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EDITAL Nº 001/2022 

 

 

ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS NO 

MUNICÍPIO DE IGREJINHA – RS. 

 

A Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, faz saber que se encontram abertas as inscrições 

para o exame de seleção para o Curso de Formação de Bombeiros Voluntários, que se regera pelas normas 

estabelecidas neste Edital.  

CONSIDERANDO a solicitação proveniente do comando operacional e da diretoria pela abertura das inscrições 

para realização do Curso de Formação de Bombeiros Voluntários; 

CONSIDERANDO a necessidade pela constante renovação do quadro de voluntários da Associação, de modo 

que se dê continuidade aos trabalhos prestados à sociedade; 

CONSIDERANDO o manifesto interesse de diversas pessoas da sociedade em tornarem-se bombeiros 

voluntários. 

RESOLVEM 

I. Determinar a abertura das inscrições a todos os interessados que desejarem participar da seleção para 

realização do Curso de Formação de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, após formatura e efetivação 

tornarem-se membros atuantes perante à sociedade. 

II.  Estabelecer as regras, condições e procedimentos necessários para ingresso e realização do Curso de 

Formação de Bombeiros Voluntários, bem como determinar os limites de aceitação e aprovação para a 

efetivação junto à Corporação. 

TÍTULO I 

DOS REQUISITOS BÁSICOS 

 

Art. 1. O candidato interessado em ingressar no Curso de Formação de Bombeiro Voluntário deverá: 

I. Ser Brasileiro (a), nato ou naturalizado; 

 

II.  Ter idade mínima de 18 anos; 

 

III.  Estar em dia com o serviço militar, aos candidatos do sexo masculino; 

 

IV. Estar em dia com a obrigação eleitoral; 
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V. Não ter condenação criminal em seu desfavor; 

 

VI. Não ter sido expulso de nenhuma corporação ou associação de bombeiros voluntários; 

 

VII. Não ser membro ou atuar perante grupos que possuam ideologias racistas, preconceituosas, 

violentas ou imorais; 

 

VIII. Ter boa aptidão física a realizar atividades de bombeiro; 

 

IX. Saber nadar; 

 

X. Possuir ilibada conduta pública e privada a ser comprovada mediante, apresentação de 

atestado de bons antecedentes, de alvará de folha corrida do Poder Judiciário, de certidão 

negativa das Justiças Estadual, Federal e Eleitoral; 

 

XI. Não ter sido isentado do Serviço Militar por incapacidade física definitiva; 

 

XII. Não possuir tatuagens que violem valores constitucionais ou façam apologia a ilícitos; 

XIII. Não possuir vínculo com outras instituições de bombeiro voluntário; 

 

XIV. Apresentar resultado NEGATIVO no exame toxicológico para detecção de drogas 

ilícitas, mediante laudo a ser apresentado por ocasião da “aprovação em seleção ao 

curso de bombeiro voluntário”. 

 

 

TÍTULO II 

 

DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Art. 2º. Todo o interessado a participar do curso de formação de Bombeiro deverá realizar 

pessoalmente sua inscrição junto à sede da Associação Corpo de Bombeiros Voluntário de Igrejinha, 

do dia 22/07/2022 até o dia 10/08/2022.  

 

Parágrafo Único: O candidato deve preencher a ficha de inscrição disposta no anexo I e 

entregar na sede da Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Igrejinha, localizado na Rua Mal. 

Arthur da Costa e Silva, nº 243, Bairro Centro, Igrejinha com os documentos solicitados no artigo 4º 

deste edital. 

 

 

Art. 3º Os candidatos inscritos passarão por entrevista com a comissão de inscrição do curso e 

avaliação psicológica, médica e TAF.  
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Parágrafo Único: A não aprovação em uma das avaliações o candidato estará 

automaticamente considerado não apto à realização do curso de formação. 

 

Art. 4º A inscrição do requerente só será válida se acompanhada dos seguintes documentos: 

 

I. Ficha de inscrição, preenchida no ato do requerimento; 

 

II.  Foto 3x4; 

 

III. Certidões negativas de antecedentes criminais (fórum e delegacia); 

 

 

Parágrafo único: Após aprovação em todas as fases deste edital, e antes de iniciar o curso de formação 

o candidato, em data previamente estipulada, deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

I. Cópia do RG; 

 

II. Cópia do CPF; 

 

III. Cópia do comprovante de residência ou declaração de residência; 

 

IV. Cópia do certificado de escolaridade. 

 

V. Cópia simples da carta patente ou certificado de reservista de 1ª ou 2ª categoria, ou certificado de 

dispensa de incorporação ou certificado de alistamento militar (no verso deverá constar a situação 

no serviço obrigatório militar), para o caso dos candidatos do sexo masculino; 

 

VI. Cópia simples da carteira de vacinação com as devidas vacinas em dia; 

 

VII. Cópia simples do comprovante de tipagem sanguínea e fator de RH; 

 

VIII. Cópia da carteira nacional de habilitação (se possuir); 

 

IX. Cópia do Título Eleitoral; 

 

X. Cópia de certificados de cursos realizados; 

 

XI. Para voluntários ou ex-voluntários de outras corporações, trazer comprovante de serviços 

prestados ou carta de recomendação; 

 

XII. Termo de adesão ao serviço voluntário registrado em cartório, disposto no anexo II. 
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TITULO III 

DAS VAGAS E DOS VALORES ENVOLVIDOS 

Art. 5º Serão dispostas aos interessados 20 vagas limitadas para o curso de formação, classificados por ordem 

cronológica de inscrição e aprovação nas avaliações constantes no Título II, artigo 3º. 

Parágrafo Único.  Em caso de desistência ou exclusão, por qualquer motivo, não serão devolvidos 

quaisquer valores já pagos pelo aluno. 

 

 

 

TÍTULO IV 

DO LOCAL E TEMPO DE REALIZAÇÃO DO CURSO 

Art. 6º O curso será realizado a partir do mês de Setembro de 2022, na sede da Associação Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Igrejinha, Rua: Mal. Arthur da Costa e Silva nº 243, bairro Centro, Igrejinha – RS.  

§1º HORÁRIOS DAS AULAS: Sexta Feira, das 19h00 às 22h00, Sábados das 08h00 às 18h00 e Domingo 

das 08h00 às 18h00. Podendo se estender por mais 1 hora. 

§2º O horário, bem como as datas de realização dos treinamentos poderão ser alterado a qualquer 

tempo pela coordenação do curso, sendo sempre comunicado ao aluno com antecedência. 

TÍTULO V 

DA GRADE CURRICULAR E DA CARGA HORÁRIA 

Art. 7º. Farão parte do curso de formação de bombeiros voluntário as seguintes matérias, com sua respectiva 

carga horária: 

CARGA HORÁRIA : 300 HORAS 

ESTAGIO OPERACIONAL: 200 HORAS 

TOTAL DA FORMAÇÃO: 500 HORAS 

I. Legislação, estatuto, regimentos e Voluntersul;  4h 

 Voluntersul fazer uma apresentação institucional; 

 Legislação Estadual do Bombeiro Voluntário, 

 Estatuto de cada instituição e seus regimentos internos. 

II. Sistemas de comunicação: 10hs 

 Sistema de comunicação via Radio VHF/UHF; 4 hs 

 Sistema de telefonia fixa e móvel; 1hs 
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 SISBA – Sistema Informatizado de Gestão de unidades de Bombeiros voluntários da 

VOLUNTERSUL; 4hs 

 Conhecimento territorial do município, com uso e interpretação de mapa; 30 min 

 Conhecimento da rede de hidrantes. 30min 

III. Sinalização e segurança de cena; 8hs 

 Avaliação da cena; 2hs 

 Segurança da cena; 2hs 

 Uso de equipamentos de sinalização, 2hs 

 Sinalização de via e rodovias. 2hs 

IV. Primeiros socorros;  100hs 

 Limpeza e higienização de viatura e materiais; 

 Anatomia e fisiologia; 

 Sinais vitais e avaliação - XABCDE; 

 OVACE 

 Hemorragia 

 Desmaio 

 Parada cardio-respiratoria; 

 AVC 

 Oxigênio 

 Imobilização e transporte de paciente 

 Afogamento; 

 Fraturas - trauma 

 Queimaduras 

 Choque 

  Manejo e atendimento envolvendo animais peçonhentos 

 Convulsão 

 Empalamento 

 Esmagamento 

 Amputamento 

 FAB – FAF 

 Surto 

 Método START 

 Outros 

V. Resgate veicular 40h 

 Avaliação e cinemática da cena 

 Planos de ação; 

 Estabilização de veículo; 

 Acesso a vítima; 

 Métodos de extração; 

 Prevenção de incêndio; 

 Palco de ferramentas; 
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VI. Combate a incêndios; 60hs 

 Classes de incêndio; 1hs 

 Métodos de extinção; 1hs 

 Neutralização de energia; 1hs 

 Equipamentos de proteção individual; 8hs 

 Montagem de estabelecimentos; 8hs 

 Viaturas e equipamentos de controle de incêndio; 4hs 

 Técnicas de controle de incêndio; 10hs 

 Acondicionamento de materiais; 2hs 

 Ventilação; 4hs 

 Busca e salvamento de vitimas; 8hs 

 Sistemas de abastecimento; 2hs 

 Comunicação entre equipe; 1hs 

 Praticas 10hs 

 

VII. Técnicas de trabalho em altura; 20hs 

VIII. Técnicas de trabalho em espaço confinado; 16hs 

IX. Técnicas de salvamento aquático; 6hs 

X. Emergências químicas; 16 hs 

XI. Operador de motosserra; 8hs 

XII. Busca e salvamento terrestre: 8hs 

XIII. Sistema de Comando de Operações – 4hs 

 

 

Parágrafo Único: Ao final de cada modulo, ocorrerá avaliação através de prova e simulado para avaliação 

dos conhecimentos adquiridos. 

TITULO VI 

DA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO 

Art. 8º Os candidatos serão avaliados durante toda a realização do curso, seja pela comissão de bombeiros 

designados para realizar o treinamento, seja por profissional autorizado (técnico em segurança do trabalho, 

psicólogo, médico). 

Art. 9º. O candidato que não alcançar a nota mínima em cada módulo ou seja 80,00%  (oitenta por cento) da 

nota máxima, ou frequência mínima necessária, ou seja,  90,00% (noventa por cento) das horas de cada 

módulo ou ainda, nível de aptidão estipulado para aprovação em quaisquer das seções e módulos do 

treinamento, ou mesmo não passe na avaliação psicotécnica, será reprovado pela comissão organizadora, 

devendo interromper o curso tão logo for notificado pela comissão.  
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Parágrafo Único: Em caso de falta nos treinamentos, o candidato deve comprovar através de atestado 

médico ou comprovante de trabalho. 

 

 

TÍTULO VII 

DA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

Art. 10. Os candidatos que obtiverem aprovação no curso de formação de bombeiros voluntários e no estágio-

obrigatório, receberão após 12 meses (contados a partir da data de conclusão do curso) de efetivo 

voluntariado, o certificado de conclusão do curso. 

§1º O candidato durante o curso de formação passará por estágio obrigatório de 100 horas, sendo 

que este estágio será cumprido na Sala de Operações da Instituição. 

 

§ 2º Após conclusão do curso de formação, o Bombeiro Voluntário deverá cumprir a carga horária  

mínima obrigatória de 8h semanais, sendo 40 horas no mês com um final de semana,  através de uma 

ESCALA DE SERVIÇO pré defina no início de cada mês.  

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 11 Casos omissos neste edital, como também alterações que se façam necessárias durante o curso de 

formação serão deliberadas a qualquer tempo pela coordenação do curso e comando da Associação Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Igrejinha, sempre sendo respeitados o Estatuto Social e o Regimento Interno. 

Art. 12 O presente edital foi aprovado pela diretoria e pelo comando operacional da Associação Corpo de 

Bombeiros Voluntário de Igrejinha. 

   

____________________ 

Joni Rodrigo Feltes 

Comandante CBV Igrejinha 
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ANEXO I 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Dados gerais  

Nome completo: _______________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________Nº________ 

Complemento:____________________________________Bairro:_______________________ 

Data de Nascimento:___/___/____Naturalidade:___________________________Estado:____ 

CPF:_____________ _________-___RG:______________________emissão em: ___/___/____  

Telefone: (___)_______________________Email:_____________________________________ 

Pai:_____________________________________Mãe:_________________________________ 

Escolaridade:__________________________________________________________________ 

Estado Civil:___________________________________________________________________ 

Dados Profissionais 

Profissão:____________________________________Local:____________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________________ 

Telefone:____________________________________Email:____________________________ 

Horário/Dias:__________________________________________________________________ 

Características Pessoais  

Altura:________ Peso:________ 

Deficiências:_________________ Alergias:__________________Fobias:___________________ 

Medicamentos:___________________________Outros:_______________________________ 

Data:__/__/___ 

Ass. Do Candidato:______________________________________________________________ 
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ANEXO II 

TERMO DE ADESÂO AO SERVIÇO VOLUNTÁRIO; 

 

OBJETO DO TRABALHO 
 Auxiliar, voluntariamente e quando se dispuser, nos serviços de combate a incêndio, busca e salvamento, 

prestação de primeiros socorros em caso de acidentes, inundações, desabamentos, catástrofes e calamidades 
públicas, bem como nas atividades de Defesa Civil desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Igrejinha, devidamente constituída e registrada sob CNPJ nº 08.004.724/0001-15. 

 Exercer outras atividades de apoio à Corporação e a Comunidade. 
  

CONDIÇÕES DE EXERCÍCIO DO TRABALHO 
  Ser considerado apto pelo serviço médico; 

  Passar e ser aprovado nos cursos de formação necessários ao desempenho das funções; 

 Obedecer as normas e Instruções de Trabalho, técnicas operacionais e disciplinares; 

 Manter comportamento digno durante suas atividades no Corpo de Bombeiros, bem como na sua vida privada. 
 

Em cumprimento ao que dispõe a Lei nº 9.608 de 18 de Fevereiro de 1998, sobre o SERVIÇO VOLUNTÁRIO, assino o 

presente TERMO DE ADESÃO, mesmo sabendo dos riscos das atividades de Bombeiros, para que produza os 

devidos efeitos práticos e legais. 

 

Declaro também que estou ciente que este serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista previdenciária ou afim, nem mesmo contratual ou indenizatória. 

 

 

Igrejinha,___,____________ de 2022 

 

                                                                                                                                                                                                                   

________________________________                                       _____________________________ 

                         Voluntário     Presidente conselho Administrativo 

 

_______________________________                                     ________________________________                                                                                                                                                                    

Comandante                                                        Secretário 

 


