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EDITAL Nº 10/2014 

  

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

atribuições legais visando cumprir as disposições previstas no art. 41 do Decreto nº 

19.833/03, torna público o presente edital, que versa sobre o Processo Seletivo para efetivação 

de matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Bombeiro Militar/2014 (CAS 

BM/2014), que será realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. 

 

1 OBJETIVO 

O presente edital tem por objetivo estabelecer as normas para o processo de seleção de 

Bombeiros Militares do CBMMA, para efetivarem matrícula no Curso de Aperfeiçoamento 

de Sargentos Bombeiro Militar (CAS BM)/2014. O processo seletivo se dará por critério de 

antiguidade dos militares conforme Art. 163 da Lei 6.513 de 30 de novembro de 1995, 

obedecendo aos critérios estabelecidos no item 03 (três) deste edital. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

2.1 O período de inscrições será do dia 03 ao dia 07/04/2014 no horário de 07h30min às 

13h30min; 

2.2 Os Comandantes de Unidades devem enviar através de ofício direcionado à Diretoria de 

Ensino, 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 08/04/2014. A Diretoria de 

Ensino providenciará nota para Boletim Geral, estando assim, os candidatos aptos para 

cumprirem os critérios estabelecidos neste edital. 

 



 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO 
 

2 
 

3 DOS REQUISITOS 

3.1 Ser 2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão que esteja habilitado 

conforme relação da Comissão de Promoção de Praças, para os respectivos cursos; 

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 afastamento total do serviço em caráter temporário, 

conforme incisos: I, II, III, IV, V e VI do § 1º do Art. 92 da Lei 6.513 de 30 de novembro de 

1995; 

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 Encontrar-se classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”; 

3.6 Não estar submetido a 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 das indicações dos candidatos após 

análise da relação dos selecionados. 

 

5 AVALIAÇÃO MÉDICA   

5.1 A avaliação médica será procedida pela Junta de Médica de Saúde do Corpo de 

Bombeiros Militar do Maranhão – CBMMA.  
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6 AVALIAÇÃO FISICA  

6.1 A avaliação física dos candidatos será realizada por comissão constituída através da 

Unidade a qual o militar está lotado; 

6.2 Para a avaliação física os candidatos serão submetidos aos exercícios físicos estabelecidas 

no Boletim Geral nº 123/2013 do CBMMA. 

 

7 DAS VAGAS 

7.1 Encontram-se disponíveis 06 (seis) vagas conforme descritas abaixo:  

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos Bombeiro Militar 06 

TOTAL 06 

           

           7.2 As vagas serão preenchidas obedecendo os critérios de antiguidade previsto na relação dos 

militares aptos a fazerem o CAS BM/2014. 

 

8 DAS CONDIÇÕES DE MATRÍCULA 

8.1 Serão considerados aptos a matricularem-se nos cursos supracitados os candidatos 

classificados dentro do número de vagas previsto para a categoria; 

8.2 Os candidatos deverão apresentar até o dia 09/04/2014 a documentação, relativa ao Exame 

Médico de Saúde e Teste de Avaliação Física expedida por setor competente, que comprove 

aptidão para participarem do curso previsto no item 7.1, nos termos deste edital; 

8.3 O resultado deste processo será publicado em Boletim Geral e divulgado no site do 

CBMMA; 

8.4 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 09/04/2014.      

 

9 DO PERÍODO DO CURSO 

 

9.1 - Período: 22/04 a 19/07/2014.  

9.2 - Duração do Curso: 560 (quinhentos e sessenta) horas-aulas.  
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9.3 - Local do Curso: Quartel  do  Comando  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do 

Estado do Piauí 

 

10 ORIENTAÇÕES GERAIS 

10.1 O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí - CBMEPI, a seu 

critério e visando atender a supremacia do interesse público, poderá a qualquer tempo 

interromper o andamento do curso; 

10.2 A Coordenação dos cursos supracitados e sua equipe de suporte previamente nomeada, 

pode 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; 

10.3 Fica estabelecido que o militar que expressou voluntariamente a vontade de não fazer o 

curso, e que esteja de acordo com a sua antiguidade dentro do número de vagas oferecidas, 

deverá, por meio de requerimento encaminhado ao seu comandante imediato, informar a 

desistência de não participação no CAS BM/2014; assumindo a responsabilidade, caso haja 

promoção e o mesmo não ser promovido em virtude de não estar habilitado; 

10.4 Após recebimento do requerimento de não participação do CAS BM/2014, por parte do 

seu subordinado, os Comandante de Unidade, Diretor ou Chefe imediato deverão encaminhar 

por meio de ofício à Diretoria de Ensino, o requerimento de seu subordinado. 

 

11 ANEXOS 

Anexo A - Ficha de Inscrição; 

Anexo B – Calendário Geral do Curso. 

 

 

São Luís, 02 de abril de 2014. 

 

 

JOÃO VANDERLEY COSTA PEREIRA – CEL QOCBM 

COMANDANTE GERAL DO CBMMA 
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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° 003/2014/DE/CBMMA, e por ser 

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

 

São Luis - MA, ____, _______________, 2014. 

_______________________________________________________ 
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ANEXO B 

CALENDÁRIO GERAL 

ETAPAS DO 

PROCESSO SELETIVO 
DATA LOCAL HORARIO 

Inscrição 07/04/2014 
Diretoria de 

Ensino 
Expediente 

Deferimento da Inscrição 08/04/2014 
Diretoria de 

Ensino 
Expediente 

Entrega dos Exames 

Médico de Saúde e Teste 

de Avaliação Física 

09/04/2014 
Diretoria de 

Ensino 
Expediente 

Matrícula 09/04/2014 
Diretoria de 

Ensino 
Expediente 

Início do Curso 22/04/2014 CBMEPI 07:00h 

Término do Curso 19/07/2014 CBMEPI 18:00h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


