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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO DA ACADEMIA E ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
 
 
 

ERRATA 01 DO EDITAL 20º CIBM - GOIANIRA
PROEBOM/ 2020

 
 

No Edital EDITAL 20º CIBM - GOIANIRA – PROEBOM-2020, que trata do Curso de
Bombeiro Mirim, altero a seguinte redação:

 
Onde se lê: 
No item 4.7. Os alunos sorteados deverão entregar todos os documentos solicitados

abaixo para efetuar a matrícula:  

3. Comprovante de endereço atual, de residência no município de Nerópolis
(cópia); 

 
Leia-se:
No item 4.7. Os alunos sorteados deverão entregar todos os documentos solicitados

abaixo para efetuar a matrícula:  

3. Comprovante de endereço atual (cópia); 

 
Onde se lê: 
No item 6.1. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, que devem ser devidamente

comprovados mediante documentação, para efetuar a inscrição para concorrer ao sorteio das vagas;
a. residir à cidade de Goianira ou Caturaí;
b. estar devidamente inscrito, atendendo ao que prevê o item 4 deste Edital;
c. ter nascido entre 01/01/2007 e 31/12/2009;
d. estar apto mental e fisicamente, de acordo com Atestado Médico, a realizar todas as

atividades do Programa Educacional Bombeiro Mirim, que compreendem atividades físicas diversas e
resolução de problemas;

e. estar matriculado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC e frequentar
assiduamente a escola em turno diferente ao do PROEBOM;

 
Leia-se:: 
No item 6.1. Ficam estabelecidos os seguintes requisitos, que devem ser devidamente

comprovados mediante documentação, para efetuar a inscrição para concorrer ao sorteio das vagas;
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a. residir à cidade de Goianira ou Caturaí;
b. estar devidamente inscrito, atendendo ao que prevê o item 4 deste Edital;
c. ter nascido entre 01/01/2007 e 31/12/2009;
d. estar apto mental e fisicamente, de acordo com Atestado Médico, a realizar todas as

atividades do Programa Educacional Bombeiro Mirim, que compreendem atividades físicas diversas e
resolução de problemas;

e. estar matriculado em instituição de ensino reconhecida pelo MEC e frequentar
assiduamente a escola em turno diferente ao do PROEBOM;

f. Não ter frequentado o programa em anos anteriores.

 

Goiânia, 03 de fevereiro de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME ANTONIO LISITA, Comandante, em
03/02/2020, às 09:45, 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 JONAS HENRIQUE MOREIRA BUENO, Comandante,
em 03/02/2020, às 15:46, 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 03/02/2020, às 16:10, 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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