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EDITAL BOMBEIRO MIRIM N° 001/2014 

  

O Comandante do 10º Pelotão Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições legais, 
tendo em vista o disposto nas Leis nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
criança e do adolescente) e 14805/04 de 09 de junho de 2004 (Criação do Programa 
Bombeiro Mirim), torna público que serão abertas inscrições para o preenchimento 
das vagas oferecidas por esta Instituição para o Programa Educacional Bombeiro 
Mirim 2014. 
 
 
 
 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO  
PARA 2014 

 
 
O calendário de eventos do Programa Educacional Bombeiro Mirim - 10º PBM será 
conforme quadro a seguir. 

 
Data/Período Evento 

14/05/2014 Aprovação e Publicação do Edital 

19/05/2014 a 
03/06/2014 

Inscrições 

05/06/2014 Sorteio das vagas 

06/06/2014 Divulgação dos resultados no 10º PBM 

09/06/2014 a 
13/06/2014 

Cadastro e Matrícula dos candidatos selecionados 
Romaneio de uniformes 

16/06/2014 Reunião com os pais dos candidatos selecionados 

24/06/2014 Início do Programa 

29/05/2015 Término do Programa 
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EDITAL BOMBEIRO MIRIM N° 001/2014 

 
1. ABERTURA 
1.1. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, de conformidade com a Lei 
nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990 e 14805/04 de 09 de junho de 2004 faz saber, 
por esse Edital, que serão abertas inscrições para o preenchimento de 60 (sessenta) 
vagas oferecidas para o Programa Educacional Bombeiro Mirim 2014. 
1.2. As vagas oferecidas destinam-se a crianças de 08 a 11 anos, que freqüentem a 
escola regularmente. 
 
2. DO PROGRAMA 
2.1. O Programa Educacional Bombeiro Mirim faz parte do Plano de 
Responsabilidade Social do 10º Pelotão Bombeiro Militar, que tem como intuito 
oferecer a crianças de 08 a 11 anos de idade informações, orientações, treinamento, 
educação e base de apoio para a formação do cidadão. 
O programa possui foco em diversas instruções para formação do cidadão: noções 
de primeiros socorros e salvamento aquático, educação física, cidadania, civismo, 
ordem unida, prevenção de incêndios, nós e amarrações, educação no trânsito, 
palestras diversas e visitas técnicas. 
Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar contemplará o seu papel de inserção 
social por meio do programa, propiciando apoio à sociedade goiana na formação 
básica do cidadão, contribuindo com o Programa de Ação Comunitária da Secretaria 
da Segurança Pública e Justiça, e conseqüentemente com o Estado de Goiás para a 
melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas. 
 
3. DOS OBJETIVOS 
3.1. Conscientizar sobre a necessidade de cidadania (segurança, educação 
ambiental e saúde) para favorecer o desenvolvimento sócio-cultural da criança e do 
adolescente, atuando na prática de ações que possibilitem o afastamento de 
situações de risco, bem como o trabalho árduo para o estreitamento de vínculos 
familiares e comunitários para que estes, num futuro próximo, atuem como agentes 
multiplicadores desse processo de transmissão. 
3.2. Fomentar a cidadania, favorecendo o desenvolvimento sócio-cultural da criança 
e do adolescente, de forma a inserir na sociedade um cidadão com valores 
humanos, morais e éticos. 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
4.1. A inscrição implica o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste Edital, das quais o 
representante legal não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 
4.2. As inscrições serão abertas a partir das 08:00h do dia 19 de Maio de 2014 e 
encerradas, impreterivelmente, às 18:00h do dia 03 de junho de 2014. 
4.3. A ficha de inscrição para o sorteio é o anexo A deste edital, deverá ser 
impressa, preenchida com letra legível e entregue assinada pelo responsável do 
menor candidato no Posto de Inscrição do Bombeiro Mirim no 10º Pelotão Bombeiro 
Militar, sito à Rua Angra dos Reis nº 39 Vila de Furnas, Minaçu – Go. 
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4.4. A inscrição do candidato será presencial e realizada somente no local indicado 
no item 4.3;  
4.5. Os representantes legais serão os responsáveis pelas informações prestadas ao 
inscrever a criança no Programa. 
4.6. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no calendário deste 
edital. 
4.7 A taxa de inscrição será 01(um) kg de alimento não perecível, exceto sal e fubá e 
preferencialmente, arroz, feijão, óleo ou macarrão, que deverá ser entregue na 
Coordenação do Programa Educacional Bombeiro Mirim no quartel do 10° Pelotão 
Bombeiro Militar. 
4.8 Os mantimentos arrecadados serão doados ao Lar do Idoso e a APAE de 
Minaçu. 
 
 
5. DAS VAGAS 
5.1. Serão oferecidas 60 vagas aos candidatos apresentados pelo Comando Geral 
do Corpo de Bombeiros Militar,  para dependentes de Civis da comunidade em geral, 
escolhidos por meio de sorteio e indicados pela Secretaria de Promoção Social de 
Minaçu que atendam aos requisitos exigidos no item 6.2; 
5.2. Aos candidatos apresentados pelo Comando do Corpo de Bombeiros Militar 
destinam-se 10 (dez) vagas existentes para cada turno (matutino e vespertino); 
5.3. Aos dependentes de civis da comunidade em geral destinam-se 30 (trinta) 
vagas oferecida para o Programa Educacional Bombeiro Mirim 2014, sendo 15 
(quinze) para o período matutino e 15 (quinze) para o período vespertino. 
5.4. A Secretaria de Promoção Social destinam – se 20 (vinte) vagas a serem 
preenchidas segundo critérios próprios e encaminhadas ao Comando do 10º PBM 
até o encerramento da matrícula em 13/06/2014; 
5.5. Ao cadastro de reserva destinam-se 10(dez) vagas, por turno, durante o sorteio; 
5.6. A distribuição das vagas e o limite de idade obedecerão ao quadro a seguir: 
 

Quadro 01 – Distribuição de vagas 

Período 
Candidatos apresentados 

pelo Comando do Corpo de 
Bombeiros Militar 

Dependentes de civis da 
comunidade em geral 

Secretaria de 
Promoção Social – 
Prefeitura Minaçu 

Faixa etária para 
inscrição 

2014 
10 30 20 

08 a 11 anos até a 
data da inscrição 

Cadastro de reserva 
10 

08 a 11 anos até a 
data da inscrição 

 
 
6. DA SELEÇÃO 
 
6.1. Dos pré-requisitos para a seleção 
6.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, devidamente comprovados 
mediante documentação para efetuar a inscrição; 
  a) Residir à cidade de Minaçu, devidamente comprovado, conforme item 4.4, 
alínea “d”; 
  b) Estar devidamente inscrito, atendendo ao que prevê o item 4; 
  c) Possuir idade mínima de 08 anos e máxima de 11 anos até a data da 
inscrição; 
  d) Estar apto, de acordo com Atestado Médico, mental e fisicamente a realizar 
todas as atividades do Programa Educacional Bombeiro Mirim; 
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  e) Estar matriculado no período inverso ao preterido no Programa 
Educacional Bombeiro Mirim em Instituição pública de ensino reconhecida pelo MEC 
e freqüentar assiduamente a escola. 
  
6.2. Do sorteio 
6.2.1. O preenchimento das vagas para o Programa Educacional Bombeiro Mirim 
será feito mediante SORTEIO. O sorteio será realizado às 09:00h do dia 05 de junho 
de 2014, conforme calendário de eventos deste Edital, no Pátio do 10º Pelotão 
Bombeiro Militar. 
6.2.2. Os primeiros sorteados preencherão as vagas de acordo com o Quadro 01 do 
item 5.4 – quadro de distribuição de vagas, e a sua ordem de classificação será de 
acordo com a ordem em que forem sorteados. Além dessas, os sorteados seguintes 
preencherão 10 (dez) vagas que constituirão cadastro de reserva, obedecendo à 
ordem de sorteio, que deverão ser chamados em caso de desistência ou perda de 
direito a vaga de algum candidato selecionado no período de matrículas. Serão 
sorteados 15 candidatos para cada turno e 05 para o cadastro de reserva do 
respectivo turno. 
6.2.3. Se o candidato estiver ausente no momento em que seu nome for sorteado, 
este perderá o seu direito. A vaga será sorteada para os que estiverem presentes no 
local. 
6.2.4. O sorteio é de caráter ELIMINATÓRIO e CLASSIFICATÓRIO. Os candidatos 
que forem sorteados serão classificados e convocados para efetuarem matrícula.  
6.2.5. A relação dos sorteados poderá ser verificada no 10º Pelotão Bombeiro Militar 
(Unidade sede do Programa). 
 
 
7. DO CADASTRO E DA MATRÍCULA 
 
7.1. Somente os pais ou responsáveis dos candidatos do referido sorteio realizarão 
o cadastro e a matrícula das crianças, mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Documento de Identidade dos pais ou responsável(is); 
b) Certidão de Nascimento do candidato; 
c) Comprovante de endereço da residência atual; 
d) 02 fotos 3x4. 
e) Ficha de matrícula (Anexo B) 
f) Autorização de uso da imagem (Anexo C) 
g) Atestado médico para atividades físicas. 
h) Comprovante de matrícula no período matutino em instituição 

pública de ensino reconhecida pelo MEC; 
 

7.2. O candidato sorteado que não concretizar seu cadastro e matrícula por falta da 
documentação exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado em 
calendário neste edital perderá o direito à vaga. 
7.3. Em caso de desistência ou perda do direito à vaga de algum dos candidatos 
sorteados, os candidatos do cadastro de reserva serão chamados para substituir, 
obedecendo à ordem em que foram sorteados. 
7.4. Não será permitido, em hipótese alguma, o trancamento de matrícula. 
 
8. DO PROGRAMA 
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8.1. Os alunos matriculados comporão a turma do Programa Educacional Bombeiro 
Mirim nos períodos matutino e vespertino e, portanto, deverão freqüentar a escola no 
período inverso ao do período preterido junto ao programa. 

Quadro 2 

Período Horário 

Matutino 08:00 às 11:00 

Vespertino 14:00 às 17:00 

*Sem prejuízo para as atividades do ensino formal. 
 
8.2. Os alunos terão aulas no Programa Educacional Bombeiro Mirim duas vezes por 
semana, a saber, nas terças-feiras e sextas-feiras. 
8.3. O Corpo de Bombeiros Militar fornecerá para os alunos, um kit que será utilizado 
durante todo o curso, contendo: 

a) 01 (uma) calça operacional padrão Bombeiro Militar; 
b) 01 (uma) camiseta de cor vermelha; 
c) 01 (um) par tênis de cor preta; 
d) 01 (um) gorro de cor vermelha; 
e) 01 (uma) camiseta regata de cor vermelha; 
f) 01 (um) calção de cor vermelha; 
g) 01 (um) par de meias; 
h) 01 mochila; 
i) 01 (um) traje de banho; 
j) 01 (um) cinto. 
 

8.4. As identificações nas camisetas (determinada pela Coordenação do Programa 
Educacional Bombeiro Mirim) ficarão a cargo do 10º PBM. 
8.4.1 As modificações e ajustes necessários nos uniformes fornecidos, ficarão a 
cargo dos pais ou responsável(is). Sendo vedada, no entanto, modificações que 
alterem os padrões de apresentação do uniforme. 
8.5. Os alunos receberão material didático para acompanhamento das aulas. 
8.6. A alimentação para as crianças no período de permanência no programa será 
fornecida pelo Corpo de Bombeiros Militar, no intervalo entre as aulas. 
8.7. O transporte de ida para as aulas e de retorno das crianças ficará a cargo dos 
pais ou responsável(is).  
8.8. O conteúdo programático do curso está postado no quadro abaixo: 
 
 

Quadro 3 
Grupo/Área Disciplina Carga-horária Objetivo 

Formação de Bombeiros 

Educação física e natação 100 
Obter condição física para participar 
de atividades recreativas 

Noções de salvamento 20 

Aprender algumas técnicas voltadas 
para o salvamento de vidas e bens 
que possam ser empregadas no dia – 
a – dia. 

Ordem Unida 40 
Aprender as técnicas de marcha em 
movimento ou não, e os sinais de 
respeito 

Noções de Teoria de Incêndio 20 
Realizar prevenção de incêndios em 
geral e utilizar extintores de incêndio 

Noções de Primeiros Socorros 20 
Aplicar os procedimentos técnicos de 
primeiros socorros em possíveis 
vítimas 

Formação Ética e Cidadã 
Música 50 

Iniciar o contato com a arte da música 
e compor a banda marcial do 
Bombeiro Mirim. 

Educação Ambiental 15 
Realizar atividades que envolvam a 
relação com o meio ambiente 
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Educação no Trânsito 15 Conhecer as leis básicas do trânsito 

Higiene pessoal 10 
Conhecer  e realizar procedimentos 
básicos de higiene pessoal 

Acompanhamento pedagógico 20 

Acompanhar o desenvolvimento na 
escola, bem como servir de 
complementaridade para atividade 
escolar 

Prevenção e combate ao uso de 
drogas 

10 

Aprender a identificar os tipos de 
drogas, lícitas e ilícitas, e adquirir 
formação para distinguir entre o riscos 
do uso e abuso de drogas 

Formação Geral 
Palestras, filmes, visitas, recreação e 
atividades culturais 

10 
Participar de palestras em geral que 
contribuam para a formação do 
cidadão 

Carga horária total do curso 330 

 
8.9 Os temas relacionados a Formação Cidadã serão ministrados por profissionais 
capacitados (pedagogas, psicólogas e assistentes sociais) conforme parceria com a 
prefeitura municipal de Minaçu, por meio da Secretaria de Promoção Social Trabalho 
e Habitação. 
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
9.1. A Direção Local do Programa Educacional Bombeiro Mirim do 10ºPBM – Minaçu 
ficará a cargo do comandante desta unidade. 
9.2 O coordenador local do Programa Educacional Bombeiro Mirim do 10º PBM – 
Minaçu ficará a cargo da Sd Analizy Monteiro de S. Cabral. 
9.3 O Instrutor do curso do Programa Educacional Bombeiro Mirim do 10º PBM – 
Minaçu ficará a cargo do Sd Deni Anderson Barbalho. 
9.4 A coordenação poderá convidar Bombeiros Mirins formados na última turma 
(PROEBOM/12) para auxiliar nas atividades do PROEBOM/14 após solicitação ao 
Diretor Local do PROEBOM e consequente convocação do mesmo por meio de ato 
próprio. 
9.5 Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao Horário Oficial de Brasília. 
9.6 Será eliminado do Programa, a qualquer tempo, o candidato cujo(s) 
responsável(is) fizer(em), em qualquer documento declaração falsa ou inexata. 
9.7 Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Programa, em conjunto com o Comando da Unidade onde será sediado o programa. 
 
 

Minaçu, 14 de Maio de 2014. 
 
 
 
 
 
 

Ciro Martins da Silva – Cap BM 
Comandante do 10º Pelotão Bombeiro Militar 

Diretor Local do PROEBOM – 10º PBM 
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* Declaro ter lido o Edital e estar ciente das obrigações do candidato, comprometendo-me a 

comparecer no sorteio de vagas do Programa Educacional Bombeiro Mirim no dia 05/06/2014 (quinta-

feira), às 09:00h no quartel do 10º Pelotão Bombeiro Militar, sob pena de cancelamento da inscrição. 

Nº INSCRIÇÃO : _______________ 

 

Nome do candidato: _______________________________________________ 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

ANEXO A 
 

 
ESTADO DE GOIÁS 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

10º Pelotão Bombeiro Militar 
 
  
 

Ficha de Inscrição Cadastral 
                                      Programa Educacional Bombeiro Mirim 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nome do Candidato   

Nome do Pai/ Mãe/ Responsável  

 

Sexo: M   F   Data de Nascimento   

Endereço Completo   

 

Telefones: Residencial  Celular  

Inscrição 
Nº________/____ 

 

Assinatura  
(Declaro que sou representante legal do candidato e que estou ciente e concordo com as 

condições estabelecidas pelo Edital.) 

G
u
a
rd

e
 e

s
te

 c
a
n
h
o
to

. 
E

le
 é

 s
e
u
 

c
o
m

p
ro

v
a
n
te

 d
e
 i
n

s
c
ri
ç
ã
o
. 

* Declaro ter lido o Edital e estar ciente das obrigações do candidato, comprometendo-me a 

comparecer no sorteio de vagas do Programa Educacional Bombeiro Mirim no dia 05/06/2014 (quinta-

feira), às 09:00h no quartel do 10º Pelotão Bombeiro Militar, sob pena de cancelamento da inscrição. 

Nº INSCRIÇÃO : _______________ 

 

Nome do candidato: _______________________________________________ 

___________________________________________ 

Assinatura do Responsável 

G
u
a
rd

e
 e

s
te

 c
a
n
h
o
to

. 
E

le
 é

 s
e
u
 

c
o
m

p
ro

v
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e
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n

s
c
ri
ç
ã
o
. 
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ANEXO B 
 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
10º PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR 

PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM  

 
 

FICHA DE MATRÍCULA 
 

1. AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO ADOLESCENTE 
 
EU, ________________________________________________________________ 
ABAIXO ASSINADO, PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL PELO MENOR 
___________________________________________________________________
LIVREMENTE O AUTORIZO A FREQUENTAR O CURSO DE FORMAÇAÕ DE 
BOMBEIROS MIRINS, DO QUAL EU SOU CONHECEDOR DO SEU REGIMENTO 
INTERNO E ESTAREI À DISPOSIÇÃO DA COORDENAÇÃO QUANDO FOR 
SOLICITADO. 
 
 

2. DADOS PESSOAIS DOS PAIS/RESPONSÁVEIS 
 
NOME:______________________________________________________________
ENDEREÇO:_________________________________________________________
LOCAL DE TRABALHO: _______________________________________________ 
TELEFONES:__________________________EMAIL: ________________________  
 
 
 

3. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
 
NOME:______________________________________________________________ 
ENDEREÇO:_________________________________________________________ 
DATA DE NASCIMENTO: ___/___/______ 
NATURALIDADE: _________________________________ 
ESTÁ CURSANDO QUAL SÉRIE: _________________________________ 
HORÁRIO EM QUE ESTUDA: ____________________________________ 
ESCOLA QUE FREQUENTA: _____________________________________ 
 
 
 
 

______________________________ 
ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL 
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ANEXO C 
 

 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu, _________________________________________________________ (nome do 

pai/mãe/responsável legal pelo bombeiro mirim), _________________________________ 

(nacionalidade), ______________ (estado civil), ________________________ (profissão), 

portador da Cédula de Identidade RG nº _________________, inscrito no CPF/MF. sob nº 

________________,residente__________________________________________________

______________, na cidade de ____________________, AUTORIZO o uso da imagem 

de_______________________________________________________________________ 

(nome do bombeiro mirim) em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros 

meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e institucional do 

PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM, com sede no 10º PBM sito a Rua Angra 

dos Reis nº 39, esquina com Rua Itabera Vila de Furnas, Minaçu - Go, sejam essas 

destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno desta instituição, 

desde que não haja desvirtuamento da sua finalidade. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades e, em 

destaque, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor; folhetos em geral (encartes, mala 

direta, catálogo, etc.); (III) folder de apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em 

geral; (V) home page; (VI) cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-

tapes, televisão, cinema, programa para rádio, entre outros). 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem 

que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer 

outro, e assino a presente autorização em 02 (dias) vias de igual teor e forma. 

 

Minaçu-GO, ____ de ________________, de 2014 

 

_______________________________________________________ 

Nome do responsável legal: 

 

PROGRAMA EDUCACIONAL 
BOMBEIRO MIRIM - PROEBOM 


