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Corpo de Bombeiros Militar - CBM 

  

EDITAL Nº 20/2021/CBM-CEEI

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA
 
 
 

O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RONDÔNIA
no uso das atribuições que lhe conferem o art. 11 da Lei 2.204, de 18 de Dezembro de 2009, e em caráter
especial, torna público e estabelece normas, no âmbito interno da Corporação, para as inscrições em
Processo de Seleção Interna – PSI, des�nado à seleção de candidatos para o provimento de vagas, para
realização do CURSO DE ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVA DE SUICÍDIO - CATTS/2021 -
CBMRO, obedecidas as prescrições con�das neste edital.

 
 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O objeto deste edital é a seleção de Bombeiros Militares, para REALIZAÇÃO DO CURSO DE
ABORDAGEM TÉCNICA A TENTATIVA DE SUICÍDIO - ATTS/2021 - CBMRO. O Processo de Seleção Interna
será regido por este Edital em DUAS ETAPAS, como segue:

1.1.1 - Primeira Etapa: Consiste na inscrição dos candidatos respeitando as exigências deste Edital;

1.1.2 - Segunda Etapa: Consiste na realização de Teste de Ap�dão Física; e

1.2 - O curso será realizado no âmbito do CBMRO, com duração de 1 semana, com início em 06 de
dezembro de 2021 e previsão de término em 10 de dezembro de 2021, conforme cronograma descrito
abaixo:

1.2.1 - Módulo Presencial em Porto velho;
1.3 - A carga horária para o ATTS/2021 - CBMRO será de 40 horas-aula.
2. OBJETIVOS DO CURSO
2.1. Especializar o Bombeiro Militar na área de abordagem técnica a tentativa de suicídio, desenvolvendo
e aprimorando habilidades necessárias para planejar, coordenar e executar atribuições inerentes à atividade
que venham reverter o ato suicida;
2.2. Promover prevenção de suicídio dentro das instituições;
2.3. Capacitar profissionais para intervenção baseada em escuta e diálogo em casos de tentativas de
suicídio;
2.4. Treinar profissionais para atuação casos de intervenção tática (contenção física) em situações de
tentativa de suicídio quando o plano e técnicas de remoção e limpeza de imagens dando ênfase ao que
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realmente interessa;
2.5. Capacitar profissionais de segurança de diversas forças de nível estadual, municipal e federal a
atuarem conjuntamente e coordenadamente utilizando sistema de comando de incidentes em casos de
tentativa de suicídio.

 

3. DAS VAGAS

3.1 - Serão disponibilizadas no âmbito do CBMRO 30 (trinta) vagas para o ATTS/2021 - CBMRO que serão
distribuídas conforme o quadro abaixo:

 

QUADRO OBM QUANTITATIVO

OFICIAIS SUPERIORES TODO ESTADO 01
OFICIAIS SUBALTERNOS OU INTERMEDIÁRIO DO QUADRO

DE COMBATENTES E AUXILIARES TODO ESTADO 02

PRAÇAS BM Porto Velho 03
PRAÇAS BM Guajará-Mirim 01
PRAÇAS BM Candeias 01
PRAÇAS BM Ariquemes 01
PRAÇAS BM Machadinho D´Oeste 01
PRAÇAS BM Buri�s 01
PRAÇAS BM Jaru 01
PRAÇAS BM Ouro Preto 01
PRAÇAS BM Ji-Paraná 01
PRAÇAS BM Cacoal 01
PRAÇAS BM Espigão D´Oeste 01
PRAÇAS BM Rolim de Moura 01
PRAÇAS BM Pimenta Bueno 01
PRAÇAS BM Vilhena 01
PRAÇAS BM Cerejeira 01

PMRO - 03
CBMAM - 02
CBMAC - 02

PRF - 01
CAPES-RO - 01

SAMU  01
TOTAL 30

 

  3.1.1 - Não sendo preenchidas as vagas por oficiais Superiores, Intermediário  e Subalternos, as
mesmas serão completadas por Praças.

 

4. PRIMEIRA ETAPA: DAS INSCRIÇÕES

4.1 - O período das inscrições será compreendido conforme CALENDÁRIO GERAL deste Edital;
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4.2 - Os candidatos solicitarão sua inscrição por meio de REQUERIMENTO conforme MODELO
(0022076898) ao seu respec�vo Comandante, para DEFERIMENTO ou INDEFERIMENTO. 

4.3 - As informações prestadas no Requerimento serão de responsabilidade do candidato, sendo que
qualquer informação que não seja a expressão da verdade eliminará automa�camente o candidato do
processo, sem prejuízo, se for o caso, das sanções disciplinares e criminais; 

4.4 - Os Comandantes, com base no Edital e documentos apresentados pelo candidato, conforme item
4.8, darão solução à solicitação, por meio de PARECER MODELO (0022076971) deferindo ou indeferindo a
inscrição, observando-se que quando houver caso de indeferimento, deverá constar o mo�vo deste;

4.5 - Fica reservado à CEEI o direito de excluir do certame o candidato que não preencher o
Requerimento de forma correta e/ou completa, ou sem anexo dos documentos comprobatórios exigidos.

4.6 - É vedada inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio eletrônico;

4.7 - Toda documentação será analisada pela Coordenadoria de Educação, Ensino e Instrução do CBMRO;

4.8 - O candidato fará todo o procedimento de inscrição dentro de sua MESA SEI, obedecendo o período
de inscrição. O comandante incluirá seu PARECER e em seguida deverá transformar tudo em PDF
(individual), inserido tal documentação neste processo SEI, obedecendo o período de remessa de
documentação inscrição, contendo todos os seus documentos necessários à inscrição e o parecer do
Comandante em um único arquivo PDF por candidato.

4.9 - As inscrições compreendem todos os atos e fatos desde a entrada do requerimento com
documentos anexados pelo candidato na OBM, até a publicação em BG da relação geral dos candidatos,
cujos requerimentos foram deferidos e considerados aptos para prosseguir nas demais etapas.

5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO

5.1 - Ser Oficial Superior, intermediário, Subalterno ou Praça da A�va;

5.2 - Não encontrar-se na situação de adido ou cedido a outras ins�tuições públicas;

5.3 - Não ter sido condenado pela prá�ca de infração administra�va de natureza grave, ou possuir
condenação penal nos úl�mos 05 (cinco) anos;

5.4 - Não estar respondendo a processo administra�vo (Conselho de Jus�ficação ou Disciplinar) ou
processo criminal na jus�ça comum ou militar;

5.5 - Não estar cumprindo pena priva�va de liberdade ou restri�va de direitos, ainda que, não transitada
e julgado;

5.6 - Se Praça, estar no mínimo no comportamento Bom;

5.7 - Ter parecer favorável de seu respec�vo Comandante, Coordenador, Chefe ou Diretor;

5.8 - Estar APTO para o serviço, sem restrições de qualquer natureza.

5.9. Apresentar cartão de vacinação comprovando a imunização completa contra a COVID-19.

6. SEGUNDA ETAPA: TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

6.1 - A seleção, de caráter classificatório e eliminatório, constará de Teste de Ap�dão Física - TAF (corrida
de 12 minutos, flexão de braço na barra fixa (masculino), flexão de braço na barra fixa (feminino), flexão
de braço sobre o solo (masculino), flexão de braço sobre o solo (feminino) e flexão abdominal;

6.1.1 - O Candidato deverá apresentar o Atestado Médico no dia para a realização do TAF, o qual conterá
a informação de que o mesmo está APTO a realizar ESFORÇO FÍSICO;

6.1.2 - Somente realizará os testes, os candidatos que apresentarem o atestado médico dentro do prazo;

6.2 - Os testes serão de caráter classificatório e eliminatório, sendo as vagas preenchidas pelos
candidatos (as) que ob�verem o maior resultado classificatório final;

6.3 - Os testes serão divididos e realizados conforme CALENDÁRIO GERAL deste Edital e, havendo empate
na média final, o militar mais an�go ocupará a vaga;
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6.4 - O TAF obedecerá os padrões con�dos nas INSTRUÇÕES GERAIS PARA O TREINAMENTO FÍSICO
MILITAR - TFM E DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF NO ÂMBITO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DE RONDÔNIA (IG-01/CEEI-CBMRO/2017), sendo para tal, adotado os
PADRÕES ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO - PED e deverá ser realizado com o uniforme 5ºA. Os
índices concernentes aos PADRÕES ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO FÍSICO - PED, estão descritos no
Adendo CBM-CEEI (0020878045). Para este edital, será DESCONSIDERADA A PROVA DE NATAÇÃO com
seus devidos padrões de referencia, con�dos na  IG-01/CEEI-CBMRO/2017. 

6.5 - RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL (RCF)

6.5.1 - O Resultado Classificatório Final será computado através da pontuação ob�da pelo(a)
candidato(a) no Teste de Ap�dão Física (TAF);

6.5.2 - O candidato que não ob�ver os índices mínimos em qualquer uma das provas pertencentes
ao TAF estará automa�camente eliminado do processo sele�vo.

 
8. DA ELIMINAÇÃO DO PSI

8.1 -  Será eliminado (a) o (a) candidato (a) que:

a) Fizer uso de meios fraudulentos para a realização de provas ou exames durante o processo sele�vo;

b) Não alcançar o índice mínimo em qualquer das provas realizadas ou for considerado inapto(a);

c) Ser considerado inapto para fins de curso pela Junta de Saúde;

d) A inexa�dão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que
verificada posteriormente, eliminará o (a) candidato(a) da seleção, anulando-se todos os atos da inscrição
ou matrícula, sem prejuízo das demais medidas de ordem administra�va, cível ou criminal.

9. CALENDÁRIO GERAL

ASSUNTO DATAS EVENTO RESPONSÁVEL

1. Publicação do Edital.
Dia 16 de

novembro de
2021.

Publicação do Edital do
ATTS/2021 - CBMRO CEEI

2. Período de Inscrição.

de
17 e 18 de

novembro de
2021

Período de inscrição dos
candidatos ao ATTS/2021 -

CBMRO
Candidato via SEI

3. Remessa de Documentação
do Candidato via Processo

SEI

Até 13:00 h
do dia 19 de
novembro de

2021.

Inserção do Requerimento de
Inscrição com documentos

pertinentes e o PARECER do
Comandante, no Sistema

Eletrônico de Informação – SEI.

Comandantes dos
Candidatos via

SEI.

4. Análise das Fichas de
Inscrições e Documentos dos
Candidatos e Publicação do

Resultado das Inscrições
(primeira etapa)

Dia 22 de
novembro de

2021

Análise das Fichas, Documentos
dos Candidatos e Divulgação do

Resultado da Primeira Etapa.
CEEI CBMRO.

5. Divulgação dos candidatos
com a inscrição deferida e

convocação para a Realização
do Teste de Aptidão Física -

TAF

Dia 23 de
novembro de

2021

 
-------

CEEI CBMRO
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6. Realização do TAF. Dia 24 de
novembro de

2021 às
06:30h

Corrida de 12 minutos
Local: Espaço Alternativo de

Porto Velho
Flexão de Braço na Barra

Fixa, Flexão Abdominal e Flexão
de Braço sobre o solo.

Local: Centro de ensino da
PMRO 

Rua Aparício Moraes, 3869 -
Industrial, Porto Velho - RO

No Interior do Estado, o Teste de
Aptidão Física será realizado no

GBM ao qual o inscrito está
diretamente subordinado.

CEEI CBMRO

7. Publicação do Resultado do
TAF (segunda etapa).

Dia 25 de
novembro de

2021 às
06:30h

Divulgação do resultado do TAF. CEEI CBMRO

8. Resultado Final do PSI
Dia 26 de
novembro 
de 2021.

Resultado final do PSI. CEEI CBMRO

9. Previsão de Início do Curso
06 de

dezembro de
2021.

 
Auditório QCG CBMRO

 

Coordenação do
ATTS

10. Previsão para o Término
do Curso

10 de
dezembro de

2021.
Auditório QCG CBMRO Coordenação do

ATTS

 
10. DA COMISSÃO DO PSI

10.1 - Será nomeada através de Portaria do Comandante Geral, a Comissão para elaborar, aplicar e
concluir em Ata, todos os procedimentos do presente Edital;

10.2 - A Comissão entre outras atribuições previstas neste Edital, será a responsável para:

10.2.1 - Publicar em Bole�m Geral, a relação geral dos inscritos, atas parciais de cada prova e resultado
de exame, com relação de aprovados, divulgações parciais em documentos afixados no Quadro de Avisos,
no site da Corporação e outros assim considerados.

11. DO RESULTADO FINAL E DA DIVULGAÇÃO

11.1 - A divulgação da Ata Final, depois de homologada pelo Comandante Geral, através de Portaria e
publicada em Bole�m Geral, será divulgada pelo Coordenador de Educação, Ensino e Instrução, na data
prevista no Calendário Geral, via site CBMRO.

12. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS

12.1- As fichas de Inscrição e Cadastro deverão ser preenchidas digitalmente, prevenindo possíveis erros
cadastrais.

12.2 - Não haverá “segunda chamada” para quaisquer das provas ou exames;
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12.3 - Todas as peças do presente Edital, cons�tuirão Processo Único, tombado pela Coordenadoria de
Ensino do CBMRO, onde será arquivado;

12.4 - Os casos omissos serão ouvidos pelo Presidente da Comissão do PSI, apreciados pelo Coordenador
da CEEI e decidido pelo Comandante Geral do CBMRO.

12.5 - Os candidatos ao se inscreverem ficam cientes e concordam, por meio do presente Edital, das
condições impostas no mesmo;

12.6 - É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações, no processo SEI
(0004.531908/2021-63) referentes a instruções, orientações, convocações e resultados relacionados ao
processo sele�vo;

12.7 - Os candidatos que apresentarem alteração psicológica e/ou fisiológica temporárias que
impossibilitem a realização dos testes ou diminuam seus desempenhos nestes, não receberão tratamento
diferenciado, ainda que o fato ocorra durante a aplicação de cada etapa.

12.8 - A comissão de aplicação do teste �sico deverá ser composta exclusivamente por Oficiais e Praças
do CBMRO;

12.9 - Não serão realizados testes fora dos dias e horários previstos no edital ou segunda chamada dos
mesmos, independente da causa de impossibilidade de realizar as provas ou testes, que não for mo�vada
pela Administração Pública;

12.10 - As unidades deverão dar ampla divulgação ao presente Edital, no sen�do de possibilitar o
conhecimento de todos os interessados, o que não isenta o candidato de sua responsabilidade em face
de eventuais prejuízos decorrentes do desconhecimento das normas es�puladas neste edital;

12.11 - Incorporar-se-ão a este edital, para todos os efeitos, quaisquer atos que o re�fiquem, sendo de
responsabilidade exclusiva do candidato o conhecimento e acompanhamento de todas as publicações de
eventuais re�ficações;

12.12 - As despesas decorrentes da par�cipação em todas as etapas e procedimentos do concurso
correrão por conta dos candidatos, os quais não terão direito a indenizações ou ressarcimento de
despesas de qualquer natureza;

12.13 - Os casos omissos serão resolvidos pela CEEI.

12.14 - O presente Edital de PSI entra em vigor na data de sua publicação.

 
Porto Velho, RO, 16 de novembro de 2021.

 
 

WÂNDRIO BANDEIRA DOS ANJOS - MAJ BM
Coordenador de Educação, Ensino e Instrução

 
 

NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA - CEL BM
Comandante-Geral do CBMRO

Documento assinado eletronicamente por Wandrio Bandeira dos Anjos, Coordenador(a), em
16/11/2021, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

Documento assinado eletronicamente por NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA, Comandante-Geral do
CBMRO, em 16/11/2021, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0022039726 e o código CRC 4F6BFC97.

Referência: Caso responda este Edital, indicar expressamente o Processo nº 0004.531908/2021-63 SEI nº 0022039726

http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

