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1. ABERTURA 
 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, através do Comando do 15º 

Batalhão Bombeiros Militar, em conformidade com a Lei nº 8.069/90 de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da criança e do adolescente) e 14.805/04 de 09 de junho de 2004 

(Criação do Programa Bombeiro Mirim),  e através da parceria firmada com a Prefeitura 

Municipal de Trindade, por meio da Secretária Municipal de Assistência Social, faz 

saber, por meio desse Edital, que estão abertas as inscrições para o preenchimento de 

60 (sessenta) novas vagas para o Programa Educacional Bombeiro Mirim, Turma 

2018 de Trindade – GO. 

As vagas oferecidas destinam-se a crianças nascidas no período de 2006 a 

2009, ou seja, de 09 a 12 anos de idade e que estejam matriculados e frequentando 

regularmente a escola.  

 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 
PARA 2018 

 
O calendário de eventos para seleção dos novos participantes ao Programa 

Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM/2018 – 15º BBM, se dará conforme a seguir.       

Data 
Evento 

Local  

De 12 a 
16/03/2018 

Inscrições  
 15º Batalhão Bombeiro Militar 

Av. Manoel Monteiro C/ rua Pecuária 

20/03/2018 Sorteio das vagas  Câmara Municipal de Trindade    

21 e 22/03/2018 
Divulgação relação dos 

candidatos selecionados 
15º Batalhão Bombeiro Militar 

Av. Manoel Monteiro C/ rua Pecuária 

23 a 28/03/2018  
Matrícula dos candidatos 

selecionados 

Secretária de Assistência Social  
Av. Manoel Monteiro próximo da 

Rodoviária – Centro  

04/04/2018 
Reunião com os pais dos 
candidatos selecionados 

Câmara Municipal de Trindade    

09/04/2018 Início do Programa - Anual 
Centro de Formação dos Bombeiros 

Mirins – Conjunto Sol Dourado  
 
 
2. DO PROGRAMA 

 O Programa Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM é uma ação de 

Responsabilidade Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás que estará 
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sendo realizado em Trindade, ao longo de 2018, através da parceria com a Secretária 

Municipal de Assistência Social de Trindade, que tem como intuito oferecer as crianças 

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, ética e 

cidadania, prevenção e combate ao uso de drogas, higiene pessoal, educação 

ambiental, ordem unida, prevenção e combate á incêndios, nós e amarrações, 

educação no trânsito, palestras diversas e visitas técnicas. 

  Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar, juntamente com a Secretária 

Municipal de assistência Social de Trindade visa contribuir com a sociedade na 

formação básica do cidadão, desenvolvendo o Programa de Ação Comunitária da 

Secretaria da Segurança Pública, 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 sociocultural da criança, 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, visando inserir na sociedade um cidadão com valores 

humanos, morais e éticos. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1. A inscrição implica o conhecimento e a prévia 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 08h00min do dia 12 de março e 

encerradas, impreterivelmente, às 17h00min do dia 16 de março de 2018; 

4.3. Junto à ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverão ser apresentadas 

cópias dos seguintes documentos: Cópia da Carteira de Identidade do responsável e 
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criança e comprovante de endereço e que a criança se encontra matriculada na rede 

pública.    

4.4. A inscrição do candidato será presencial e realizada somente no local indicado no 

Calendário acima; 

4.5. Os representantes legais são os responsáveis pelas informações prestadas ao 

inscrever a criança no Programa. 

 

5. DAS VAGAS 

5.1. Serão oferecidas um total de 60 novas vagas distribuídas conforme quadro abaixo:  

Quadro 01 – Distribuição de vagas 

Candidatos (Vagas) Período Matutino Período Vespertino 

Sexo Masculino  
(Inscrito em algum 
programa social) 

25 25 

Sexo Feminino 
(Inscrito em algum 
programa social) 

05 05    

Total 30 30 

Cadastro de reserva 10 10 

* Do total geral de vagas, 05 (cinco) vagas poderão ser abertas para as demais crianças que não estejam 

cadastrados em nenhum programa social (Federal, Estadual ou Municipal, independente de sexo e condição 
social, mas que tenham interesse em participar do programa. 

 

5.2 Caso as vagas livres não sejam preenchidas, as mesmas serão remanejadas para 

as crianças cadastrados no Programa PETI. 

5.3 Serão sorteadas 10 (dez) crianças para o cadastro de reserva para cada período e 

Programa, pois caso haja alguma desistência estes candidatos, por ordem de sorteio, 

serão convocados para participarem do PROEBOM – 2018.                                                                                 

 

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 na cidade de Trindade, devidamente comprovado, conforme item 4.3; 

  b) Ter realizado sua Inscrição junto ao Programa; 

  c) A criança deve ter nascido no período de 2006 a 2009; 
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  d) Estar matriculado no período matutino ou vespertino em Instituição de ensino 

reconhecida pelo MEC e frequentar assiduamente a escola. 

        

6.2. Do sorteio 

6.2.1. O preenchimento das vagas para o Programa Educacional Bombeiro Mirim será 

feito mediante SORTEIO presencial. O sorteio será realizado às 19h30min do dia 20 de 

março de 2018, na Câmara Municipal de Trindade, conforme calendário de eventos 

deste Edital; 

6.2.2. Os candidatos sorteados preencherão as vagas de acordo com o Quadro 01 do 

item 5.1 – 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 em cada período, 

obedecendo à ordem de sorteio, que deverão ser chamados em caso de desistência ou 

perda de direito a vaga de algum candidato selecionado; 

6.2.3. No dia do sorteio o responsável ou um representante devera estar no local do 

sorteio com o comprovante de inscrição ou certidão de nascimento da criança; 

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 conferida, entre os dias 16 e 19/03/2018, no 

15º BBM (Unidade sede do Programa) afixada na entrada do Quartel e na Secretaria de 

Assistência Social de Trindade, conforme calendário de eventos neste Edital. 

 

7. DA MATRÍCULA 

7.1. Somente os pais ou responsáveis dos candidatos selecionados no sorteio 

realizarão a matrícula das crianças, mediante apresentação dos documentos 

relacionados que serão repassados aos candidatos sorteados; 

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. 
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8. DO PROGRAMA 

8.1. Os alunos matriculados comporão a turma do Programa Educacional Bombeiro 

Mirim no período vespertino e matutino e, portanto, devem freqüentar a escola no outro 

período; 

8.2. Os alunos terão aulas no Programa Educacional Bombeiro Mirim de segunda a 

quinta-feira, 04 (quatro) vezes por semana Conforme Horários abaixo: 

Quadro 2 

Período Horário 

Matutino 07h00min às 10h00min 

Vespertino 13h00min às 16h00min 

*Sem prejuízo para as atividades do ensino formal. 
 
8.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Trindade será a responsável pela 

aquisição dos uniformes, conforme previsto pelo Regulamento de Uniformes do 

PROEBOM; 

8.4. As identificações nas camisetas e ajustes necessários nos uniformes fornecidos, 

ficarão a cargo dos pais ou responsável(is), sendo o padrão determinado pela 

Coordenação do Programa Educacional Bombeiro Mirim. Ficam vedadas modificações 

que alterem os padrões de apresentação do uniforme; 

8.5. A alimentação para as crianças no período de permanência no programa será 

fornecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Trindade, no intervalo 

entre as aulas; 

8.6. O transporte de ida para as aulas no quartel e de retorno para casa das crianças 

ficará a cargo dos pais ou responsável (is), salvo o transporte de ida e volta do quartel 

para os destinos programados para visitas técnicas que será de responsabilidade do 

Corpo de Bombeiros Militar e/ou da Prefeitura Municipal de Trindade; 

8.7. O conteúdo programático do curso será conforme quadro abaixo: 

ORDEM DISCIPLINAS 
4 x p/semana 

/ CHT 

1. Educação Física 120 

2. Noções de Salvamentos  70 

3. Noções de 1º Socorros 60 

4. Estudo e Prática Bombeiro Militar – Ordem Unida 60 

5. Noções de Teoria de Incêndio 30 

6. Ética e Cidadania 25 

7. Higiene Pessoal 20 

8. Acompanhamento Pedagógico  60 
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9. Noções de Educação Ambiental 25 

10 Noções de Educação no Transito 25 

11. Prevenção e Combate ao uso de drogas 30 

12. Noções de Informática 25 

13. Introdução e pratica de instrumento musical  100 

14. 
Temas Transversais: Palestra, filmes, recreação e 
atividades culturais com instrumentos musicais.  180 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 820 

 
 
9. DO LOCAL DE RELAIZAÇÃO DO CURSO: 
9.1 A parte teórica e as aulas do Programa Bombeiro Mirim serão realizadas nas 

instalações do PROEBOM localizado no Setor Sol Dourado, Trindade – GO; 

9.2 Algumas aulas teóricas e práticas acontecerão no 15º BBM; 

9.3 As aulas de educação física acontecerão em áreas externa das instalações do 

PROEBOM, como na quadra de esporte do setor Sol Dourado, Ginásio de Esporte de 

Trindade, Clube Raio de Sol entre outros. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

10.1. Será eliminado do Programa, a qualquer tempo, o candidato cujo(s) 

responsável(is) fizer(em), em qualquer documento declaração falsa ou inexata; 

10.2. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Programa, em conjunto com o Comando da Unidade e a Coordenadora do Centro de 

Convivência Social. 

Trindade, 01 de março de 2018. 

 
 

EMERSON Divino G. Ferreira – TC BM 
Comandante do 15º BBM/Trindade 
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ANEXO A 

 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 

 
 

  
Ficha de Inscrição Cadastral 

PROEBOM – 2018  
 

PROEBOM (     ) Matutino       (      ) Vespertino 

Obs: Não serão realizadas inscrições com documentação incompleta; 
  Os seguintes documentos devem ser anexados à ficha de inscrição: 

 a) Cópia do Documento de Identidade dos pais ou responsável (is); 
 c) Cópia da Certidão de Nascimento do candidato; 
   d) Cópia do comprovante de endereço da residência atual (conta de energia ou de água) 
 e) Comprovante de matrícula em instituição pública de ensino reconhecida pelo MEC; 

  h)Atestado médico constando  que a criança possui aptidão mental e física para realizar todas as atividades do 
Projeto Educacional Bombeiro Mirim. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Nome do Candidato:  

Nome do Pai/ Mãe/ Responsável: 

Sexo: M   F   Data de Nascimento   

Endereço Completo: 

 

Telefones: Residencial  Celular  

Seu filho (a) possui algum problema de saúde que requer uma atenção por parte dos 

Instrutores: (    ) NÂO  (     ) SIM , QUAL?: 

 

Inscrição 
 
Nº________/____ 

 

Assinatura  

(Declaro ser verdade as informações a cima descritas, 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 – 2018, no dia 15/03/2018(quinta-feira), às 20:00h no local definido 
neste edital. 
 
 

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
a
n
te

 d
e
 i
n

s
c
ri
ç
ã
o
. 

Militar: 
RG Nº 
Ass: 


