
EDITAL BMMRS0022/SGBM/2GBM2020 

 

O Comandante do 2o Subgrupamento de Bombeiros Militar de Ouro Preto do Oeste, 

(2oSGBM/2oGBM) 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 2020. 

 

1. DA FINALIDADE 

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

Formação 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 fins militares 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, quando no 

Quartel Militar de Ouro Preto do Oeste. 

 

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 do Projeto Bombeiro Mirim desta 

cidade e, em última instância, pelo Comandante deste Subgrupamento – Coordenador Geral, 

no próprio Quartel Militar ou por via telefone que atendem pelos números fixo (69) 3461-

5955, desta cidade. 

 

3. DAS VAGAS: 

3.1. Serão disponibilizadas 40 (quarenta) vagas no total. 

 

3.2. As vagas serão distribuídas de acordo com a classificação na Prova Redação e eliminação 

na Prova Aquática. 

  

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1 - Período das inscrições: do dia 18 de dezembro de 2019 ao dia 31 de janeiro do ano de 

2020, das 7 às 13 horas, de segunda a sexta feira, 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 

002/2019, 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 ficha de 

inscrição (Anexo 1), e destacar o comprovante de inscrição e exigir assinatura do militar que 

recebeu a inscrição. 

 

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 – Será avaliada a qualidade do texto, com os seguintes critérios: respeito ao tema 

proposto, clareza e coesão. Capricho com a prova, rasuras, organização do texto, organização 

das palavras na folha. Serão avaliados, inclusive, erros de ortografia. 

 

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

 

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

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


 

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, se o candidato sair 

antes do tempo mínimo, será desclassificado automaticamente do certame; 

 

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 do certame; 

 

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 – A folha entregue ao aluno “RASCUNHO”, pode ser preenchida com lápis, porém, 

deve ser entregue junto com a PROVA ao militar da sala; 

 

5.12 – 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, além de outros veículos de comunicação. 

 

5.13 - 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 - 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 AABB – Associação Atlética Banco do 

Brasil, sito BR-364, no 323, nesta cidade, conforme Cronograma (Anexo 2) 

 

6.4 – 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 de como óculos para natação, protetor de ouvido e toca. 

 

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; Em caso de desobediência, o candidato fica 

automaticamente excluído do certame; 

 

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; Em caso 

de desobediência, o candidato fica automaticamente excluído do certame; 

 

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 para 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: 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, reconhecida pelo MEC; 

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 matrícula, além de todo o critério de seleção 

será disponibilizada no 2o 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, além de outros veículos de 

comunicação. 

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


 

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

com o cronograma (Anexo 2). 

 

7.7 - A avaliação escrita – Redação 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, no Quartel de Bombeiros Militar de Ouro Preto do Oeste, de forma presencial, 

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 (Na ausência de documento de identidade 

(RG) e Cópia do CPF, o candidato deverá apresentar a Cópia da Certidão de Nascimento) 

d) Cópia do CPF do candidato; (Na ausência de documento de identidade (RG) e Cópia do 

CPF, o candidato deverá apresentar a Cópia da Certidão de Nascimento.) 

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

Bombeiro Militares - OBM; 

 

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

 

8.4 - 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. 

 



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

 

8.6 – Será dada preferência aos classificados que ainda não participaram deste projeto social 

na cidade de Ouro Preto do Oeste; 

 

9. DO CURSO BOMBEIRO MIRIM 

9.1 - Início do Curso de Formação Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos 2020 previsto para 

9 de março de 2019; 

 

9.2 - Previsão de término do Curso de Formação Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos 2020 

em dezembro de 2020; 

 

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

preferencialmente às segundas, quartas e sextas feiras; 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, SOMENTE.9.8 - O deslocamento à sede onde serão realizados as instruções e o 

retorno às residências ficará a cargo dos pais ou responsáveis.  

 

9.8 - Casos omissos no presente Edital e/ou 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 pelo número fixo (69) 3461-5955, ou SOMENTE via Whatssap 69-

9265-3806, ou 69-9235-8989 desta cidade. 

 

9.9 - O Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Ouro Preto do Oeste, Cordenador 

Geral do Projeto Social Bombeiro Mirim de Ouro Preto do Oeste, designará uma comissão 

composta por 03 (três) profissionais habilitados e competentes, para fazer a análise da 

PROVA DE REDAÇÃO E PROVA AQUÁTICA. 

 

9.10 - 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. 

 

9.11 – Todo o Curso de Formação Bombeiro Mirim é regido pelo Manual do Aluno, 

apresentado aos pais, responsáveis e alunos na AULA INAUGURAL. 

 

 

 

 

Moacyr de Paula Junior – CAP BM 

Comandante do 2ºSGB/2ºGB 

Coordenador Geral do Projeto Social Bombeiro Mirim 

 

 

 

 



(Via do Corpo de Bombeiros Militar) 

________________________________________________________________________________  

Declaro que li e dou ciência do EDITAL BMMRS0022/SGBM/2GBM2020 para inscrição do 

curso Bombeiro Mirim – Resgatando Sonhos 2020. 

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - 

Recorte aqui Recorte aqui Recorte aqui Recorte aqui Recorte aqui Recorte aqui Recorte aqui Recorte aqui 

Ouro Preto do Oeste __________  de ______________________ de 20_________. 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: ___________________________________________________ 

Militar responsável pelo recebimento da inscrição: ___________________________________________________ 

 

(Via do Candidato) 

Anexo1 

INSCRIÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO SOLDADO BOMBEIRO 

MIRIM – RESGATANDO SONHOS 2020 

 

 

 

NOME COMPLETO DO CANDIDATO: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

DATA DE NASCIMENTO: 

_________________________________________________________________________________ 

TELEFONE PARA CONTATO: ______________________________________________________ 

TELEFONE PARA RECADO:   ______________________________________________________ 

TELEFONE Whatssap (se houver) ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO DO CANDIDATO: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

____  Militar responsável pelo recebimento da inscrição ________________________________________________ 

Data: ____________________________           

a 



Anexo 2 

 

CRONOGRAMA EDITAL BMMRS0022/SGBM/2GBM2020 

 

Data/Período Evento Local 

18 de dezembro de 

2019 

Divulgação do Edital 

BMMRS0022/SGBM/2GBM2020 

Quartel do Corpo de Bombeiros Militar 

de Ouro Preto do Oeste, mídias locais, 

veículos de comunicação eletrônicos de 

Ouro Preto do Oeste e 

www.cbm.ro.gov.br 

18 de dezembro de 

2019 à 31 de janeiro 

de 2020 

Inscrições para o Projeto Social 

Bombeiro Mirim – Resgatando 

Sonhos 2020 

Quartel de Ouro Preto do Oeste, 

SOMENTE. 

02 de fevereiro de 

2020 

Aplicação da Prova de Redação Será PREVIAMENTE disponibilizado, 

por período mínimo de 3 (três dias) antes 

da realização da prova. 

ÀS 8 horas; 

17 de fevereiro de 

2020 

Divulgação da Classificação da 

Prova de Redação. 

Quartel do Corpo de Bombeiros Militar 

de Ouro Preto do Oeste, mídias locais, 

veículos de comunicação eletrônicos  de 

Ouro Preto do Oeste e 

www.cbm.ro.gov.br 

17 e 18 de fevereiro 

de 2020 

Recurso da Prova de Redação Quartel do Corpo de Bombeiros de Ouro 

Preto do Oeste. 

21 de fevereiro de 

2020 

Convocação para a 2a fase (Prova 

Aquática) 

Quartel do Corpo de Bombeiros Militar 

de Ouro Preto do Oeste, mídias locais, 

veículos de comunicação eletrônicos  de 

Ouro Preto do Oeste e 

www.cbm.ro.gov.br 

26, 27 e 28 de 

fevereiro de 2020 

Aplicação da Prova Aquática Será PREVIAMENTE disponibilizado, 

por período mínimo de 3 (três dias) antes 

da realização da prova. Preferencialmente 

às quartas, quintas e sextas feiras. 

ÀS 8 horas; 

2 de março de 2020 Convocação para Matrícula Quartel do Corpo de Bombeiros Militar 

de Ouro Preto do Oeste, mídias locais, 

veículos de comunicação eletrônicos  de 

Ouro Preto do Oeste e 

www.cbm.ro.gov.br 

2,3,4,5,6 de março 

de 2020 

Matrícula Para o Curso de 

Formação Bombeiro Mirim – 

Resgatando Sonhos 2020 

Quartel de Ouro Preto do Oeste, 

SOMENTE. 

Das 7 às 13 horas 

9 de março de 2020 AULA INAUGURAL 

Reunião com os pais ou 

responsáveis dos alunos 

bombeiros mirins 

Quartel de Ouro Preto do Oeste, 

SOMENTE. 

Às 7 horas. 

 

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


 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 3) 

 

 

Ouro Preto do Oeste, ________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Militar responsável pela matrícula e recebimento de documentos 

 

             Moacyr de Paula Junior – CAP. BM. 

          Comandante do 2ºSGB/2GB 

FOTO 3X4  

 

FICHA DE MATRÍCULA BOMBEIRO MIRIM 

2020 
 

                                                                

 

 
 

 

Nome completo do aluno bombeiro mirim: 

 

 

Naturalidade – Cidade: UF: 

Data de Nascimento Sexo: (     ) Masc.      (     ) Fem. 

Nome da mãe: 

Nome do pai:  

Responsável pela matrícula:  

Profissão do Pai 

Profissão da mãe 

Endereço completo: 

Escola: 

Série/Ano:                                                                                                                                                                           Vespertino 

Número de pessoas residentes na casa: 

Autorizo o aluno ausentar-se, desta unidade militar, posterior ao período de instrução:  

(   ) Sim  (   ) Não 

Telefone para contato:                                                                       Whatssap:  

Telefone para Recado:  

Problemas de saúde? (   ) sim  (   ) Não,     Se sim, qual: 

Tipo sanguíneo/ Fator RH:  

Possui alergia? (   ) sim      (   ) Não           Se sim, qual: 

Faz uso de remédios? (   ) sim   (   ) Não    Se sim, qual:  

 
 

Envolveu-se em acidente, da qual sofreu fraturas? (   ) sim   (   ) Não      Se sim, qual membro: 

                                                                                                                                                                 

Observações gerais:  

 

 

 

 

 

 

 



 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 3) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

Ouro Preto do Oeste, __________ de fevereiro de 2020. 

 

Na qualidade de responsável pelo menor 

___________________________________________________________________________ 

(nome do aluno bombeiro mirim), matriculado no Curso Bombeiro Mirim, no ano de 2019, 

Projeto Bombeiro Mirim – Projeto Social Família e Cidadania, 

_________________________________________________________________ (nome do 

responsável), com RG inscrito sob nº. ______________________ e CPF inscrito sob nº. 

_______________________________ residente na 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(Rua/Avenida; nº da casa; bairro), na cidade de Ouro Preto do Oeste, AUTORIZO o uso de 

imagem do aluno bombeiro mirim em todo e qualquer material, entre fotos, vídeos e 

documentos, impressão offset, tipográfica, reprográfica, slides, ou outro qualquer processo 

análogo, para divulgação das atividades, através de cartazes, folhetos, outdoors, busdoor, 

webs-sites, encartes, catálogos, home page, televisão, cinema, programa de rádio, etc. Bem 

como para qualquer outro trabalho artístico ou literário, veiculados em mídias eletrônicas e 

impressas. 

 

Declaro que autorizo o uso de imagem da criança ou adolescente, qual estou responsável, 

ciente de que não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento 

de valor antecipado ou posterior pelo uso de sua imagem. 

 

A autorização é concedida a título gratuito, abrangendo em todo o território nacional e no 

exterior, e não permite a modificação de imagens que altere o sentido das mesmas, ou que 

desrespeite a inviolabilidade da imagem das pessoas, previsto no inciso X do artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil e no artigo 20 da Lei nº. 10.406, de 2002 – 

Código Civil Brasileiro, além das diretrizes fixadas no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990. 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente, assino e dou fé. 



 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 3) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E DESLOCAMENTO 

 

Ouro Preto do Oeste, __________ de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Na qualidade de responsável pelo menor 

___________________________________________________________________________ 

(nome do aluno bombeiro mirim), matriculado no Curso Bombeiro Mirim, no ano de 2019, 

Projeto Bombeiro Mirim – Projeto Social Família e Cidadania   

__________________________________________________________________ (nome do 

responsável), com RG inscrito sob nº. ______________________ e CPF inscrito sob nº. 

_______________________________ residente na 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(Rua/Avenida; nº da casa; bairro), na cidade de Ouro Preto do Oeste, AUTORIZO 

VIAGEM, dentro do Estado de Rondônia, acompanhado dos Coordenadores do curso 

de formação bombeiro mirim. 

 

Declaro que autorizo viagem da criança ou adolescente, qual estou responsável, ciente de que 

não caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de valor 

antecipado ou posterior, e que ainda as custas de hospedagem e alimentação são de 

responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. A autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo em todo o território estadual. 

 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente, assino e dou fé. 

  



 

TERMO DE RESPONSABILIDADE (ANEXO 3) 

 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR ATIVIDADES FILANTRÓPICAS 

 

Ouro Preto do Oeste, __________ de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Na qualidade de responsável pelo menor 

___________________________________________________________________________ 

(nome do aluno bombeiro mirim), matriculado no Curso Bombeiro Mirim, no ano de 2019, 

Projeto Bombeiro Mirim – Projeto Social Família e Cidadania, 

___________________________________________________________________________ 

(nome do responsável), com RG inscrito sob nº. ______________________ e CPF inscrito 

sob nº. _______________________________ residente na 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

(Rua/Avenida; nº da casa; bairro), na cidade de Ouro Preto do Oeste, AUTORIZO 

desenvolvimento, durante ou posterior ao curso a filantropia, que são atitudes altruístas e 

solidárias para ajudar ao próximo, praticadas por grupo de indivíduos ou organizações, e sem 

fim lucrativo. Como: doações de roupas, comida, venda de rifas, ou auxilio em outras 

realizações de interesse público/social, demais ações de caridade são alguns exemplos. 

 

Declaro que autorizo a criança ou adolescente, qual estou responsável, ciente de que não 

caberá em tempo algum, qualquer reclamação, indenização, ou pagamento de valor 

antecipado ou posterior, e que ainda as custas de hospedagem e alimentação são de 

responsabilidade dos pais ou responsáveis legais. A autorização é concedida a título gratuito, 

abrangendo em todo o território estadual. 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente, assino e dou fé. 

 

 

 

 


