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EDITAL Nº 004/2014 

  

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, no uso de suas 

atribuições legais, torna público o presente edital, que versa sobre o Processo Seletivo para 

efetivação de matrícula no Curso de Emergência e Resgate/2014, a ser realizado no Quartel 

do GEM. 

1. DO OBJETIVO 

1.1 Capacitar os participantes a assumir as ações iniciais de primeira resposta 

ao chegar à cena; 

1.2 Capacitar o militar a desenvolver as atividades de resgate visando 

melhorar o atendimento prestado à comunidade; 

1.3 Desenvolver uma doutrina de resgate prestado pelos bombeiros em todo 

o Estado de Maranhão; 

1.4 Atender a legislação em vigor (Portaria n. 2.048/2002 do Ministério da 

Saúde); 

1.5 Desenvolver a capacidade dos concluintes em serem elementos 

multiplicadores no atendimento de resgate. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES: 

2.1 O período de inscrições será de 03 a 05/02/2014; 

2.2 Os Comandantes de Unidade interessados devem enviar a ficha de inscrição de 

seus subordinados indicados conforme o modelo constante no “Anexo A” deste edital; 

2.3 As fichas de Inscrição deverão ser entregues na Diretoria de Ensino no horário de 

expediente no período previsto no item 2.1;  

2.4 Verificando-se, a qualquer tempo, o recebimento de inscrições que não atendam a 

todos os requisitos fixados neste edital, serão estas canceladas. 

2.5 O deferimento das inscrições tornar-se-á público até o dia 05 de fevereiro, a 

Diretoria de Ensino providenciará nota para Boletim Geral, estando assim, os 

candidatos, aptos a frequentarem o curso. 

 

3. DOS REQUISITOS: 

3.1 Ser Oficial ou Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; 
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3.2 Não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, prevista na                        

legislação brasileira; 

3.3 Não estar em situação de dispensa médica que o restrinja de qualquer tipo de 

esforço físico; 

3.3 Não se encontrar em licença para tratamento de interesse particular; 

3.4 Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, 

durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento 

condicional; 

3.5 Se praça, encontrar-se classificada, no mínimo, no comportamento “BOM”; 

3.6 Não estar submetido a Conselho de Justificação ou Conselho de Disciplina; 

3.8 Não ter sido punido mais de uma vez por transgressão disciplinar de natureza 

grave, nos últimos 12 (doze) meses, contados até a data de inscrição; 

3.9 Não estar na condição de desertor, desaparecido ou extraviado; 

3.10 Estar no desempenho de função bombeiro militar, há no mínimo 12 (doze) meses, 

anterior à data de inscrição; 

3.12 Não ter sido desligado por falta de aproveitamento ou a pedido, em Cursos nos 

últimos 12 (doze) meses; 

 

4. DA SELEÇÃO: 

4.1 O Comandante Geral do CBMMA fará a homologação da indicação dos 

candidatos após análise criteriosa da Relação dos mesmos. 

 

5. DAS VAGAS: 

5.1 Encontram-se disponíveis 35 (trinta e cinco) vagas conforme descritas abaixo:  

GEM 13 vagas 

1º GBM 02 vagas 

2º GBM 02 vagas 

GBMAR 02 vagas 

SCI 02 vagas 

SGIBS 02 vagas 

ABM JM 02 vagas 

GUARDA MUNICIPAL 02 vagas 
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GTA 02 vagas 

PMMA 02 vagas 

SAMU 02 vagas 

SMTT 02 vagas 

TOTAL 35 

           

           5.2 As OBM’s que não atendidas com vagas nos diversos cursos ou que 

receberam um número insuficiente de vagas poderão solicitá-las junto ao GEM, 

independente do quadro estabelecido no item 5.1. 

 

 

6. DAS CONDIÇÕES DE MATRÍCULA: 

6.1 Serão considerados aptos a matricularem-se no Curso de Emergência e Resgate 

2014 os candidatos classificados dentro do número de vagas previsto para a 

categoria; 

6.2 Os candidatos do interior deverão apresentar documentação, relativa ao Exame 

Médico de Saúde e Teste de Avaliação Física expedida por setor competente da sua 

Unidade que comprove aptidão para participarem do curso, nos termos deste edital. 

6.3 O resultado deste processo será publicado em BG e divulgado no site do CBMMA. 

6.4 Para efetivação da matrícula o candidato classificado dentro do número de vagas 

previstas neste edital deverá apresentar ofício de apresentação expedido pelo seu 

Comandante, Diretor ou Chefe imediato na Diretoria de Ensino até o dia 05/02/2014.      

 

7. DO PERÍODO DO CURSO: 

7.1 O curso será de 02 (dois) dias, com o curso previsto para o dia 07 e 08 do mês de 

fevereiro. 

7.2 O curso será realizado em 02 (dois) turnos, (matutino e vespertino); 

  

8. DO ENXOVAL PARA O CURSO: 

8.1 No primeiro dia do Curso de Emergência e Resgate/2014 os alunos matriculados 

deverão apresentar-se de uniforme de instrução e, atendendo a finalidade do curso, 

outros materiais poderão ser exigidos pela coordenação do curso; 

 

9. ORIENTAÇÕES GERAIS: 
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13.1 O Comandante Geral, a seu critério e visando atender supremacia do interesse 

público, poderá a qualquer tempo interromper o andamento do curso. 

13.2 O Curso de Emergência e Resgate/2014 será coordenado pelo comandante do 

GEM e o subcoordenador será o Subcomandante deste Grupamento, além de sua 

equipe de suporte previamente nomeada, podendo a mesma, a qualquer momento, 

desligar o aluno que praticar qualquer ato que comprometa o bom andamento do 

curso, ou o cometimento de quaisquer irregularidades previstas em lei. 

 

10. ANEXOS: 

Anexo A - Ficha de Inscrição; 

Anexo C – Calendário Geral do Curso 

 

 

 

São Luís, 03 de fevereiro de 2014. 

 

 

JOÃO VANDERLEY COSTA PEREIRA – CEL QOCBM 

COMANDANTE GERAL DO CBMMA 

 

 

  



 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 

 

5 
 

ANEXO A 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:_____________________________________________________________________ 

Filiação:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

RG Funcional: _______________________________ 

Unidade de origem:____________________________  

Idade:______________Posto/Graduação_________________________________________ 

Por estar ciente das normas estabelecidas no Edital n° 004/2014/DE/CBMMA, e por ser 

a expressão da verdade, assino a presente ficha de inscrição. 

 

São Luis - MA, ____, _______________, 2014. 

_______________________________________________________ 
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CALENDÁRIO GERAL 

 

ETAPA DO SELETIVO DATA LOCAL HORARIO 

Inscrição 03 a 05/02/2014 Diretoria de Ensino Expediente 

Matrícula 05/02/2014 Diretoria de Ensino Expediente 

Início do curso 07/02/2014 Auditório QCG Diurno 

Término do curso 08/02/2014 Complexo Op. 

2ºGBM/GEM 

Diurno 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


