
 
EDITAL BMM 001 2SGB/2GB 

 

O Comandante do 2° Subgrupamento de Bombeiro Militar de Ouro Preto do Oeste, Rondônia, 

no uso das atribuições que lhe confere o cargo e ainda de acordo com Projeto Bombeiro 

Mirim – Resgatando Sonhos, que obedece ao Processo 0000157-45.2018.8.22.0004, através 

da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ouro Preto do Oeste – Rondônia, faz saber, por meio 

deste Edital, que serão abertas as inscrições para o preenchimento de 40 vagas (quarenta) 

vagas destinadas ao Projeto Social Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos, a ser iniciado no 

1º semestre de 2019. 

 

1. DA FINALIDADE 

 

O presente Edital tem por finalidade selecionar candidatos para integrarem o Curso Bombeiro 

Mirim, tendo por objetivo principal de promover orientação vocacional, desenvolvimento da 

personalidade e valorização da cidadania e auto-estima, tendo como tema as atividades 

desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia.  

 

2. DA ABERTURA 

 

2.1 - O Projeto Social Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos será abrangido a candidatos 

entre idade 11 a 14 anos. 

 

2.2 - A criança deverá ter 11 anos completos até o primeiro dia do inicio do curso; 

 

2.3 - O Projeto Social Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos será abrangido para crianças 

que residam na cidade de Ouro Preto do Oeste, RO, comprovadamente. 

 

2.4 - Os candidatos devem estar matriculados em rede de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação – MEC; 

 

2.5 - Não será cobrada taxa de inscrição e nem mensalidade para permanência no programa. 

 

2.6 - O projeto será executado na cidade de Ouro Preto do Oeste, podendo estender-se fora do 

município, sob responsabilidade do Segundo Subgrupamento do Segundo Grupamento do 

Corpo de bombeiros Militar do Estado de Rondônia (2ºSGBM/2ºGBM), e contará com 

instrutores habilitados e capacitados a ministrar instruções de diversos temas ligados às 

atividades da Corporação, com instruções teóricas e práticas, em sala de instrução, ambiente 

externo e encerramento com a instrução de sobrevivência em cobertura vegetal de risco. 

 

2.7 - O projeto terá duração de no mínimo 300 horas. 

 

2.8 - O projeto Bombeiro Mirim ocorrerá, preferencialmente, no horário matutino; 

 

2.9 - Haverá o fornecimento de lanche nos horários de permanência no curso. 

 

2.10 – Todo o certame obedece ao horário da cidade de Ouro Preto do Oeste. 

 

2.11 - Dúvidas que surjam durante o desenvolvimento do Projeto Social Bombeiro Mirim – 

Resgatando Sonhos serão dirimidas pelos Coordenadores da turma Bombeiro Mirim desta 

cidade e, em última instância, pelo Comandante deste Subgrupamento – Coordenador, no 



próprio Quartel Militar ou por via telefone que atendem pelos números fixo (69) 3461-5955, 

desta cidade. 

 

3. DAS VAGAS: 

 

Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas no total, para cada turma; 25 alunos do sexo 

masculino e 15 restantes para sexo feminino; 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1 - Período das inscrições: do dia 17 ao 31 de dezembro do ano de 2018, das 07h20m às 

13:30m, não sendo permitido inscrição condicional ou por correspondência; 

 

4.2 - O candidato aluno bombeiro mirim, obrigatoriamente deve ter entre 11 (onze) e 14 

(catorze) anos de idade até o início do curso; 

 

4.3 - O Projeto Social Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos será abrangido para crianças 

que residam na cidade de Ouro Preto do Oeste, RO, comprovadamente. 

 

4.4 - Os candidatos devem estar matriculados em rede de ensino reconhecida pelo Ministério 

da Educação – MEC, em horário oposto da turma Bombeiro Mirim; 

 

4.5 - Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição (Anexo 1) disponível no Edital 

001/2018, ou no quartel do Corpo de Bombeiros de Ouro Preto do Oeste/RO, sito na Avenida 

15 de Novembro, nº. 695, Bairro União ou sítio www.cbm.ro.gov.br. 

 

4.6 - A ficha de inscrição (Anexo 1), deverá ser preenchida com LETRA DE FORMA, com 

todos os dados solicitados, sem abreviatura do nome do candidato. 

 

4.7 - O candidato aluno bombeiro mirim deverá entregar no ato da inscrição: 

 

a) A ficha de inscrição (Anexo 1) 

 

b) Cópia do documento de identidade (Rg) ou Certidão de Nascimento; 

 

4.8 - Os representantes legais serão os responsáveis pelas informações prestadas ao inscrever 

a criança no Curso, cabendo à inteira responsabilidade sob a veracidade das mesmas; 

 

4.9 - Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido no Cronograma deste edital 

(Anexo 2) 

 

4.10 - Demais informações e esclarecimentos podem ser supridos neste Quartel Militar ou por 

contato telefônico: fixo 69- 3461-5955. 

 

5. DA PROVA ESCRITA (REDAÇÃO) - Classificatória 

 

5.1 – A redação será dissertativa: Será avaliada a qualidade do texto, com os seguintes 

critérios: respeito ao tema proposto, clareza e coesão. Serão avaliados, inclusive, erros de 

ortografia. 

 

5.2 – A redação deverá possuir no mínimo 20 (vinte) linhas escritas; 

 

http://www.cbm.ro.gov.br/


5.3 – A prova prática (natação) será, em “nado livre”, atravessar piscina de 12 metros.  

 

5.4 – Horário de prova escrita (redação) dar-se-à inicio às 8 (oito) horas, com duração de 4 

(quatro horas) corridas; 

 

5.5 – Não será tolerado atraso. Às 8 horas fecham-se as portas da sala de prova. 

RECOMENDA-SE QUE O CANDIDATO CHEGUE ANTECIPADAMENTE 30 

MINUTOS; 

 

5.6 – A permanência mínima dentro da sala de prova será de 60 minutos; 

 

5.7 – Os últimos 3 (três) concorrentes sairão juntos da sala; 

 

5.8 – O candidato que, faltar com respeito ou tumultuar a aplicação da prova de qualquer 

modo, será desclassificado imediatamente; 

 

5.9 – É expressamente proibido uso de aparelho eletroeletrônico durante a prova e 

dentro da sala de prova; 

 

5.10 – A prova deverá ser escrita com caneta de cor azul ou preta e com tubo 

transparente; 

 

5.11 – O local da prova escrita (redação) será previamente disponibilizado, por período 

mínimo de 3 (três) dias no 2° Subgrupamento de Bombeiro Militar, sito na Avenida 15 de 

Novembro, nº. 695, Bairro União; bem como será disponibilizado através de Ofício para a 

Secretaria Municipal de Educação do município de Ouro Preto do Oeste e Secretaria Estadual 

de Educação do Estado de Rondônia. 

 

5.12 - O candidato aluno bombeiro mirim deverá apresentar a equipe coordenadora do 

certame o documento de identidade (Rg) ou Certidão de Nascimento, para realizar a 

prova; 

 

6. DA PROVA PRÁTICA(NATAÇÃO) – Eliminatória (Apto/Inapto) 

Nado livre a distância de 12 metros 

 

6.1 - O candidato aluno bombeiro mirim deverá apresentar a equipe coordenadora do 

certame e ATESTADO MÉDICO AUTORIZANDO A CRIANÇA A EXERCER O 

ESFORÇO FISICO PERTINENTE A ATIVIDADE DE TESTE AQUÁTICO, 

carimbado e assinado pelo profissional. 

 

6.2 - O candidato aluno bombeiro mirim deverá apresentar a equipe coordenadora do 

certame o documento de identidade (Rg) ou Certidão de Nascimento, para realizar o 

teste aquático; 

 

6.3 – O local da prova prática (natação) será no clube Tocari, sito Linha 80, Gleba 14, Lote 

21, CEP 76920-000, nesta cidade, conforme Cronograma (Anexo 2) 

 

5.4 – A prova prática (natação) será realizada na quarta, quinta ou sexta feiras, no período 

matutino, preferencialmente; 

 



6.5 – O candidato deverá usar do traje: biquínis, maiôs, sungas, calção, ou outros, desde que 

de material lycra  ou nylon. 

 

6.6 – O candidato poderá fazer uso de qualquer outro adereço usado em piscinas, como óculos 

para natação, toca, etc. 

 

6.7 – Será OBRIGATÓRIO acompanhamento do adulto responsável pela criança ou 

adolescente candidato no momento da prova prática (natação); 

 

6.8 - Adulto responsável pela criança ou adolescente candidato ficará na área externa do 

ambiente aquático. Fica expressamente proibido passar por sobre a grade que circunda a 

piscina onde será realizada a prova; 

 

6.9 – Ao adulto responsável pela criança ou adolescente candidato fica expressamente 

proibido fazer uso de bebidas alcoólicas enquanto a realização da prova de natação; 

 

6.10 – Ao aluno candidato é proibido beber e comer nas bordas da piscina, e se praticar 

qualquer ato contrário a higiene que possa colocar em risco a limpeza da água e saúde, será 

desclassificado imediatamente; 

 

6.11 – Os últimos 3 (três) concorrentes sairão juntos do ambiente aquático.  

 

6.12 – O candidato que, faltar com respeito ou tumultuar a aplicação da prova de qualquer 

modo, será desclassificado imediatamente; 

 

6.13 – É PROIBIDO no interior da piscina, ou em sua borda brincadeiras que possam, 

eventualmente, colocar em risco a segurança de outros, como saltos, empurrões, lutas, atirar 

água fora da piscina, pirâmides humanas, atirar pessoas para dentro da água ou afundá-las 

propositalmente. Será desclassificado imediatamente; 

 

7. DA SELEÇÃO 

 

7.1 - A seleção e recrutamento dos alunos agraciados do Projeto serão realizados pela 

equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Ouro Preto do Oeste, através de processo seletivo 

ofertando oportunidade igual a todos que residem nesta cidade, comprovadamente. 

 

7.2 - O critério de seleção obedecerá: 

 

a) Maior nota da redação dissertativa: Será avaliada a qualidade do texto, com os seguintes 

critérios: respeito ao tema proposto, clareza e coesão. Serão avaliados, inclusive, erros de 

ortografia. 

 

b) Melhor afinidade em ambiente aquático. Nado livre de 12 metros.  

 

7.3 - O critério de desempate obedecerá: 

 

a) Melhor nota escolar; 

 

b) Maior assiduidade ou freqüência escolar, reconhecida pelo MEC; 

 

7.4 - Os candidatos selecionados dentro do número de vagas oferecidas serão classificados e 

convocados para efetuarem a matrícula. 



 

7.5 - A relação dos alunos selecionados para a matricula, alem de todo o critério de seleção 

será disponibilizada no 2° Subgrupamento de Bombeiros Militar, sito na Avenida 15 de 

Novembro, nº. 695, Bairro União; bem como será disponibilizada através de Ofício para a 

Secretaria Municipal de Educação do município de Ouro Preto do Oeste e Secretaria Estadual 

de Educação do Estado de Rondônia e www.cbm.ro.gov.br. 

 

7.6 - A avaliação escrita – Redação Dissertativa e o teste de aptidão aquática serão realizados 

de acordo com o cronograma (Anexo 2). 

 

7.7 - A avaliação escrita – Redação Dissertativa é classificatória, e a natação é eliminatória, 

considera-se assim para o teste de aptidão física, situação “apto ou inapto.” 

 

8. DA MATRÍCULA NO CURSO 

 

8.1 - Os pais ou responsáveis dos candidatos realizarão a matrículas dos candidatos 

selecionados, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Cópia do Documento de Identidade dos pais ou responsável pela matricula; 

 

b) Cópia do CPF dos pais ou responsável; 

 

c) Cópia do Documento de Identidade do candidato; 

 

d) Cópia do CPF do candidato; 

 

e) 01 (uma) foto 3x4 do candidato; 

 

f) Declaração de matrícula escolar do exercício atual; 

 

g) Cartão de vacina atualizado; 

 

h) Cartão SUS atualizado; 

 

i) Estar apto, de acordo com o Atestado Médico, a realizar esforços físicos normais para 

sua idade (Carimbado e com CRM do profissional); 

 

8.2 - Na ausência de documento de identidade (RG) e Cópia do CPF, o candidato deverá 

apresentar a Cópia da Certidão de Nascimento. 

 

8.3 - O candidato deverá estar classificado no número vagas oferecidos pela Organização 

Bombeiro Militares - OBM; 

 

8.4 - Assinar Ficha de Matricula e Termo de Responsabilidade (Anexo 3). 

 

8.5 - O candidato classificado que não concretizar a confirmação da matrícula ou deixar de 

comparecer ao local no período fixado no Cronograma (Anexo 2) deste edital perderá o 

direito à vaga. 

 

8.6 - Não será permitido, em hipótese alguma, o trancamento de matrícula. 

http://www.cbm.ro.gov.br/


 

9. DO CURSO BOMBEIRO MIRIM 

 

9.1 - Início do curso bombeiro mirim 2019/1 em 01 de março de 2019; 

 

9.2 - Previsão de término do curso de Bombeiro Mirim 2019/1 em dezembro de 2019; 

 

9.3 - As aulas serão ministradas no período matutino, três vezes por semana, às terças, quintas 

e sextas-feiras, preferencialmente. Com início às 7h10 e término às 11h10, podendo ainda ter 

instruções aos sábados, domingos, feriados e excepcionalmente, em período noturno (estas, 

com comunicação prévia aos responsáveis), no município de Ouro Preto do Oeste, ou fora. 

 

9.4 - As modificações que se fizerem necessárias nos uniformes fornecidos, como, por 

exemplo, problemas com medidas, ou mesmo a compra de um uniforme extra, ficarão a cargo 

dos pais ou responsável, sendo vedada, no entanto, modificações que alterem os padrões de 

apresentação do uniforme. 

 

9.5 - Será responsabilidade dos pais ou responsáveis do aluno bombeiro mirim o uniforme e 

material didático, em caso de perda, danificação ou desuso, sendo responsável pela 

substituição ou compra do mesmo, para que os alunos estejam sempre uniformizados, de 

forma completa nas instruções, não destoando das outras crianças. 

 

9.6 - Em caso de desistência do aluno, desligamento ou exclusão do aluno bombeiro mirim, 

será devolvido o material e uniforme entregue a criança. Sendo que, o aluno somente fará uso 

do uniforme se concluir o curso Bombeiro Mirim com êxito; 

 

9.7 - O material didático de ensino é elaborado pelo Subgrupamento de Ouro Preto do Oeste, 

Rondônia. 

 

9.8 - O deslocamento à sede onde serão realizados as instruções e o retorno às residências 

ficará a cargo dos pais ou responsáveis.  

 

9.9 - Casos omissos no presente Edital e/ou dúvidas que surjam durante o desenvolvimento do 

projeto BOMBEIRO MIRIM – RESGATANDO SONHOS, serão tiradas pelos 

Coordenadores da turma Bombeiro Mirim desta cidade e em última instância pelo 

Comandante deste Subgrupamento – Coordenador, no próprio Quartel Militar ou por via 

telefone que atendem pelos números fixo (69) 3461-5955, desta cidade. 

 

9.10 -  O Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Ouro Preto do Oeste, designará uma 

comissão composta por 03 (três) profissionais habilitados, para fazer a análise e seleção dos 

candidatos, além dos Coordenadores do Bombeiro Mirim. 

 

9.11 -  AS INSTRUÇÕES SERÃO ministradas no Quartel Militar 2ºSGB/2ºGB - Corpo de 

Bombeiros Militar de Ouro Preto do Oeste ou em local determinado pelo Comandante deste 

Subgrupamento, mesmo que fora do município, , previamente informado. 

 

 

Moacyr de Paula Junior – CAP BM 

Comandante do 2ºSGB/2ºGB 

Coordenador Geral do Projeto Social Bombeiro Mirim 



 

CRONOGRAMA (Anexo 2) 

 

Data/Período Evento Local 

17 de dezembro de 

2018. 

Divulgação do Edital 01/2018 

SGB/2GB 

Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar de Ouro 

Preto do Oeste/RO e  

www.cbm.ro.gov.br. 

17 de dezembro de 

2018 a 31 de janeiro 

de 2018. 

Inscrições para o Projeto Social 

Bombeiro Mirim – Resgatando 

Sonhos. 

Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar de Ouro 

Preto do Oeste 

03 de fevereiro de 

2019. 

Aplicação da Prova de Redação Será previamente 

disponibilizado, por período 

mínimo de 3 (três) dias antes 

da prova. 

Às 8 horas; 

11 de fevereiro de 

2019 

Divulgação da nota da redação  Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar de Ouro 

Preto do Oeste/RO e  

www.cbm.ro.gov.br. 

12 e 13 de fevereiro de 

2019 

Recurso da prova escrita 

(Redação) 

Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar de Ouro 

Preto do Oeste 

14 de fevereiro de 

2019 

Convocação para 2ª fase (natação) 

 

Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar de Ouro 

Preto do Oeste/RO e  

www.cbm.ro.gov.br. 

20, 21 e 22 de 

fevereiro de 2019. 

Aplicação da prova aquática Clube Tocari, sito Linha 80, 

Gleba 14, Lote 21, CEP 76920-

000, nesta cidade.  

Às 8 horas; 

25, 26 e 27 de 

fevereiro de 2019. 

Matrícula para o Curso Bombeiro 

Mirim – Resgatando Sonhos 

Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar  

1º de março de 2019 Reunião com os pais ou 

responsáveis pelos alunos 

matriculados e AULA 

INAUGURAL 

Quartel do Corpo de 

Bombeiros Militar 

Às 7h 15m. 

 

 

1. Os horários estabelecidos neste Edital obedecem ao horário local. 



 

 

Ouro Preto do Oeste, _______ de _________________ de 2018. 

 

 
 

 

 

 
 

______________________________________________________________ 

 

Declaro que li e dou ciência do EDITAL BMM 001 2SGB/2GB para 

inscrição do curso Bombeiro  Mirim – Resgatando Sonhos 2019. 
 

 

 

Moacyr de Paula Junior – CAP. BM. 

Comandante do 2ºSGB/2GB 
 

 

 
 

 

 
 

 Militar que recebeu a inscrição: __________________________________________________ 

  

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO BOMBEIRO MIRIM 

2019 

 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO BOMBEIRO MIRIM (sem abreviaturas, legível e letra de forma) 

 

 

Nome completo da mãe do candidato: 

 

 

Responsável pela ficha de inscrição: 

 

 

 

Data de Nascimento: 

 

 

Sexo: (     ) Masculino      (     ) Feminino 

 

Endereço completo:  

 

 

Telefone para contato: 

 

Telefone para Recado: 

 


