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0 Comandante do 141  BBM, no uso de suas atribuiçOes legais, tendo em 

vista o disposto nas Leis n° 8.069/90, de 13 de juiho de 1990 (Estatuto da crianca 

e do adolescente) e 14.805/04, de 09 de junho de 2004 (Criaçao do Programa 

Bombeiro Mirim), torna püblico que serão abertas inscricOes para a 

preenchimento das vagas oferecidas por esta lnstituiçao para o Programa 

Educacional Bombeiro Mirim 2018. 

CALENDARIO PARA 2019 

0 calendário de eventos do Programa Educacional Bombeiro Mirim do 14° BBM 

será conforme quadro a seguir. 

Data/Perlodo Evento 
15/03/2019 Aprovacao e Publicacao do Edital 

15/03 a 28/03/19 lnscricOes dias Uteis em horário comercial, no14 0  BBM. CEMAF. 
04/04/19 Sorteio das vagas, as 19hOOmin, no140  BBM. 
05/04/19 Divulgacão dos resultados da selecao no140  BBM. 

11/04/19 Reuniäo corn os pals ou responsáveis pelos dos candidatos 

selecionados no 140  BBM 
15/04e 19/04/19 Cadastro e Matricula dos candidatos selecionados no 14 0  BBM 

06/05/2019 lnicio do 1 0  Semestre do Programa 
27/06/2019 Término do 1 1  Semestre do Programa 
01/08/2019 lnIcio do 2 0  Semestre do Programa 
28/11/2019 Térrnino do 2 0  Sernestre do Programa 

1. ABERTURA 

1.1. 0 comandante dol40  Batalhäo Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, em conformidade corn a Lei n° 8.069/90, de 13 de 

juiho de 1990 e 14.805/04, de 09 de junho de 2004 faz saber, par este Edital, que 

seräo abertas inscriçOes para o preenchimento de 100(cem) vagas oferecidas 

para o ProgramaEducacional Bombeiro Mirim 2019, sendo que 50 vagas serão 

destinadas para a sistema de sorteio e 50 vagas seräo preenchidas par indicacao 

da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. 

1.2. As vagas oferecidas em sorteio destinam-se a crianças/adolescentesde 08 a 

12 anas. 

1.3. As crianças/adolescentes deveräo comprovar durante todo o programa que 

frequentam regularmente escolas da rede pUblica ou privada de ensino, através 

de comprovante escolar de matrIcula e frequencia. 
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2. DO PROGRAMA  

2.1. 0 Programa Educacional Bombeiro Mirim do14° BBM faz parte do Piano de 

Responsabilidade Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na 

cidade de Senador Canedo, e tern como parceiro preferencial a Prefeitura 

Municipal de Senador Canedo, tendo coma intuito oferecer as 
crianças/adolescentes inforrnacoes, orientacoes, treinamento, educacao e base 

de apoio para.a formação do cidadão. 

o programa possui foco em diversas instruçOes para forrnaçao do cidadäo: 

Educacao FIsica, Nocoes de Saivamentos, Noçoes de Primeiros Socorros, Estudo 

e Prática Bombeiro Militar - Ordem Unida, Noçoes de Teoria de lncêndio, Etica e 

Cidadania, Higiene Pessoal, Acompanhamento Pedagogico, NocOes de Educacao 

Ambiental, NoçOes de Educàcao no Trânsito, Prevencao e Combate ao usc de 

drogas, NoçOes de lnformática e Temas Transversais: palestra, fUmes, recreacao 

e atividades culturais. 

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar contempiará o seu papel de insercao 

social par melo do prograrna, propiciando apoio a sociedade goiana na formacao 

básica do cidado, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todas as 

pessoas. 

3. DOS OBJET WOS 

3.1. Conscientizar sobre a necessidade de cidadania (segurança, educacao 

ambiental e saüde) para favorecer o desenvolvimento sociocultural da crianca e 

do adolescehte, atuando na prática de açOes que possibilitem o afastamento de 

situacoes de risco, bern corno o trabaiho árduo para o estreitamento de vInculos 

familiares e comunitários para que estes, nurn futuro proximo, atuem como 

agentes multiplicadores desse processo de transmissäo. 

3.2. Fomentar a cidadania, favorecendo o desenvolvimento sociocultural da 

criança e do adolescente, de forma a inserir na sociedade urn cidadão corn 

valores humanos, morais e éticos. 
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4. DAS INscRIcOEs 

4.1. A inscricao implica no conhecirnento e a tácita aceitacao das condiçOes 

estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros Militar neste Edital, das quais o 

representante legal näo poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento. 

4.2. 0 periodo de inscriçOes obedecerá ao calendrio de eventos proposto. 

4.3. A ficha de inscricão para o processo seletivo constante do anexo "A" deste 

edital deverá ser impressa, preenchida corn letra legIvel e entregue assinada, 

no140  BBM, durante o perlodo de inscricao constante neste edital. 

4.4. Para os candidatos sorteados preencher ficha de inscricao, devendo ser 

anexadas 01 (uma) côpia de cada urn dos seguintes documentos: 

a) Documento de ldentidade dos pais ou responsável (is); 

b) Certidäo de Nasciménto do candidato; 

c) Comprovante de endereco atual de residência no municIpio de Senador 

Canedo/GO; 

d) Atestado medico, constando aptidão mental e fIsica, para a realizacao 

de esforcos fIsicos e solucao de problemas; 

e) 01 (uma) foto 3x4. 

OBS: A documentaçao constante nos itens poderá ser entregue no prazo 

estabelecido posteriormente a matrIcula. 

4.5. Os representantes legais serão os responsaveis pelas informacOes prestadas 

ao inscrever a criança/adolescente no Programa. 

4.6. Não serão aceitas inscricoes fora do prazo estabelecido no calendário deste 

edital. 

4.7. Os sorteados deverão entregar todos os documentos solicitados no item 4.4, 

no dia de comparecimento para efetuar a matrIcula (vide calendário) na 

cdordenaçao do Programa Educacional Bombeiro Mirim no14 0  BBM, sito a Rua 05 

Qd. 09 area 01 CEP 74250-000 Conjunto Uirapuru - Senador Canedo. 

El 
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5. DAS VAGAS 
 

5.1. Sergio oferecidas 50(cinquenta) vagas para sorteio conforme o item 1.1 do 

presente edital; 

5.2. A distribuiçao das vagas obedecerá ao quadro a seguir: 

QUADRO DE VAGAS 

Turno Vagas 

Matutino 25 

Vespertino 25 

Total 50 

6. DA sELE(;A0 

6.1. Dos pré-requisitos para a selecäo 

6.1.1. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, devidamente comprovados 

med lante documentaçao para efetuar a inscriçao; 

a) Residir a cidade de Senador Canedo, devidamente comprovado, conforme item 

4.4, alInea"c"; 

b) Estar devidamente inscrito, atendendo ao que prevê o item 4; 

c) Possuir idade minima de 08 anos, completos, e maxima de 12 anos ate a data 

da inscriçao; 

d) Estar matriculado em lnstituiçao de ensino reconhecida pelo MEC e frequentar 

assiduamente a escola para participar do sorteio das vagas. 

6.2. DO SORTEIO 

6.2.1. Caso o nUmero dos candidtos inscritos exceda o nUmero de vagas 

disponIvel, o preenchimento das vagas para o Programa Educacional Bombeiro 

Mirim será feito mediante SORTEIO, o qual será realizado conforme calendário de 

eventos deste Edital, no140  BBM, Conjunto Uirapuru, Senador Canedo. 

6.2.2. 0 sorteio é de canker CLASSIFICATORIO. Os candidatos queforem 

sorteados seräo classificados e convocadospara efétuarem matrIcula. 

6.2.3. A r&açao dos sorteados poderá ser verificada no14° BBM (Unidade sede 

do Prograrna). 
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6.2.4. Serão sorteados 10 candidatos a mais que ficarão coma excedentes 

podendo ser convocados conforme disponibilidade de vagas, caso haja 

desistência de algum dos outros candidatos ate a segunda semana de 

funcionamento do programa. 

7. DO CADASTRO E DA MATRICULA 

7.1. Somente os pais ou responsáveis dos candidatos do referido sorteio 

realizarão o cadastro e a matrIcula das crianças/adolescentes, mediante 

apresentacao do documento original de identidade (pai/mae/responsável). 

7.2. 0 candidato sorteado que não concretizar seu cadastro e matricula par falta 

da documentacao exigida, ou deixar de comparecer ao local no perlodo fixado em 

calendário neste edital, perdèrá o direito a vaga. 

7.3. Näo será permitido, em hipótese alguma, o trancamento de matricula. 

7.4. Os candidatos excedentes so farao matricula apOs serem convocados pela 

coordenacão do programa conforme necessidade. 

8. DO PROGRAM 

8.1. Os alunos matriculados que comporao a turma do Programa Educacional 

Bombeiro Mirim 2019, deveräo frequentar a escola no contra turno escolar. 

Quadro 
Perlodo Horário 
Matutino 07 h45 as ii hOO 
Vespertino 13h45às17h00 

*Sem  prejuIzo para as atividades do ensino regular. 

a 

8.2. Os alunos terão aula no Programa Educacional Bombeiro Mirim 03 (três) 

vezes par semana, a saber: segunda, terca e quinta-feira, ordinariamente, 

podendo haver visitas ou atividades em horários extras. 

8.3. 0 material didático e a Fardamento seräo fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Senador Canedo. 
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8.4. As identificacOes das camisetas (determinada pela Coordenacao do 

Programa Educacional Bombeiro Mirim), as rnodificacoes e ajustes necessários 

nos uniformes fornecidos, ficaräo a cargo dos pais ou responsável (is). Sendo 

vedada, no entanto, rnodificaçOes que alterem Os padroes de aprasentaçao do 

uniforme. 

8.5. A alimentacao para as criancas/adolescentes no pêrIodo de perrnanencia no 

programa será fornecida no intervalo entre as aulas, sendo duas refeicoes ao 

todo. 

8.6. Os Bombeiros Mirins selecionados deveräo possuir os seguintes materiais no 

inIcio do Prograrna: 

1. 01 (uma) Calca Jeans de cor azul tipo tradicional; 

2. 01 (uma) Carniseta totalmente branca sern ilustraçöes; 

3. 01 (urn) Par de ténis, de preferência preto; 

* Somenteserá aceito o uniforme acirna discriminado no inicio do Programa. 

Após este prazo será adotado o Regulamento de Uniforme do PROEBOM. 

* Se o (a) aluno (a) solicitar sua saIda ou for desligado do programa após 

receber todo o material, o responsável deverá devolver todo material 

entregue pelo Corpo de Bombeiros Militar. 
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Tu rmaSemestral: 

Ordem Disciplinas 
Carga Horária 

Total 

1. Educaçao Fisica 40 

2. Noçoes de Salvamentos 20 

3. Noçoes de Primeiros Socorros 20 

4. Estudo e Prática Bombeiro Militar - Ordem Unida 15 

5. Nocoes de Teoria de lncêndio 15 

6. Etica e Cidadania 05 

7. Higiene Pessoal 05 

8. Acompanhamento Pedagogico 20 

9. Noçoes de Educaçao Ambiental 10 

10 NoçOes de Educaçao no Trânsito 10 

11. Prevençaoe Combate ao uso de drogas 10 

12. NocOes de informática 10 

13. 
Temas Transversais: Palestra, fumes, recreacao e 

atividades culturais 

35 

Carga Horária Total do Curso 215 hs/aula 

9. PRESCRIçOES DIVERSAS 

9.1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao Horário Oficial de 

Brasilia. 

9.2. Serã eliminado do Programa, a qualquer tempo, o candidato cujo(s) 

responsável (is) fizer (em), em qualquer documento, declaracao falsa ou inexata. 

9.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenacao do 

Programa Educacional Bombeiro Mirim, onde será sediado o programa, com base 

no Regimento Interno e Normas de Condutas do PROEBOM; 

9.4. A coordenacao do programa poderá, sumariamente e sem aviso prévio, 

desligar aluno do programa caso as condiçoes de participacao nao, sejam 

obedecidas ou por casos de indisciplina. 
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Senador Canedo,13 deMarço2019. 

Laudeni 	ionizio Lernes 

Primeira Dama - Secretária do Planejamento e Orçamento/ Senador Canedo 

A~-,Q pi(M Lk* 

Prefeito de Senador Canedo 

TON LuIz Vaz 
Jante do 14' 
TC ®C 

TEEz Vaz JUnior-TCOC 

Comandante do 140  BBM 
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ANEXO I 

FICHA DE INscRIçAo 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANA PUBLICA 

S 	 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

\ 	 140  BATALHAO BOMBEIRO MILITAR 	 AS 
PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM 

1. DADOS PESSOAIIS DOS PAIS/RESPONSAVEIS: 
.wI 

NOME:  

ENDEREçO 

LOCAL DE TRABALHO 

TELEFONE: 	- EMAIL:  

NOME: 

ENDEREcO: 

LOCAL DE TRABALHO:____________________________________ 

TELEFONE: 	- EMAIL:  

2. DADOS PESSOAJS DOALUNO: 

NOME: 

ENpEREç0: 

DATA DE NASCIMENTO: 	I 	/ 

NATURALIDADE:_____________ 

ESTA CURSANDO QUAL SERIE:____________________________________ 

HORARIO EM QUE ESTUDA:_____________________________________ 

ESCOLA QUE FREQUENTA____________________________________ 

ASSINATURA DOS PAlS OU RESPONSAVEIS 
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