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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O cio Circular nº 199/2021 - CBM
Goiânia, 23 de março de 2021.
Aos Comandantes e Chefes de Unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.
Assunto: Candidatos com situação especial.
Senhores(as) Comandantes / Chefes,
Devido uma falha no Sistema de Inscrições da Corporação apenas quanto ao
armazenamento da informação sobre a situação especial do candidato, a Comissão Especial do TAP
solicita aos candidatos que realizaram suas inscrições no certame até às 18h00 do dia 22/03/2021
(segunda-feira) que, caso necessitem de atendimento especial (p. ex.: vedação de realizar a prova no
sábado diurno, assento canhoto, sala para amamentação, administração de medicamentos, aparelho
audi vo etc.), manifestem até às 18h00 do dia 25/03/2021 (quinta-feira) através de Requerimento
diretamente do candidato à Comissão no presente processo SEI, conforme modelo (000019332380).
A Comissão ressalta que as inscrições foram e estão sendo realizadas e aprovadas
perfeitamente e, como o problema foi corrigido pela 6ª Seção do Estado-Maior Geral, as inscrições
realizadas a par r das 18h00 de 22/03/2021 (segunda-feira) não necessitarão desta manifestação via
o cio.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO BRUNO DE SOUZA, Presidente de
Comissão, em 23/03/2021, às 09:45, 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
000019332214 e o código CRC 4F8791EC.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PROFISSIONAL

REQUERIMENTO
Eu,
1º Sgt QP/Combatente 00.100 JOSÉ da Silva Santos , lotado(a)
no(a) 2º BBM , manifesto à Comissão Especial do TAP 2021 minha necessidade de situação especial para
a realização da prova, que é _____________________________________ (vedação de realizar a prova no
sábado diurno, assento canhoto, sala para amamentação, administração de medicamentos, aparelho
audi vo etc.).
Em ___________________________, ___ de março de 2021.

José da Silva Santos - 1º Sgt QP/Combatente
Documento assinado eletronicamente por MARCIO SILVEIRA BORGES, Membro de Comissão,
em 23/03/2021, às 09:46, 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
000019332380 e o código CRC E6A1BBA7.
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