
24/01/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000011031988 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14305969&infra_siste… 1/8

ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

Edital
EDITAL Nº 01/2020

EDITAL BOMBEIRO MIRIM 2020- Vianópolis

 

 

O Comandante Geral do CBMGO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nas Leis n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente) e n. 14.805, de 9 de junho de 2004 (Criação do Programa Bombeiro Mirim), torna público que serão abertas inscrições para o
preenchimento de vagas oferecidas por esta Instituição para o Programa Bombeiro Mirim no Município de Vianópolis - GO.

 

 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PARA  2020

 

 

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

 

Data/Período Evento
17/01/2020 Aprovação e Publicação do Edital

13/01/2020 a 24/01/2020 Inscrições
29/01/2020 e 30/01/20 Sorteio e Divulgação da relação dos candidatos selecionados

03/2/2020 a 07/02/2020 Matrícula dos candidatos selecionados
02/03/2020 Aula inaugural
03/03/2020 Início do Programa Educacional Bombeiro Mirim

01/7/2020 a 31/7/2020 Recesso
03/8/2020 Retorno do Recesso
15/12/2020 Formatura Geral dos Bombeiros Mirins

 

 

 

1. ABERTURA

 

1. 1. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, em conformidade com a Lei n. 8.069, de 13 de julho

de 1990, e Lei n. 14.805, de 9 de junho de 2004, em parceria com a Fundação Dom Pedro II, fazem saber, por esse Edital, que serão abertas inscrições para o
preenchimento de 30 vagas oferecidas para o Programa Bombeiro Mirim –2º PBM- Vianópolis, para crianças entre 11 e 13 anos, sendo que serão divididas
da seguinte forma:

 

1.2 Vagas específicas: 10 vagas reservadas para crianças/estudantes com renda mensal familiar até 1,5 salários mínimo, mediante sorteio.

1.3 Vagas de ampla concorrência: 20 vagas para crianças/estudantes da rede pública municipal, estadual e privada, com renda superior a 1,5 salários
minimo, mediante sorteio.

 

1.4. O preenchimento das vagas, conforme ítem 1.2, deve-se levar em conta a declaração de insuficiência de renda, constante no anexo 2. 

 

2. DO PROGRAMA

 

2. 1. O Programa Bombeiro Mirim é um projeto de Responsabilidade Social do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que possui como foco a
valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação dos jovens. O programa atende a crianças de 11 até 13 anos de idade com variadas frentes
de trabalho: noções de primeiros socorros, salvamento aquático, educação fisica, educação no trânsito, proteção ao meio ambiente, prevenção de
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incêndios, cidadania e ética, além de reforço escolar. Dessa forma, o Corpo de Bombeiros Militar contribui com a sociedade goiana no sentido de
auxiliar na formação básica do cidadão.

 

 

3. DOS OBJETIVOS

 

3. 1. Assistir as crianças que vivem em situação de vulnerabilidade e em trabalho informal;
3. 2. Ensinar as crianças a base da organização militar: a hierarquia e a disciplina, bem como sua prática no cotidiano das atividades;
3. 3. Desenvolver o desejo de aprimorar os conhecimentos sobre temas importantes da vida cotidiana como noções de primeiros socorros, saúde,

acidentes domésticos, educação no trânsito, doenças infectocontagiosas etc.
3. 4. Desenvolver habilidades de trabalhar em equipe e o respeito aos limites alheios.

 

 

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. Para inscrever-se para o presente processo, os pais ou responsáveis pelo aluno  deverão se dirigem ao local e horário especificados abaixo, munidos
das documentações necessárias :

 

a. Local das Inscrições: Rua Alevi Alves Mello Nº 79, Centro, Sede do Projeto Bombeiro Mirim, Vianópolis- GO
b. Horário: Das 08:00 às 11:00hs
c. Será solicitado o exame de Eletrocardiograma e Atestado de Aptidão Física, que seram exigidos no ato da matrícula.

 

4. 3. Cada candidato poderá inscrever-se uma única vez, sendo eliminado o candidato que inscrever-se de forma duplicada.

 

 

5. DA SELEÇÃO

 

5. 1. Dos pré-requisitos para a seleção:

       5.2. Caso o número dos candidatos inscritos exceda o número de vagas disponível, o preenchimento das vagas para o Programa Educacional Bombeiro
Mirim será feito mediante SORTEIO, o qual será realizado conforme calendário de eventos deste Edital, na Rua Alevi Alves Mello Nº 79, Centro, Sede do
Projeto Bombeiro Mirim, Vianópolis- GO.

       5.3. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, devidamente comprovados mediante documentação a ser apresentados no dia da matrícula:

a. Residir no município de Vianópolis- GO , devidamente comprovado;
b. Ter o candidato idade entre 11 e 13 anos, nascidos entre 01/01/07 à 31/12/09;
c. Estar apto fisicamente, de acordo com Atestado Médico, para realizar todas as atividades do Programa Educacional Bombeiro Mirim;
d. Estar matriculado em Instituição de ensino reconhecida pelo MEC;

       5.4. Não ter frequentado o programa em anos anteriores.

 

6. DO SORTEIO

 

6. 1. No dia do sorteio, os pais ou responsáveis deverão entregar pessoalmente o Comprovante de Inscrição; 
6. 2. O sorteio será realizado da seguinte forma: Os responsáveis pelos alunos assinaram uma lista que se encontrará com a Coordenação, sendo que

constaram duas listas, uma para candidatos com renda abaixo de 1,5 salários Mínimo e outra com renda acima de 1,5 salários mínimo, onde será
repassado nesse momento o número corresponde, através de um globo de bingo será retirado um número por vez, até a finalização das vagas ofertadas
para o sorteio;

6. 3. Comandante da Unidade Bombeiro Militar deverá atuar como auditor do sorteio, fiscalizando a lisura do processo.
6. 4. O Subcomandante da Unidade Bombeiro Militar deverá coordenar o processo do sorteio e escalar pessoal para executar as ações necessárias para

efetivação do pleito.
6. 5. Os primeiros sorteados preencherão as vagas de acordo com a disponibilidade de vagas ofertadas;
6. 6. O sorteio é de caráter CLASSIFICATÓRIO. Os candidatos que forem sorteados serão classificados e convocados para efetuarem matrícula.
6. 7. Serão sorteados 10 candidatos a mais por Unidade Operacional que ficarão como excedentes (cadastro de reserva), caso haja desistência de algum

dos outros candidatos até o primeiro mês de funcionamento do programa.
6. 8. Os representantes legais são os responsáveis pelas informações prestadas ao inscrever a criança no Programa.
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7. DO CADASTRO E DA MATRÍCULA

 

7. 1. Somente os pais ou responsáveis dos candidatos selecionados no sorteio realizarão o cadastro e a matrícula dos candidatos, mediante apresentação
da seguinte documentação:

a. Original e uma cópia do Documento de Identidade dos pais ou responsáveis;
b. Original e uma cópia da Certidão de Nascimento do candidato sorteado;
c. Original e uma cópia do Comprovante de endereço da residência atual;
d. Cópia do Comprovante de matrícula em instituição de ensino reconhecida pelo MEC;
e. Original e uma cópia do CPF;
f. 01 (uma) Foto 3x4
g. Atestado médico constando aptidão física para realizar todas as atividades do Programa Educacional Bombeiro Mirim;
h. Exame de Eletrocardiograma.

7. 2. O candidato selecionado 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 selecionados.

7. 4.  Não será permitido, em hipótese alguma, o trancamento de matrícula.

 

8.  DO PROGRAMA

 

8. 1. Os alunos matriculados irão compor a turma do Programa Educacional Bombeiro Mirim no contra turno escolar, conforme abaixo e, portanto,
deverão frequentar a escola no período que não coincida com o horário do Programa.

 

Quadro 1 – Horário do Programa
Dias da semana Horário

Terças e Quintas-feiras Contra turno escolar (Das 07:45 às 11:00)
*Sem prejuízo para as atividades do ensino formal.

 

8. 2. Os alunos terão aulas no Programa Educacional Bombeiro Mirim às segundas-feiras e quartas-feiras destinadas à reforço pedagógico e outras
instruções destinadas à Prefeitura Municipal de Vianópolis.

8. 3. O PROEBOM fornecerá para os alunos, através de parcerias, um kit que será utilizado durante todo o programa, contendo:
a. uma calça caqui padrão Bombeiro Militar;
b. uma camiseta de cor vermelha;
c. um cinto de cor vermelha;
d. um par de botas de cor preta;
e. um gorro de cor vermelha;
f. um calção de cor vermelha;

 

8. 4. As identificações nas camisetas, as modificações e ajustes necessários nos uniformes fornecidos ficarão a cargo dos pais ou responsáveis, sendo o
padrão determinado pela Coordenação do Programa Bombeiro Mirim, sendo vedadas modificações que alterem os padrões de apresentação do
uniforme.

8. 5. Eventuais perdas, extravios e danos causados aos materiais que compõem o kit entregue ao aluno deverá ser reposto pelos pais ou responsáveis, de
igual qualidade.

8. 6. A alimentação para as crianças no período de permanência no programa será fornecida pela Prefeitura Municipal de Vianópolis, no intervalo entre
as aulas, cabendo aos pais ou responsáveis informar quaisquer intolerâncias de ingestão de alimentos por parte do aluno.

8. 7. O transporte de ida e volta para as aulas e de retorno para casa dos alunos ficará a cargo dos pais ou responsáveis.
8. 8. Salvo o transporte de ida e volta, os deslocamentos programados para visitas técnicas serão de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar e

Prefeitura Municipal de Vianópolis.

 

8. 9. O conteúdo programático do curso será conforme quadro 2 abaixo:

 

 

Quadro 2 – Disciplinas do Programa

 

Ordem Disciplinas Carga
horária

1 Educação Física 32

2 Noções de Salvamento 32

3 Noções de Informática 20
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4 Noções de Primeiros Socorros 32

5 Estudo e Prática Bombeiro Militar - Ordem Unida 32

6 Noções de Teoria de Incêndio e Prática de Combate a Incêndio 32

7 Ética e Cidadania 12

8 Higiene Pessoal 08

9 Noções de Educação Ambiental/Gestão Hídrica 08

10 Noções de Educação de Trânsito 08

11 Prevenção e Combate ao uso de drogas 16

12 Temas transversais (à disposição) 16

13 ECA e Direitos Humanos 24

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO
272 h/a

 

 

 

9.  DA AULA INAUGURAL

A presença do candidato, do responsável e de pelo menos um acompanhante será obrigatória no dia da aula inaugural e será realizada de acordo com data e
horário estabelecido no calendário.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao horário oficial de Brasília.

10.2. Será eliminado do Programa, a qualquer tempo, o candidato cujo(s) responsável(is) fizer(em) declaração falsa ou inexata em qualquer documento.

10.3. Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa Educacional Bombeiro Mirim, em conjunto com o Comando da
Unidade de Bombeiro Militar responsável pelo programa.Goiânia,

 

 

16 de janeiro de 2020.

 

 

 

Esmeraldino Jacinto de Lemos – Cel QOC

Comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás

 

 

Jonas Henrique Moreira Bueno – Cel QOC
Comandante da Academia e Ensino Bombeiro Militar

 

 

José Henrique Bandeira Rodrigues- 1º Ten QOC

Comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de Silvânia
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COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO BOMBEIRO MILITAR

AVENIDA PEDRO PAULO DE SOUZA - Bairro SETOR GOIANIA 2 - CEP 74663-520 - GOIANIA - GO - (62)3201-2301

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

 

FICHA DE INSCRIÇÃO

 

 

1. DADOS PESSOAIS
 

NOME:__________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ________/_______/_________

ESTÁ CURSANDO QUAL SÉRIE:___________________

NOME DO RESPONSÁVEL:_________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________

TELEFONE: _________________________  EMAIL: _____________________________

 

              Vagas específicas (  )                                                Vagas de ampla
concorrência (  )

(renda mensal familiar até 1,5 salário mínimo)                                                                                 (renda mensal familiar superior 1,5 salário mínimo)

 

 

_________________________________________

ASSINATURA DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. DADOS PESSOAIS
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NOME:__________________________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO: ________/_______/_________

ESTÁ CURSANDO QUAL SÉRIE:___________________

NOME DO RESPONSÁVEL:_________________________________________________

ENDEREÇO: _____________________________________________________________

TELEFONE: _________________________  EMAIL: _____________________________

 

                  Vagas específicas (  )                                Vagas de ampla
concorrência (  )
(renda mensal familiar até 1,5 salário mínimo)                                                                                 (renda mensal familiar superior 1,5 salário mínimo)

 

 

 

 

_________________________________________

ASSINATURA DO PAI/MÃE OU RESPONSÁVEL

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDA

(estudantes, do lar, desempregados ou trabalhadores informais)

 

 

 

 

EU,_____________________________________________________, brasileiro(a), estado civil, profissão, portador do R.G nº:__________________ e CPF
nº:___________________, residente e
domiciliado_____________________________________________________________________________________________________________________,
abaixo assinado, pai ou responsável pelo menor _____________________
_____________________________________________________________________, afirmo, sob as penas da lei(criminal, civil e administrativo), para fins
de inscrição no Programa Educacional Bombeiro Mirim-PROEBOM, que recebo como renda mensal familiar o valor  de
____________________________a título de _____________________(renda informal indicando qual a natureza, pensão, ajuda de custo, etc).

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais. E dou-me por ciente que a inveracidade desta informação
implicará no imediato desligamento do programa, bem como na impossibilidade de cursar outra edição do PROEBOM.

 

 

Vianópolis, ....... de ........................... de 2020.
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Quadro de Distribuição de Vagas

Período Tipo Sorteio Faixa etária para inscrição

MATUTINO

REDE PÚBLICA DE ENSINO E
PARTICULAR COM RENDA SUPERIOR A

1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS
10 vagas:

11 a 13 anos

Nascidos 01/01/07 à 31/12/09.
REDE PÚBLICA COM RENDA INFERIOR

A 1,5 SALÁRIOS MÍNIMOS 20 vagas:

TOTAL 30 VAGAS

 

 

 

 

 

__________________________________

Assinatura do declarante conforme R.G

 

 

 

Não é necessário reconhecer firma da assinatura

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SILVANIA, 16 de janeiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE HENRIQUE BANDEIRA RODRIGUES, Comandante, em 16/01/2020, às 15:18, conforme art. 2º, §
2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por JONAS HENRIQUE MOREIRA BUENO, Comandante, em 16/01/2020, às 15:37, conforme art. 2º, § 2º, III,
"b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS, Comandante-Geral, em 23/01/2020, às 17:41, conforme art. 2º, §
2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000011031988 e o código CRC 3BE38A5C.

 
2º PELOTÃO BOMBEIRO MILITAR

RUA 10 S/N Qd.15 Lt.S/L - Bairro SETOR PEDRINHAS - CEP 75180-000 - SILVANIA - GO - S/C
 

Referência: Processo nº 202000011001661 SEI 000011031988

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000011031988&crc=3BE38A5C

