
ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Edital

Edital nº 16/2019

2º CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DO GARRA

                         O Cel QOC Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás e o Cel QOC Comandante do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar, no uso de suas
atribuições legais, tornam pública a abertura das inscrições e estabelece normas relativas à realização do 2º
Curso  de  Especialização  do  Grupo de  Ações  e  Respostas  Rápidas  -  GARRA,  destinado  à  seleção de
candidatos ao provimento de 26 vagas, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. FINALIDADE:

1.1. Orientar e definir o planejamento e a conduta do processo sele�vo para o 2º Curso de

Especialização do Grupo de Ações e Respostas Rápidas - GARRA a ser realizado pelo CBMGO no Batalhão de
Salvamento e Emergência - BSE, face às diretrizes do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás.

2. OBJETIVOS DO CURSO:

2.1. Especializar o militar para conduzir motocicletas com segurança e confiança, através de

técnicas  de pilotagem específicas  para  o  serviço  de APH visando a  diminuição do tempo de resposta,
observando as leis de trânsito e determinações das normas referentes ao serviço do GARRA, como a Norma
Operacional n. 20;

2.2. Prestar atendimento as ocorrências com agilidade e segurança;

2.3. Dotar o militar de conhecimentos para que seja um agente mul�plicador;

3. REFERÊNCIAS:

3.1. Plano de Gestão 2019 do CBMGO;

3.2. Norma  de  Ensino  04  -  Regula  as  A�vidades  de  Planejamento  e  Execução  do  Ensino,

publicada no BG 12/2018 de 18 de janeiro de 2018;

3.3. Doutrina Nacional de Policiamento com Motocicleta;

3.4. Diretriz para o emprego operacional do Motorresgate do CBMPE;

3.5. Norma Operacional n. 20 – Emprego do Grupo de Ações e Respostas Rápidas;



3.6. Matriz curricular da SENASP/2014.

4. COORDENAÇÃO DO CURSO:

4.1. O  curso  será  Coordenado  pelo  1º  Ten  QOC  02.780  Sancler  Ramos  tendo  como

subcoordenador o 1º Ten QOC 02.353 Cláudio Silva da Silveira;

4.2. O Coordenador do Curso deverá encaminhar ao CAEBM até o dia 16/07/2019, a relação

de militares que comporão a coordenação/auxiliares;

4.3. O Coordenador do Curso deverá encaminhar ao CAEBM até o dia 16/07/2019, a proposta

da comissão para aplicação do TAF e THE;

4.4. A Coordenação do curso deverá encaminhar ao CAEBM, até o dia 16/07/2019, a relação

de todos os instrutores por disciplina, conforme grade curricular, com nível de escolaridade e carga horária;

4.5. O  Coordenador  do  Curso  deverá  encaminhar  ao  CAEBM,  no  segundo  dia  de  curso,  a

relação de militares que se apresentaram;

4.6. A Coordenação do Curso ficará responsável por contatar os instrutores de cada disciplina,

verificando  a  disponibilidade  e  montando  os  Quadros  de  Trabalhos  Semanais  –  QTS,  bem  como  o
agendamento das visitas técnicas, palestras, viagens de estudo e toda logís�ca relacionada a execução do
curso em tela;

4.7. O Coordenador do curso deverá encaminhar com, no mínimo, 48 horas de antecedência à

formatura, a relação nominal dos alunos com as respec�vas notas, para a confecção da Ata de formatura e
cer�ficados;

4.8. A Coordenação do Curso ficará à disposição do CAEBM durante a realização do curso.

5. DO CURSO:

5.1. O curso será des�nado a militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e de

outras forças, sendo 28 vagas;

5.2. Será  realizado no Batalhão de Salvamento em Emergência  –  BSE,  iniciando em 12 de

agosto de 2019 e com previsão de término em 19 de setembro de 2019, com carga horária de 260 horas,
sendo 48 horas de estágio operacional;

5.3. Em regra, o Curso será realizado em regime ordinário integral, com 10 (dez) horas-aulas

por dia;

5.4. O regime escolar ordinário poderá, conforme a necessidade, ter o horário das instruções

estendido, a critério do instrutor em comum acordo com o Coordenador do Curso, para complementação
de a�vidades curriculares e/ou extracurriculares em qualquer período (matu�no, vesper�no ou noturno) e
em qualquer dia da semana, inclusive, sábados, domingos e feriados;

5.5. Todas as a�vidades deverão estar programadas em Quadro de Trabalho Semanal – QTS ou

documento correspondente os quais serão confeccionados previamente às instruções, podendo todavia,
ocorrerem mudanças de acordo com o andamento do curso e disponibilidade de recursos humanos e locais



adequados para instruções especificas;

5.6. O  pedido  de  desligamento  a  pedido  do  instruendo  deve  ser  prontamente  atendido,

interrompendo imediatamente a par�cipação deste na instrução;

5.7. Todos os  instruendos deverão ser  subme�dos  a  exigências  e  testes  semelhantes,  sem

diferenciações pessoais, de sexo ou de grupos;

5.8. Não se aplica aos plantões de estágio operacional,  os  mesmos intervalos de descanso

aplicados ao serviço ordinário, ficando a cargo da coordenação do curso gerenciar as escalas dos alunos,
conforme necessidade do ensino.

6. DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE:

6.1. A critério da Coordenação do curso e sempre que possível e autorizado pelo Comando da

Corporação, serão promovidas palestras, instruções, conferências, visitas e viagem de estudos, visando o
desenvolvimento do espírito de corpo, aprimoramento da ap�dão fisica e ampliação de conhecimentos de
determinados conteúdos ministrados em sala de aula;

6.2. As visitas julgadas necessárias à complementação do ensino devem ser programadas pelos

instrutores com antecedência mínima de uma semana e seu planejamento será subme�do ao Comandante
do CAEBM. No documento de solicitação deverá constar data e duração do evento, transporte necessário e
a�vidades a serem desenvolvidas, sempre relacionando-as com os obje�vos do curso;

6.3. O desenvolvimento das a�vidades extraclasses previstas neste Edital não poderão implicar

em comprome�mento do calendário escolar independentemente dos feriados constantes no calendário
anual ou outras situações ordinárias do CBMGO que interrompam as aulas durante o curso;

6.4. Toda  a�vidade  extraclasse  (campo)  deverá  estar  programada  em  QTS  ou  documento

correspondente, devendo o professor, instrutor ou monitor confeccionar uma nota de instrução, um plano
de sessão de aula e um plano de segurança;

6.5. Os  professores,  instrutores  e  monitores  deverão  providenciar,  sempre  que  a  situação

exigir, uma Guarnição de UR de PB presente no local ou alcançável via 193, estando a guarnição autorizada
a intervir sempre que verificarem perigo à saúde de algum instruendo, não devendo ser impedidos de
atuarem.

7. DAS VAGAS:

7.1. Serão disponibilizadas 28 vagas a serem distribuídas entre os Oficiais subalternos e Praças

do CBMGO, além de outras forças, de acordo com o quadro abaixo:

QUADRO 1 – VAGAS PARA REALIZAÇÃO DO CURSO

UNIDADE POSTO/GRADUAÇÃO VAGAS

CBMGO



SUBTOTAL 24

Outras forças

TOTAL
28

7.2. As vagas para as praças do CBMGO serão distribuídas da seguinte maneira: 4 vagas para

2º, 3º, 4º e 5º CRBM e 18 vagas para o 1º CRBM e demais setores da Corporação;

7.3. Os oficiais subalternos, independente de OBM, concorrerão às vagas des�nadas conforme

quadro acima;

7.4. Após cumprir a seleção estabelecidas nos critérios do item 10, onde os candidatos serão

classificados em conformidade com a pontuação no TAF e no THE para preenchimento das respec�vas
vagas, havendo empate, o desempate se dará por an�guidade. 

7.5. A quan�dade e a distribuição de vagas poderão ser revistas pelo Comandante do CAEBM,

a qualquer tempo, conforme interesse ins�tucional. 

8. DAS INSCRIÇÕES:

8.1. Ficam estabelecidas as condições a seguir dispostas para a inscrição no curso:

a) Ser voluntário e possuir parecer favorável de seu Comandante;

b) Ser possuidor de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria “A” no mínimo, e
válida;

c) Ser Oficial subalterno ou Praça da a�va do CBMGO ou ser de outra força, desde que
atuante em a�vidade à fim do CBMGO;

d) Se  Praça,  estar  classificado  (a)  no  mínimo  no  comportamento  “BOM”  na  data  da
inscrição;

e) Estar com a avaliação médica periódica em dia, de acordo com a Portaria n. 125/2014-
CG;

f) Atender as exigências constantes neste Edital;

g) Cumprir todas as etapas do processo sele�vo, conforme calendário de eventos, sob
pena de ter sua inscrição cancelada.

8.2. Os (as)  militares que não atenderem quaisquer das condições acima, terão a inscrição

anulada e serão automa�camente inabilitados para realizar o referido processo sele�vo;

8.3. É vedada a inscrição condicional ou extemporânea;



8.4. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição do (a) candidato (a), desde que verificadas

falsidades  de  documentos  ou  irregularidades  na  realização  de  qualquer  etapa/fase  da  seleção,  sem
prejuízos para a responsabilidade civil, criminal e administra�vas que o caso requer.

9. DA SELEÇÃO:

9.1. A seleção, de caráter classificatório e eliminatório,  constará de Teste de Ap�dão Física

(TAF) e um Teste de Habilidade Específica (THE)  a  ser  aplicado  pela  equipe  de  Coordenação  do  Curso,
conforme calendário de eventos;

9.2. Os testes serão de caráter classificatório e eliminatório, e as vagas serão preenchidas pelos

candidatos (as) que ob�verem o maior resultado classificatório final;

9.3. Os testes serão divididos conforme calendário de eventos e, havendo empate na média

final, o militar mais an�go ocupará a vaga;

9.4. Somente os candidatos classificados no TAF irão realizar o THE.

10. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA:

10.1. O TAF constará das provas: Corrida de 12 minutos, flexão de braço na barra fixa, flexão de

braço sobre o solo e flexão abdominal, conforme pontuação a seguir:

a) CORRIDA DE 12 MINUTOS



O (a) candidato (a) deverá correr até o tempo limite de 12 minutos, o percurso máximo
possível em pista ou circuito de piso regular e plano;

Serão dados 3 sinais sonoros: o primeiro apito sinalizará o início da prova, o segundo será
dado aos 11 minutos indicando a proximidade do término da prova, e o terceiro apito, aos 12 minutos
sinalizará o término da prova;

Admite-se a execução de trechos em qualquer ritmo, podendo até mesmo parar e depois
prosseguir;

Não é permitido, ao (a) candidato (a), deslocar-se em qualquer tempo no sentido contrário;

Não é permitido dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (puxar, empurrar, etc.);

Após o sinal que representará o término da prova os (as) candidatos (as) deverão caminhar
no  sentido  perpendicular  à  pista,  não  sendo  permitido  qualquer  deslocamento  que  possa  aumentar  ou
diminuir a distância percorrida, sob pena de desclassificação;

O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

b) FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA

Empunhar a barra com as mãos na posição de pronação;

A distância entre as mãos deverá corresponder à largura da cintura escapular;



Os cotovelos deverão estar totalmente estendidos;

Executar sucessivas flexões e extensões completas dos cotovelos;

O militar deverá ultrapassar o queixo da borda superior da barra, sem apoiá-lo;

O militar não poderá tocar com os membros inferiores qualquer parte dos suportes laterais
da barra ou no solo;

Os membros inferiores deverão permanecer cruzados ou paralelos e não poderá servir de
alavanca para o exercício, não sendo permitido qualquer balanceio do corpo;

 Não há limites de tempo para a realização do exercício;

 Não será permitida a utilização de qualquer objeto para a realização do teste, tais como
luvas, espumas, ou qualquer outro objeto que venha a facilitar a empunhadura na barra;

 Se o militar, depois de dependurar na barra e antes de qualquer tentativa de executar a
flexão,  quiser  enxugar  a  barra  ou  as  mãos para melhor  firmá-las,  poderá fazê-lo  sem prejuízo  para  o
exercício;

 No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a repetição
não será computada;

 A barra será diferenciada para as candidatas do sexo feminino, sendo realizada com a
ajuda de um objeto (cavalete) de forma que as pernas da militar forme um ângulo de 90° em relação ao
corpo para a realização do exercício;

O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

c) FLEXÃO DE BRAÇO SOBRE O SOLO

PONTUAÇÃO MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO



Apoio das mãos espalmadas de frente sobre o solo, cotovelos estendidos e corpo ereto;

A distância entre as mãos deverá corresponder à largura da cintura escapular;

Membros inferiores estendidos e com as pontas dos pés unidas, tocando o solo;

Candidatos do sexo feminino deverão flexionar e estender os braços com apoio frontal e
apoiando os joelhos sobre o solo;

Executar sucessivas flexões e extensões dos cotovelos ininterruptamente;

Durante a realização, o militar deverá manter o quadril alinhado com o restante do corpo;

Não há limite de tempo para a realização do exercício;

No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a repetição
não será computada;

O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

d) FLEXÃO ABDOMINAL



O (a) candidato (a) deverá executar sucessivas flexões abdominais;

A posição inicial será em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços cruzados na altura
do peito, de forma que a mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda segure o ombro direito, com
apoio externo sobre o dorso dos pés;

O (a) candidato (a) realizará flexões abdominais estendendo os quadris de maneira que os
antebraços encostem nas coxas ao subir e as escápulas no solo ao descer;

O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

11. TESTE DE HABILIDADE ESPECÍFICA

11.1. O Teste de Habilidade Específica (THE), é de caráter eliminatório e classificatório, que visa

avaliar a habilidade do candidato na condução de motocicletas, as quais são necessárias para as a�vidades
desenvolvidas pelo Curso do GARRA;

11.2. O candidato deverá comparecer, portando os documentos de Iden�dade Funcional e CNH

(Carteira Nacional de Habilitação) válida;

11.3. O Teste de Habilidade Específica será composto por duas provas:

11.4. O candidato iniciará as duas provas com 100 pontos cada, sendo descontada a pontuação

referente às infrações come�das nas pistas, conforme previsto na legenda anexa;

11.5. Será  considerado  APTO  o  candidato  que  conseguir  pontuação  igual  ou  superior  a  50

(cinquenta) pontos, após a realização de cada pista;

11.6. Será reprovado do THE o candidato que vier a perder o controle da motocicleta, causando

algum acidente;

11.7. O candidato que �ver sua avaliação prejudicada por alguma pane de ordem mecânica, o

tempo  será  zerado  e  o  candidato  iniciará  novamente  o  teste  e  será  contabilizado  todas  as  infrações
come�das na volta anterior;

11.8. A manutenção e condições das motocicletas são de responsabilidade da Coordenação,

devendo ser prevista a possibilidade de panes mecânicas e disponibilidade de motos reservas. Nos casos de
panes,  que  impossibilitem  a  realização  ou  prejudiquem  o  desempenho  do  candidato  no  THE,  será
solucionado e iniciará novamente o teste contabilizando as infrações come�das no teste anterior;

11.9. Cada candidato será avaliado individualmente, e terá que concluir todo os percursos das

pistas;

11.10. O candidato que ultrapassar o tempo limite de cada pista de agilidade, será penalizado

com 10 pontos, a cada 5 segundos ultrapassados;



11.11. O candidato que incorrer nos itens de 1 ao 5, será descontado 5 pontos de cada erro;

11.12. O candidato que incorrer nos itens de 6 ao 9, será descontado 10 pontos de cada erro;

11.13. O  candidato  que  incorrer  nos  itens  10  e  11,  será  descontado  15  pontos  e  iniciará

novamente o teste;

11.14. O candidato que incorrer no item 3, o tempo será zerado e o candidato iniciará novamente

o  teste,  (o  candidato  terá  mais  1  chance  de  realizar  o  teste  e  será  contabilizado  todas  as  infrações
come�das no teste anterior);

11.15. O candidato que incorrer nos itens 10 e 11, o tempo será zerado e o candidato iniciará

novamente  o  teste  (o  candidato  terá  mais  1  chance  de  realizar  o  teste  e  será  contabilizado  todas  as
infrações come�das no teste anterior);

11.16. O candidato terá 2 (duas) chances para funcionar a motocicleta YAMAHA Lander 250cc,

caso não consiga, será marcado 1 (um) vez no item 2;

11.17. O candidato que for aprovado na segunda tenta�va do teste, independente da pontuação

a�ngida nesta, terá pontuação máxima de 50 (cinquenta) pontos;

11.18. A  1ª  Pista  de  equilíbrio/raciocínio  com  a  motocicleta  Lander  250cc  é  realizado  de  1ª

marcha,  onde o candidato iniciará  o teste  pelo lado esquerdo do 1º cone, concluindo o  slalom que é
composto por 7 cones, seguirá em seguida para o próximo ambiente, onde realizará três volta e meia em
torno do cone pelo  lado direito e  posteriormente no próximo ambiente,  contornará os  dois  cones  na
ver�cal realizando a figura de um oito, em seguida, retornará ao ambiente anterior, realizando novamente
três volta e meia em torno do cone, e sairá concluindo novamente o slalom, onde será parado o tempo de
conclusão do percurso. Não haverá tempo limite para esta pista (equilíbrio/raciocínio);

11.19. A 2ª Pista de agilidade com a motocicleta Lander 250cc, o candidato terá que funcionar a

motocicleta através da chave de ignição e botão start, após funcionamento da motocicleta, o candidato
sairá do ponto de início/fim de 1ª marcha em direção ao slalom que é composto por 7 cones, iniciando pelo
lado direito do 1º cone, em seguida, seguirá por uma reta que será cobrado o uso das trocas de marchas de
1º para 2º, onde realizará uma curva acentuada para esquerda, posteriormente outra curva acentuada para
direita, seguindo para próxima curva a esquerda passando por entre os cones, em direção a próxima curva
acentuada a esquerda, o candidato seguirá por uma reta que será cobrado o uso das trocas de marchas de
1º para 2º, realizando curva a esquerda passando por entre os cones, seguindo para a curva acentuada a
direita, acentuada a esquerda, acentuada a direita, onde será cobrado o uso das trocas de marchas de 1º
para  2º  em  direção a  úl�ma curva  acentuada  a  esquerda  que  seguirá  para  o  ponto  de  início/fim do
percurso, onde será cobrado o uso das trocas de marchas de 1º para 2º e parado o tempo de conclusão. É
obrigatório o uso da 1ª marcha em todas as curva.

11.20. LEGENDA DE INFRAÇÕES DO TESTE DE HABILIDADE ESPECÍFICA: a legenda de infrações do

THE está disponível em Anexo (SEI 7616200);

11.21. PISTA DE HABILIDADE E EQUILÍBRIO: a imagem com o traçado do percurso está disponível

em Anexo (SEI 7615629);

11.22. PISTA DE VELOCIDADE: a imagem com o traçado do percurso está disponível em Anexo

(SEI 7615629).



12. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL (RCF)

12.1. O Resultado Classificatório Final  (RCF)  será ob�do através de somatório da pontuação

ob�da pelo(a) candidato(a) nas provas Wsicas e na prova de habilidade específica.

13. DOS EXAMES COMPLEMENTARES:

13.1. As  candidatas  do  sexo  feminino,  de  acordo  com  a  Portaria  n.  125/2014-CG,  deverão

realizar o exame de perfil e beta-HCG.

14. DA ELIMINAÇÃO DO PROCESSO:

14.1. Será eliminado (a) o (a) candidato (a) que:

a) Fizer  uso de meios  fraudulentos  para  a  realização de provas  ou  exames durante o
processo sele�vo;

b) Não alcançar o índice mínimo em qualquer das provas realizadas ou for considerado
inapto (a);

c) Ser considerado inapto para fins de curso pela JBMCS;

14.2. A inexa�dão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos,

ainda que verificada posteriormente, eliminará o (a) candidato(a) da seleção, anulando-se todos os atos da
inscrição ou matrícula, sem prejuízo das demais medidas de ordem administra�va, cível ou criminal.

15. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS:

DATAS ATIVIDADES
FORMA DE ENVIO/

LOCAL/ HORÁRIO
UNIFORME

Período de inscrição: envio de memorando ao
 respectivo CRBM e Comando solicitando a inscrição.



16. DA MATRÍCULA:

16.1. Serão  matriculados  no  Curso  do  GARRA  os  bombeiros  militares  que  sa�sfizerem  as

seguintes condições:



16.2. Os  militares  que  não  atenderem  quaisquer  das  condições  acima,  no  período

compreendido entre a inscrição e a matrícula no curso, terão a inscrição anulada e serão automa�camente
inabilitados para realizar a referida seleção;

16.3. Os  candidatos  selecionados  e  convocados  para  o  2º  Curso  do  GARRA  deverão,

obrigatoriamente, providenciar os materiais constantes nos itens abaixo relacionados até a apresentação
no curso:

17. DO DESLIGAMENTO E AVALIAÇÕES APTOS/INAPTOS:

17.1. DESLIGAMENTO

a) O aluno poderá ser desligado por faltas, conforme critérios estabelecidos pela Norma
de Ensino 04 - Regula as A�vidades de Planejamento e Execução do Ensino, publicada no
BG 12/2018 de 18 de janeiro de 2018;

b) Os alunos serão observados e avaliados no decorrer do curso por parte da equipe de
coordenação.  A  falta  de  ap�dão,  pontualidade,  interesse,  disciplina,  boa  relação
interpessoal e/ou quebra dos requisitos de segurança poderão resultar no desligamento
do aluno a qualquer momento, visando o bom desenvolvimento do curso e a segurança
dos demais alunos.

c) Tal  desligamento  deverá  ser  formalizado  ao  CAEBM,  devendo  o  mesmo  estar
fundamentado e assinado pelo coordenador do curso.

17.2. AVALIAÇÕES

a) Serão realizadas 05 (cinco) avaliações no total, sendo 04 (quatro) prá�cas e 01 (uma)
teórica;

b) Dentre  as  avaliações  prá�cas  haverá  01(uma)  de  caráter  eliminatório,  apto/inapto
(Prova  de  Deslocamento  em  Circuito  Urbano)  e  03  (três)  de  caráter
classificatório/eliminatório,  sendo  01  (uma)  de  Atendimento  Pré-Hospitalar  –  APH
aplicado ao serviço de motorresgate e 02 (duas) de circuitos com motocicleta;

c) A avaliação teórica irá abranger o conteúdo apresentado por cada instrutor da matéria
durante o Curso de forma geral, sendo de caráter classificatório/eliminatório;

d) As avaliações de caráter classificatório/eliminatório, tanto as prá�cas quanto a teórica,
terão valor mínimo de 0 (zero) pontos e valor máximo de 10 (dez) pontos, sendo que o
par�cipante que não a�ngir, em primeira época, nota maior ou igual  a 7,0 (sete) será



subme�do  à  segunda  avaliação,  em  data  e  horário  a  ser  definido  pela  Coordenação,
devendo alcançar nota no mínimo igual  a 5,0 (cinco).  Caso não consiga a�ngir  a nota
mínima  es�pulada,  o  par�cipante  será  reprovado  e  desligado  do  Curso  sem
aproveitamento

18. ESTÁGIO OPERACIONAL SUPERVISIONADO

18.1. Até o início do Estágio Operacional Supervisionado, o aluno deverá ter passado por todas

as instruções de Pilotagem de Alto Risco e de Batedor.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1. O presente edital tem validade exclusiva para o ingresso no 2º Curso do GARRA, a ser

realizado pelo CBMGO, no BSE, referente ao calendário le�vo de 2019;

19.2. Após  o  encerramento  do  Curso,  os  candidatos  selecionados  que  concluírem  com

aproveitamento o 2º Curso do GARRA, deverão ter disponibilidade para prestar, pelo período mínimo de 03
(três) anos, serviço na a�vidade de motorresgate, o que não implica, necessariamente, transferência, mas
implica a liberação do seu comando imediato para o serviço extraordinário na a�vidade;

19.3. As OBMs do CBMGO deverão apoiar disponibilizando materiais e alojamento, de acordo

com a possibilidade, devendo o referido apoio ser solicitado de maneira prévia pela Coordenação do curso;

19.4. A inscrição do (a) candidato (a) implicará a aceitação destas normas, e de normas con�das

nos comunicados e instruções que por ventura sejam divulgados;

19.5. A inscrição implica no conhecimento e a aceitação irrestrita de suas normas e exigências

pelo (a) candidato (a), sem direito algum a compensação decorrente da anulação ou do cancelamento de
sua inscrição,  da eliminação do concurso ou,  ainda,  do seu aproveitamento por falta  de vagas  ou por
inobservância dos ditames e dos prazos fixados;

19.6. Qualquer  irregularidade  come�da  por  pessoas  envolvidas  no  curso  será  objeto  de

inquérito administra�vo e/ou policial nos termos da legislação per�nente, estando o (a) infrator (a) sujeito
(a) às penalidades previstas na respec�va legislação;

19.7. A alimentação e hospedagem ficarão por conta do aluno.

19.8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo CAEBM em primeira instância.

Dewislon Adelino Mateus – Cel QOC

Comandante Geral do CBMGO

Ami de Souza Conceição – Cel QOC

Comandante do CAEBM
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