. 11 * - Saidas de 
emergencias;  
39. Norma Técnica n. 21* - Sistema 
de 	protecao 	por 	extintores 	de 
I ncênd 10;  
40. Norma Técnica n. 22* - Sistema 
de 	hidrantes 	e 	mangotinhos 	para 
combate a incêndio;  
41. Norma Técnica n. 28* - Gas 
liquefeito 	de 	petrOleo. 	Parte 	I 	- 
Manipulacao, utilizacao e central de 
GLP;  
42. Norma Técnica n. 28* - Gas 
liquefeito 	de 	petrOleo. 	Parte 	2 	- 
Armazenamento 	de 	recipiente 
transportável de GLP;  
43. Norma 	Técnica 	n. 	41* 	- 
EdificacOes existentes.  
44. Regimento dos Servicos Interno e 
Operacional 	Bombeiro 	Militar 	- 
RESIOBOM. (CAPITU LOS I a V)  
I 	Constituicao Federal de 1988: 

1.1. Da defesa do Estado e das 
instituicoes democràticas; 

Of 
LU 1.2. Das Forcas Armadas; 
o 1.3. Da segurança pUblica.  

2. Constituicao do Estado de Goiás de 
Nocoesde 1989: 

w direito 2.1 . Do poder judiciário: Da justica 
militar 

LU 2.2. Da administracao püblica: 
2.2.1 	Da organizaçao 

O administrativa; 
o 2.2.2 	Dos militares; 

2.2.3 	Da segurança püblica.  

Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar - cbmgo.planejamentodeensino©gmail.com  
Av. Pedro Paulo de Souza, Quadra HC4, Setor Goiânia 2, Goiãnia-GO, CEP 74.663-520. Telefone/Fax 

3201-2305/3201-2313 
DPG/SPE/EDITAL CHOA 2016 



35 

3. Direito penal militar: COdigo Penal 
Militar - CPM: 
3.1. Da aplicacao da Lei Militar; 
3.2. Do crime; 
3.3. Dos crimes contra a autoridade 

ou disciplina militar 
3.4. Dos crimes contra o servico 

militar e o dever militar. 
3.5. Dos crimes contra a 

administraçao_militar.  
4. Direito 	processual 	penal 	militar: 
COdigo de Processo Penal Militar - 

CPPM: 
4.1. Da policia judiciária militar; 
4.2. Do inquérito policial militar; 
4.3. Da prisao em flagrante; 
4.4. Da desercao em geral; 
4.5. Do processo de desercao de 

oficial; 
4.6. Do processo de deserçao de 

praca com ou sem graduacao e de 
praça especial.  
lnterpretacao de texto; funcOes e usos 
da linguagem; figuras de linguagem; 

Lingua 
gramática; notacoes léxicas; 

Gramática atualizada corn 
portuguesa 

acentuacao grafica; ortografia; 
o novo acordo ortográfico 

concordância nominal; concordância 
verbal; regencia verbal; regencia 
nominal; pronomes de tratamento.  

Observacäo: 
* Serâo consideradas as Notas Técnicas atualizadas ate a data de assinatura do edital. 
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ANEXO 3 
RECURSO 

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Selecao para o CHOA. 

RG: 	 Nome: 

OBM: 	 Questão(Oes) recursada(s): 
Fundamentaçao do recurso: 

Forite(s) que embasa(m) a argumentaçao: 

36 

Goiânia, ______ de 	de 20.  

Assi natu ra 
OrientacOes: 

1. Assine a foiha de recurso, identificando-se no local indicado; 
2. 0 julgamento dos recursos será publicado no Boletim Geral da Corporacao 

coletivamente. 
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ANEXO 4 

. TABELA 01 - FLEXAO DE BRACO NO SOLO - MASCULINO: 
IDADE (anos) MINIMO DE REPETIçOES 

26-33 13 
34-39 10 
40-45 08 
46-49 06 

50EACIMA ISENTO 

. TABELA 01A - FLEXAO DE BRACO NO SOLO - FEMININO: 
IDADE (anos) MINIMO DE REPETIcOES 

26-33 16 
34-39 13 
40-45 10 
46-49 07 

50 E ACIMA ISENTO 

. TABELA 02—ABDOMINAL ESTILO SUPRA - MASCULINO: 
IDADE (anos) M1NIMO DE REPETIQOES 

26-33 23 
34-39 20 
40-45 16 
46-49 13 

50 E ACIMA ISENTO 

. TABELA 02A - ABDOMINAL ESTILO SUPRA - FEMININO: 
IDADE (anos) MINIMO DE REPETIcOE5 

26-33 21 
34-39 18 
40-45 15 
46-49 12 

50 E ACIMA ISENTO 

TABELA 03— CORRIDA NO TEMPO DE 12 MINUTOS - MASCULINO: 
IDADE (anos) DISTANCIA MINIMA (M) 

26-33 1.900 
34-39 1.800 
40-45 1.700 
46-49 1.600 

50 E ACIMA ISENTO 

TABELA 03A - CORRIDA NO TEMPO DE 12 MINUTOS - FEMININO: 
IDADE (anos) DISTANC A MINIMA (M) 

26-33 1.800 
34-39 1.600 
40-45 1.500 
46-49 1.400 

50EACIMA ISENTO 

TABELA 04— FLEXAO NA BARRA - MASCULINO: 
IDADE (anos) MINIMO DE REPETIcOES 

26-33 03 
34-39 02 
40-45 01 

46 E ACIMA ISENTO 
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TABELA 04A - FLEXAO NA BARRA - FEMININO: 
DADE (anos) _ I 	MINIMO DE REPETIcOES 

26-33 I 03  
34-39 02 
40-45_ I 	 01 

46EACIMA I 	 ISENTO 

TABELA 05- MARCHA DE 3000 m - MASCULINO 

DADE_(anos) TEMPO _PERCORRIDO 
ABAIXODE5O ISENTO 

50-53  2559a_2500 
54-57 2759a_2700 
58-61 2959a_2900 

TABELA 05A- MARCHA DE 2.400 m - FEMININO: 

DADE_(anos) TEMPO _PERCORRIDO 
ABAIXODE5O ISENTO 

50-53 25'59_a_2500 
54-57 2759_a_2700 
58-61 2959_a_2900 

38 
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ANEXO 5 
IMPUGNAcA0 AO EDITAL 

Ao: Sr. Presidente da Comissão de Selecao para o CHOA. 

RG: 	 Nome: 

OBM: 	 Item I Subitem impugnado: 
Fundamentacao da impugnacao: 

Goiânia, ______ de 
	

de 20—.  

Assinatura 
OrientacOes: 

3. Assine a impugnacao, identificando-se no local indicado; 
4. 0 julgamento da impugnaçao será publicado no Boletim Geral da Corporacao 

coletivamente. 
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