
ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM 
PENITENCIÁRIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

3º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR 
Inscrição 

FOTO 
Nº________/____ 

Ficha de Inscrição Cadastral  

 Programa Bombeiro Mirim 
 

Nome do Candidato 
Nome do Pai/ Mãe/ Responsável 

 
Sexo: M F Data de Nascimento 
Endereço Completo  

Telefones: Residencial Celular: 
 

Obs: Uma cópia dos seguintes documentos devem ser anexados à ficha de inscrição:  
Do responsável:  
a) Documentos de Identificação dos pais ou responsável RG e CPF; 
b) Titulo de eleitor; 
c) Carteira de trabalho assinada ou não;  
d) Certidão de nascimento ou casamento;  
e) Comprovante de endereço atual de residência no município de 

Anápolis (CELG);  
f) Cartão do cidadão (se possuir), ou comprovante de recebimento de 

bolsa família; 
g) Comprovante de renda; 

 
Do candidato:  

a) Certidão de nascimento;  
b) Comprovante de matrícula em instituição de ensino reconhecida pelo MEC 

com turno; (declaração escolar);  
c) Duas fotos 3x4;  
d) Atestado médico constando aptidão mental e física, ou restrições (se 

houver), para realizar todas as atividades do Programa Bombeiro Mirim; 
e) Exame comprovando tipagem sanguínea e fator RH; 
f) CPF 

 
 

                               
Assinatura 

(Declaro que sou representante legal do candidato e que estou ciente e concordo com as 
condições estabelecidas pelo Edital.) 

 

Nº INSCRIÇÃO: _______________ 

 
Nome do candidato: 

_______________________________________________________________________________________ 

Declaro ter lido o Edital e estar ciente das obrigações do candidato, comprometendo-me a comparecer, no dia 

da matrícula, no Programa Bombeiro Mirim, previsto do dia 14/01/2019 à 31/01/2019, no quartel do 1º 

Pelotão do 3º Batalhão Bombeiro Militar, sob pena de cancelamento da inscrição. 

 
 

 
_________________________________________ 

 
Assinatura do Responsável 

 
 
 
Nº INSCRIÇÃO: _______________ 

 
Nome do candidato: 
 
_____________________________________________________________________________________  
Declaro ter lido o Edital e estar ciente das obrigações do candidato, comprometendo-me a comparecer, no dia 

da matrícula, no Programa Bombeiro Mirim, previsto do dia 14/01/2019 à 31/01/2019, no quartel do 1º Pelotão 

do 3º Batalhão Bombeiro Militar, sob pena de cancelamento da inscrição. 

 

_______________________________ 
Assinatura do Responsável 

 

 
Para ter acesso ao Edital nº 02/2018 deste  
processo seletivo, favor enviar email para  
bombeiromirim3bbmanapolis@gmail.com,  
solicitando o mesmo, e enviaremos o edital  
em arquivo digital. Dúvidas ligar 3902-2625. 



CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 02/2018 
 

O calendário de eventos do Programa Bombeiro Mirim do 3º BBM será conforme quadro 
a seguir. 

 

DATA/PERÍODO EVENTO 

12/11/2018 Aprovação e Publicação do Edital 

13/11/2018 a 
04/01/2019 

Inscrições no CRAS 

11/01/2019 Divulgação dos resultados da seleção no local da inscrição 

14/01 a 31/01/2019 Cadastro e Matrícula dos candidatos selecionados 
07/02/2019 Reunião com os pais ou responsáveis 

11/02/2019 Início do Programa 

09/12/2019 Término do Programa 

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. A ficha de inscrição é o anexo “A” deste edital, que deverá ser impressa, preenchida 
com letra legível e entregue assinada e com foto, no dia de comparecimento para efetuar 
a inscrição, na coordenação do Programa Educacional Bombeiro Mirim, situada no 1º 
Pelotão do 3º Batalhão Bombeiro Militar, sito à Av. Santos Dumont esquina com Rua 
Uruguai, sem número, Jardim das Américas 1ª Etapa, Anápolis-Go;  
4.3. Junto à ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverão ser anexadas os 
documentos relacionados na mesma; 
4.4. Não será realizada inscrição com documentação incompleta; 
4.5. A inscrição do candidato será presencial e realizada somente no local indicado no item 
4.3;  
4.6. Os representantes legais serão os responsáveis pelas informações prestadas ao 
inscrever o candidato no Programa; 
4.7. Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no calendário deste edital.  

 

                                              Quadro 01 – Distribuição de vagas  

Período Turno Indicação dos 
órgãos conforme 

item 5.1 

Dependentes de civis da 
comunidade em geral 

Cadastro de 
Reserva 

Faixa etária 
para 

inscrição 

2019 Matutino 10 30 20 

 
Nascidos de 
01/01/2003 à 
31/12/2006 

(12 a 16 Anos) 
 
 
 
 

 
 

2019 

 

Vespertino 15 45 20 

 
TOTAL 

 
25 75 100 

 


