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EDITAL Nº 003/DEIP/BM-1/CBMMT/2021 

  
PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO BOMBEIRO MILITAR 

  
O COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos Cabos e Soldados da Corporação, com estabilidade 
funcional, que se encontra aberta a inscrição para o processo seletivo interno destinado a formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual para a promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de 
Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 2021, nos termos do inciso II, § 2º, art. 19 da Lei Complementar nº 530/2014 e da Lei nº 10.076/2014. 
  
1.            DO OBJETIVO 
  
1.1 O presente edital tem por objetivo regulamentar o processo seletivo interno, entre Cabos e Soldados com estabilidade, para a formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual, para a promoção à 
graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar no ano de 2021, conforme previsto no § 3º do art. 35 da Lei nº 10.076/2014, bem como, a movimentação e lotação dos 
promovidos nas vagas destinadas por necessidade de serviço e definidas neste Edital, conforme o item 1, § 1º, art. 5º, do Decreto nº 591/1980. 
  
1.1.2 O Sargento auxilia e complementa as atividades dos oficiais, quer no processo de formação técnico-profissional dos militares estaduais, na instrução e no emprego dos meios, quer nos serviços 
administrativos, devendo, principalmente ser empregados na execução de atividades peculiares à instituição bombeiro militar, somadas a outras atribuições previstas em legislações e normas internas. 
  
2.            DA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL 

  
2.1 O Quadro de Acesso por Mérito Intelectual será formado pelas praças habilitadas à promoção disposta em ordem decrescente do resultado da seleção interna para Cabos e Soldados com estabilidade 
visando o preenchimento de vagas da graduação de 3º Sargento (§ 3º, art. 35 da Lei nº 10.076/2014 c/c art. 68 do Decreto nº 2.268/2014).  
  
2.2 A classificação dentro do número de vagas deste Edital não garante a promoção à graduação de 3º Sargento por Mérito Intelectual, devendo ainda o candidato atender aos requisitos constantes do § 3º, 
art. 21 da Lei nº 10.076/2014, c/c os art. 42, 48 e 49 todos do Decreto nº 2.268/2014, o que será apreciado pela Comissão de Promoção de Praças, em momento posterior ao resultado do processo seletivo, e 
de acordo com o calendário de processamento das promoções.  
  
2.3 Para promoção à graduação de 3º Sargento será necessário que o militar estadual aprovado dentro do número de vagas satisfaça os requisitos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X do art. 21 da 
Lei nº 10.076 2014, incisos I a VI, art. 49 do Decreto nº 2.268/2014. 
  
2.4 O presente processo seletivo se finda com o ato de promoção dos classificados dentro do número de vagas ofertadas, conforme § 2º, art. 42 do Decreto nº 2.268 de 10/04/2014, que regulamenta a Lei nº 
10.076/2014. 
  
2.5 A promoção por mérito intelectual ocorrerá no dia 02 de dezembro de 2021, em atendimento ao disposto no inciso II, § 3º, art. 69 do Decreto nº 2.268/2014. 
  
2.6 O processo seletivo interno será regido por este Edital, seus Anexos e eventuais retificações e complementações, sendo executado pela empresa organizadora/executora do certame e públicos no site do 
CBMMT. 
  
2.7 A inscrição no processo seletivo interno implica o conhecimento e aceitação, por parte do candidato, de todas as condições estabelecidas neste Edital.  
  
3.            DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO 

  
3.1 Ser Cabo ou Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, com estabilidade funcional na data de inscrição do processo seletivo, (inciso II, § 2º, art. 19 da Lei Complementar n° 
530/2014, e inciso IV, art. 38 da Lei nº 10.076/2014). 
  
3.2 Não estar em gozo de licença para tratamento de saúde própria ou de pessoa da família por prazo superior a 06 (seis) meses, contínuos ou não, nos últimos 12 (doze) meses (inciso I, art. 38 da Lei nº 
10.076/2014). 
  
3.3 Não estar agregada em virtude de encontrar-se no exercício de cargo público civil temporário, não eletivo, inclusive da Administração Indireta (inciso II, art. 38 da Lei nº 10.076/2014). 
  
3.4 Não estar agregada por ter sido cedido ou passado à disposição de órgãos do Governo Federal, do Governo Estadual ou Municipal, para exercer função de natureza civil (inciso III, art. 38 da Lei nº 
10.076/2014). 
  
3.5 A Praça atingida pelos itens 3.3 e 3.4 deverá retornar à Corporação no prazo máximo de 10 (dez) dias após a data de publi cação deste Edital para ter condições de participar do processo seletivo 
(parágrafo único, art. 38 da Lei nº 10.076/2014). 
  
4. DA INSCRIÇÃO 

  
4.1 As inscrições serão realizadas eletronicamente através do endereço www.concursos.ufmt.br disponibilizado pela Universidade Federal de Mato Grosso / Gerência de Exames e Concursos com atalhos no 
site do CBMMT para a realização do processo seletivo, conforme calendário em anexo. 
  
4.2 Somente os bombeiros militares habilitados, conforme os itens do capítulo 3 deste Edital, poderão realizar as inscrições, devendo preencher obrigatoriamente todas as informações exigidas. 
  
4.3 Os bombeiros militares habilitados a efetivar a inscrição, quando da inserção do número do CPF deverão confirmar necessariamente o nome completo, RG CBMMT, e-mail, telefone, bem como, indicar a 
cidade que pretende realizar a prova dentre as previstas.  
4.4 Na inscrição, os candidatos deverão indicar em ordem decrescente de prioridade todas as Unidades Bombeiro Militar (UBMs), previstas neste edital, a fim de ser movimentado. 
4.5 Nos casos em que o candidato fizer mais de uma  inscrição, apenas a última inscrição será homologada. 
4.6  Uma vez homologada a inscrição, o candidato não poderá alterar a ordem de prioridade das UPMs indicada na inscrição item 4.4. 
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5. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
  
5.1 Não será deferida a inscrição do candidato que deixar de preencher quaisquer itens dos requisitos exigidos neste Edital ou realizada fora do prazo previsto no calendário de atividades, conforme Anexo A. 
  
5.2 A homologação da inscrição será publicada no endereço www.concursos.ufmt.br , com atalho no site do CBMMT.  
  
6. DO PROCESSO SELETIVO  
 
6.1 O processo seletivo será executado pela Universidade Federal de Mato Grosso / Gerência de Exames e Concursos, com acompanhamento da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, através da Comissão 
de Processo Seletivo Interno, nomeada pelo Comandante-Geral do CBMMT. 
  
6.2 O resultado do processo seletivo interno será publicado em BGE (Boletim Geral Eletrônico), conforme as datas do Anexo A e, após o julgamento dos recursos, será encaminhado à Comissão de Promoção 
de Praças (CPP), a quem cabe a organização do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual, conforme disposto no art. 20 do Decreto nº 2.268/2014. 
  
6.3 A Prova Objetiva do mérito intelectual será em um único dia e será aplicada simultaneamente a todos os candidatos nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, Juína e Água Boa, em data 
constante do Anexo A, com local e horário a ser definido em Edital Complementar. 
  
6.4 A Nota Final dos candidatos será a nota da Prova Objetiva do mérito intelectual em caráter classificatório e eliminatório. 
  
7. DOS RECURSOS 

 
7.1 Os recursos somente serão aceitos quando apresentados dentro do prazo, conforme Anexo A do presente edital. 
7.2 Caberá recursos contra: 
7.2.1 indeferimento ou não confirmação de inscrição; 
7.2.2 gabarito(s) preliminar(es), formulação ou conteúdo de questão da prova objetiva; 
7.2.3 desempenho (pontuação) na prova objetiva.  
7.3 O recurso deverá ser interposto via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br no prazo previsto no Anexo A. 
7.4 Os recursos deverão estar devidamente fundamentados, devendo conter todas as informações solicitadas. 
7.5 Não será aceita a interposição de recursos, ainda que dentro do prazo, via Correios, fax, e-mail ou qualquer outro meio de comunicação, que não o estabelecido neste Edital. 
7.6 A Universidade Federal de Mato Grosso / Gerência de Exames e Concursos, no prazo descrito no calendário de atividades (Anexo A) decidirá sobre o recurso administrativo apresentado pelo candidato, 
que será publicado no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br e em Boletim Geral Eletrônico - BGE para conhecimento do interessado. 
7.7 Os recursos interpostos contra o gabarito da prova deverão ser feitos individualmente por questão. 
7.8 Os pontos relativos às questões, que porventura vierem a ser anuladas, após julgamento dos recursos interpostos, contra gabarito preliminar, formulação ou conteúdo de questão da prova objetiva, serão 
atribuídos a todos os candidatos que fizerem a prova, independente de terem recorrido. 
7.9 Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, recurso contra resultado de recurso ou recurso contra gabarito definitivo. 
7.10 A interposição dos recursos não obsta o regular andamento do cronograma do Processo Seletivo. 
7.11 Após o prazo de avaliação dos recursos, será divulgada em BGE a lista final dos classificados em ordem decrescente e suas respectivas notas finais calculadas de acordo com o subitem 8.4. 
 
8. DA PROVA OBJETIVA DO MÉRITO INTELECTUAL 
  

8.1 O Prova Objetiva do Mérito Intelectual, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 80 (oitenta) questões objetivas de múltipla escolha, contendo 5 (cinco) alternativas de resposta para cada 
questão em que apenas 1 (uma) responde acertadamente ao comanda da questão. 
  
8.2 A prova terá a duração máxima de 05 (cinco) horas, incluído neste tempo o preenchimento do Cartão de Resposta. 
  
8.3 A prova objetiva será composta de 04 (quatro) diferentes grupos de conhecimentos e pesos, com 20 (vinte) questões cada grupo, conforme abaixo: 
8.3.1 Conhecimentos de Língua Portuguesa e Administração Pública e Gestão Estratégica (CLPAP), com peso de 1,0 ponto por questão. 
8.3.2 Conhecimentos de Polícia Judiciária Militar (CPJM), com peso de 1,25 ponto por questão. 
8.3.3 Conhecimentos de Legislação de Interesse Bombeiro Militar (CLIBM), com peso de 1,75 ponto por questão. 
8.3.4 Conhecimentos Profissionais (CP), com peso de 2,0 pontos por questão.  
  
8.4 A classificação será efetuada de acordo com a Pontuação Final (PF) obtida pela soma das notas de Conhecimentos de Língua Portuguesa e Administração Pública e Gestão Estratégica (CLPAP), 
Conhecimentos de Polícia Judiciária Militar (CPJM), Conhecimentos de Legislação de Interesse Bombeiro Militar (CLIBM) e Conhecimentos Profissionais (CP), multiplicado pelos pesos de cada grupo de 
conhecimento e dividida por 12 (doze), conforme fórmula abaixo: 
  

MP = (CLPAP x 1) + (CPJM x 1,25) + (CLIBM x 1,75) + (CP x 2) 

12 
  

8.5 A nota final do candidato, estará compreendida entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, sendo consideradas três casas decimais após a vírgula sem arredondamento. 
 
8.6 Serão considerados classificados em ordem decrescente de acordo com a Pontuação Final (PF) os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) da pontuação 
máxima de cada grupo de conhecimento. 
 
8.7 Os candidatos que não alcançarem o percentual mínimo exigido no item 8.6 serão automaticamente eliminados do certame. 
8.8 O candidato que estiver portando aparelho(s) eletrônico(s) (radiocomunicador, telefone celular, relógio, bip, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, tablet etc) deverá, no ato do controle 
de ingresso à sala de prova, desligar o(s) aparelho(s), acondicioná-lo(s) em envelope apropriado, que deverá ser solicitado pelo candidato ao fiscal e, em seguida, deverá lacrar o envelope na presença do 
fiscal. 
8.8.1 Imediatamente após o ingresso à sala de prova, o candidato deverá depositar o envelope lacrado, referido no subitem anterior, sob sua cadeira, não podendo manipulá-lo até o término de sua prova. 
8.8.2 O lacre do envelope referido no subitem 8.8 só poderá ser rompido após o candidato ter deixado as dependências do estabelecimento de aplicação de prova. 
8.9 O candidato, no dia da prova, deverá estar portando documento oficial de identidade. Serão considerados documentos oficiais de identidade: carteiras ou cédulas de identidade expedidas pelos Comandos 
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelas Polícias Militares, pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte; 
carteiras funcionais do Ministério Público e Magistratura; carteiras expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valem como identidade; carteira nacional de habilitação (somente o modelo com foto). 
8.9.1 O candidato que não apresentar original de documento oficial de identidade não realizará a prova, exceto no caso de apresentação de registro de ocorrência policial (Boletim de Ocorrência), confirmando 
perda, furto ou roubo de seus documentos. 
8.9.1.1 O Boletim de Ocorrência só terá validade se emitido há menos de 30 (trinta) dias da data de realização da prova. 
  
8.10 Quando da realização da Prova Objetiva do Mérito Intelectual, o candidato deverá, obrigatoriamente, levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente, não podendo 
utilizar outro tipo de caneta ou material. 
  
8.11 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão de respostas, que será o único documento válido para correção. 
  
8.12 O preenchimento do Cartão de Respostas e sua respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas nele contidas, 
e não haverá substituição de Cartão de Respostas. 
  
8.13 O candidato não poderá ausentar-se da sala de realização da Prova Objetiva após assinatura da Lista de Presença e recebimento de seu Cartão de Respostas até o início efetivo da prova, e, após este 
momento, somente acompanhado por Fiscal. Portanto, é importante que o candidato utilize banheiros e bebedouros, se necessitar, antes de sua entrada na sala. 
  
8.14 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova objetiva, após 150 (cento e cinquenta) minutos contados do efetivo início. 
  
8.15 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e, somente poderão sair juntos da mesma após assinarem o termo de aplicação, lavrado no encerramento da aplicação da prova 
objetiva. 
  
8.16 Os cadernos de questões serão disponibilizados para os candidatos após a lavratura do termo de aplicação das provas. 
  
8.17 No dia da realização das provas não serão fornecidas por quaisquer dos membros da equipe de aplicação e da Universidade Federal de Mato Grosso/Gerência de Exames e Concursos, informações 
referentes ao conteúdo das provas e/ou dos critérios de avaliações. 
  
8.18 Somente será permitido ao candidato fazer qualquer anotação durante a prova em seu caderno de questões. 
8.19 Cada questão assinalada acertadamente no Cartão de Respostas, de acordo com o gabarito definitivo da UFMT/GEC, valerá 1 (um) ponto. À questão cuja marcação no Cartão de Respostas estiver em 
desacordo com o gabarito definitivo, contiver emenda e/ou rasura ou, ainda, apresentar mais de uma ou nenhuma resposta assinalada será atribuído valor 0 (zero). 
  
8.20 Terá a sua prova anulada e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que durante a realização da prova ou for comprovado a conduta após a aplicação da prova: 
8.20.1 For surpreendido em comunicação verbal, visual, por escrito ou de qualquer outra forma com outro candidato ou pessoa alheia ao ambiente de prova; 
8.20.2 For encontrado portando ou de posse, de forma diferente da estabelecida no subitem 8.8, aparelhos eletrônicos (celulares, notebook, tablets e similares, ou qualquer outro aparelho eletrônico) e 
qualquer relógio; 
8.20.3 Utilizar de livros, códigos impressos, máquina calculadora e similares ou qualquer tipo de consulta; 
8.20.4 Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais; 
8.20.5 For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas; 
8.20.6 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
8.20.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
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8.20.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de respostas; 
8.20.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de provas e no Cartão de respostas; 
8.20.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
8.20.11 Fotografar, filmar ou registrar de qualquer forma ou meio o caderno de provas ou seu Cartão de respostas, ou o ambiente de aplicação de prova, durante a execução da Prova Objetiva. 
8.20.12 For surpreendido com o envelope aberto ou com o lacre do envelope rompido. 
  
8.21 O candidato que for eliminado nos termos do item 8.20 estará sujeito ainda a responsabilização administrativa e criminal.  
  
8.22 Não haverá, em razão do afastamento de candidato da sala de provas ou por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação das provas. 
  
8.23 Não será aplicada prova fora do local previsto, nem haverá segunda chamada, seja qual for o motivo e justificativa do atraso ou ausência do candidato. 
  
8.24 Será eliminado o candidato que se ausentar ou não comparecer ao local de prova, ainda que por motivo de força maior ou por qualquer outra justificativa. 
8.25 Ao candidato, só será permitida a participação na prova em data, horário e local a serem divulgados no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br. 
8.26 Será vedada a realização das provas fora do local designado. 
8.27 Não será permitido o ingresso de candidatos, em hipótese alguma, no estabelecimento, após o fechamento dos portões. 
8.28 O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 01 (uma) hora. 
8.29 Em hipótese alguma, haverá substituição do Cartão de respostas por erro do candidato. 
8.30 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
9.1 Se houver mais de um candidato classificado com a mesma pontuação (valor numérico da Pontuação Final) os critérios de desempate serão definidos pelo maior número de acertos nos seguintes Grupos 
de Conhecimento: 
9.1.1 Primeiro: Conhecimentos Profissionais (CP); 
9.1.2 Segundo: Conhecimento de Legislação de Interesse Bombeiro Militar (CLIBM); 
9.1.3 Terceiro: Conhecimento de Polícia Judiciária Militar (CPJM). 
  
9.2 Caso persista o empate, será considerada para desempate a precedência hierárquica nos termos do art. 43, da Lei Complementar nº 555/2014. 
  
10. DAS VAGAS DE LOTAÇÃO 
  
10.1 Serão ofertadas 39 (trinta e nove) vagas para a promoção à graduação de 3º Sargento por Mérito Intelectual, destinadas a ocupar lotações onde há déficit de 3º Sargento BM. 
  
10.2 As vagas previstas neste Edital serão distribuídas de acordo com  a necessidade do Corpo de Bombeiros Militares em suas UBMs, conforme abaixo: 
10.2.1 - 4º Batalhão Bombeiro Militar – 4º BBM, sediado em Sinop: 01 (uma) vaga; 
10.2.2 - 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 3ª CIBM, sediada em Tangará da Serra: 03 (três) vagas; 
10.2.3 - 4ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 4ª CIBM, sediada em Nova Xavantina: 02 (duas) vagas; 
10.2.4 - 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 5ª CIBM, sediada em Nova Mutum: 02 (duas) vagas; 
10.2.5 - 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 6ª CIBM, sediada em Primavera do Leste: 01 (uma) vaga; 
10.2.6 - 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 7ª CIBM, sediada em Alta Floresta: 03 (três) vagas; 
10.2.7 - 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 8ª CIBM, sediada em Pontes e Lacerda: 01 (uma) vaga; 
10.2.8 - 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 9ª CIBM, sediada em Jaciara: 02 (duas) vagas; 
10.2.9 - 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 10ª CIBM, sediada em Sorriso: 02 (duas) vagas; 
10.2.10 - 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 11ª CIBM, sediada em Campo verde: 01 (uma) vaga; 
10.2.11 - 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 12ª CIBM, sediada em Colíder: 02 (duas) vagas; 
10.2.12 - 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 13ª CIBM, sediada em Lucas do Rio Verde: 03 (três) vagas; 
10.2.13 - 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 14ª CIBM, sediada em Juína: 04 (quatro) vagas; 
10.2.14 - 1º  Núcleo Bombeiro Militar – 1º NBM, sediado em Confresa:  03 (três) vagas; 
10.2.15 - 2º Núcleo Bombeiro Militar – 2º NBM, sediado em Alto Araguaia: 01 (uma) vaga; 
10.2.16 - 3º Núcleo Bombeiro Militar – 3º NBM, sediado em Guarantã do Norte: 03 (três) vagas; 
10.2.17 - 4º Núcleo Bombeiro Militar – 4º NBM, sediado em Campo Novo do Parecis: 02 (duas) vagas; 
10.2.18 - Batalhão de Emergências Ambientais - BEA, sediado em Cuiabá-MT: 03 (três) vagas.  
10.3 O sistema classificará os candidatos em ordem decrescente de Pontuação Final (PF) e atribuirá ao candidato a vaga de lotação na Unidade Bombeiro Militar, levando em consideração a ordem das 
opções informadas na inscrição. Desta forma, os candidatos melhores classificados, consequentemente ocuparão as vagas de suas primeiras opções de lotação, desde que ainda haja vaga disponível. 
Exemplificando temos: O candidato aprovado e classificado com a melhor pontuação, ou seja, em primeiro lugar, ocupará a vaga destinada em sua primeira opção de lotação indicada quando da sua inscrição; 
o segundo candidato aprovado e classificado ocupará a primeira opção de lotação indicada quando da sua inscrição desde que esta vaga não tenha sido indicada pelo candidato anterior melhor classificado, o 
qual neste caso passará a ocupar a sua segunda opção de lotação indicada quando da inscrição; e assim consecutivamente, do terceiro ao trigésimo nono candidato aprovado e classificado ocuparão  as 
vagas de lotações por eles indicadas em ordem decrescente de prioridade, desde que não preenchida pelo candidato anterior melhor aprovado e classificado, seguindo-se a ordem decrescente de seleção de 
prioridade de lotação indicada individualmente pelos candidatos. 
10.4 Após a publicação do Resultado do Processo Seletivo Interno com as respectivas vagas de lotação, o candidato terá o prazo previsto no Calendário de Atividades constante no Anexo A para efetivar seu 
Protocolo de Desistência do Processo Seletivo por livre escolha do candidato. Para tanto deverá encaminhar, obrigatoriamente, via internet, no endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br, na área restrita do 
candidato, arquivo na forma digitalizada, do Formulário de Desistência constante do Anexo B, devidamente preenchido, assinado e com firma reconhecida em cartório. A eventual vaga não preenchida será 
ocupada pelo candidato seguinte na relação de aprovados e classificados, desde que atenda o critério estabelecido no item 8.6., bem como dos itens 2.2 e 2.3. 
10.5 A cada processamento de desistência no processo seletivo, que será publicada diariamente no site da instituição durante o período de protocolo de desistência previsto no Calendário de Atividades do 
Anexo “A”, será realizada nova ocupação das lotações ofertadas a partir da vaga de lotação do candidato eliminado do rol prev isto no item 10.2, convocando-se o candidato classificado subsequente da 
relação, e de acordo com a seleção de prioridade indicada pelos candidatos na inscrição (item 4.3), iniciando-se pela ordem decrescente de classificação.  
10.6  Durante o processo promocional, sob competência e atribuição da CPP (Comissão de Promoção de Praças), em caso de eliminação do candidato em função do não cumprimento dos critérios previstos 
na Lei 10.076/2014 e Decreto 2.268/2014, será realizada nova ocupação das lotações ofertadas a partir da vaga de lotação do candidato desistente do rol previsto no item 10.2, convocando-se o candidato 
classificado subsequente da relação, e de acordo com a seleção de prioridade indicada pelos candidatos na inscrição (item 4.3), iniciando-se pela ordem decrescente de classificação.  
10.7  A desistência prevista no item 10.4 refere-se exclusivamente à continuidade no processo seletivo. Em hipótese alguma o candidato poderá desistir de suas lotações indicadas em ordem de prioridade na 
inscrição. 
10.8 O candidato classificado que desistir de participar do processo seletivo, conforme o item 10.4 deste Edital,  ou for eliminado no processo promocional conforme o item 10.6, deixará de ser submetido a 
movimentação, permanecendo em sua atual lotação. 
10.9 Formado o Quadro de Acesso por Mérito Intelectual, não será permitida, ainda que sob os cuidados e trâmites do processo promocional na Comissão de Promoção de Praças (CPP) da Coordenadoria de 
Gestão de Pessoas (BM-1), a desistência do candidato. 
 
11. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
11.1 O conteúdo programático do exame intelectual está disponível no Anexo C deste Edital. 
  
12. DO RESULTADO FINAL E HOMOLOGAÇÃO 
  
12.1 Serão considerados aprovados no Processo Seletivo e consequentemente convocados para concorrer à promoção por mérito intelectual nos termos do § 3º do art. 21 e art. 36 da Lei nº 10.076/2014, os 
candidatos que estiverem classificados por ordem decrescente da Pontuação Final (PF) da prova objetiva dentro do limite das 39 (trinta e nove) vagas estabelecidas neste Edital. 
12.1.1 Os classificados fora do limite de vagas poderão ser convocados caso haja desistência, eliminação, ou qualquer outro motivo de não preenchimento das vagas,  conforme item 10.5 e 10.6, até a data 
limite prevista no calendário de atividades constante no Anexo A. 
12.1.2 A relação dos classificados fora do limite de vagas só terá validade para este certame. 
  
12.2 O resultado final do processo seletivo de que trata este edital, após julgamento dos recursos, bem como a sua homologação pelo Comandante-Geral do CBMMT será publicado em BGE, em ordem 
decrescente da Pontuação Final (PF) obtida, contendo o nome dos candidatos, os respectivos números de identidade (RG CBMMT) e futura UBM de lotação. 
  
13. DA LOTAÇÃO QUANDO DA PROMOÇÃO 

  
13.1 Ao término do processo seletivo interno e após o processamento da CPP, os candidatos considerados aptos à promoção da Graduação de 3º Sargento, serão obrigatoriamente movimentado para uma 
das UBM previstas neste Edital, no qual serão efetivamente lotados e permanecerão na unidade militar por período previsto no Decreto nº 591/1980, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação de 
Oficiais e Praças da PMMT, conforme o seu art. 5º, § 1º, item 1, e art. 33. 
  
13.2 Caberá à Comissão de Processo Seletivo Interno encaminhar ao Comando do CBMMT o resultado final do concurso interno dos 39 (trinta e nove) militares aprovados e classificados e as respectivas 
UBMs de lotação por ordem de classificação dos militares no processo seletivo, para as movimentações dos mesmos, conforme o Decreto nº 591/1980, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação de 
Oficiais e Praças. 
  
13.3 A Coordenadoria de Gestão de Pessoas do CBMMT deverá publicar a promoção dos 39 (trinta e nove) militares aprovados e classificados concomitante com a transferência do militar na data de 02 de 
dezembro de 2021.    
  
14. DO CANDIDATO QUE NECESSITAR DE CONDIÇÕES ESPECIAIS 
  
14.1 O candidato que necessitar de condições especiais (fiscal ledor; fiscal transcritor; prova e cartão de respostas da prova objetiva ampliados; intérprete de libras; espaço para amamentação; acesso e mesa 
para cadeirante) para fazer a prova, deverá, no ato da inscrição assinalar em campo apropriado do requerimento de inscrição o tipo de atendimento necessário. 
14.1.1 O candidato que necessitar de tempo adicional para a realização da prova deverá indicar a necessidade no requerimento de inscrição, assinalando em campo apropriado do requerimento, e anexar 
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nesse campo, na forma digitalizada, laudo e parecer, emitido por especialista da área de sua deficiência, com respectivo CRM, que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê artigo 4° do 
Decreto nº 9.508/2018. 
14.1.1.1 Se o documento, a declaração ou o parecer que motivou o Requerimento de Condições Especiais for aceito, o candidato terá direito ao tempo adicional de 60 (sessenta) minutos no dia da Prova, 
desde que o solicite no ato de inscrição, de acordo com o disposto no inciso II, art. 5º, do Decreto nº 5.296/ 2004 e da Lei nº 13.872/2019. 
14.2. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade. 
  
14.3. A candidata que solicitar atendimento para amamentação deverá, no dia de realização da Prova, levar um acompanhante adulto, conforme art. 5º, da Lei nº 10.406/2002, e art. 3° da Lei n° 13.872/2019, 
que ficará em sala reservada e será responsável pela guarda do lactente, ou seja, a candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente (a criança). 
14.3.1 O acompanhante da participante lactante não poderá ter acesso à sala de provas e deverá cumprir as obrigações deste Edital. 
14.3.2 Durante a aplicação das provas, qualquer contato entre a participante lactante e o respectivo acompanhante deverá ser presenciado por um fiscal aplicador. 
14.3.3 Não será permitida a entrada do lactente e do acompanhante após o fechamento dos portões. 
14.3.4 A participante lactante deverá apresentar a certidão de nascimento do lactante (criança) com idade inferior a 06 (seis) meses, no dia da aplicação da Prova, conforme art. 2º da Lei 13.872/2019. 
14.3.5 A candidata que não levar acompanhante não poderá realizar a prova, caso compareça com o lactente.  
14.3.6 A candidata terá o direito de proceder a amamentação a cada intervalo de 02 (duas) horas, por até 30 (trinta) minutos, sendo acompanhada por fiscal.  
14.3.6.1 O tempo despendido na amamentação será compensado durante a realização da prova, em igual período. 
14.3.6.2 Não será concedido tempo adicional à candidata lactante com solicitação aprovada e que não compareça com o lactente (criança) e o acompanhante adulto, no local de prova. 
  
14.4. Os casos de alterações psicológicas/fisiológicas permanentes ou temporárias (gravidez, estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, crises reumáticas, luxações, fraturas, crises de labirintites 
e outras), que impossibilitem a realização da prova, diminuam ou limitem a capacidade física dos candidatos, não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado, 
respeitando-se o princípio da isonomia. 
  
14.5 Os resultados das solicitações de condições especiais serão divulgados no ato do deferimento das inscrições, conforme Anexo A. 
  
15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
15.1 A divulgação oficial deste Edital, e os demais Aditivos, se houverem relativos às informações referentes às etapas deste Processo Seletivo Interno serão publicados no site do Corpo de Bombeiros Militar, 
no Boletim Geral Eletrônico, concomitante com o site da UFMT/GEC. 
15.2 É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a publicação dos Editais, comunicações, retificações e resultados referentes a este Processo Seletivo. 
  
15.3 As despesas com transporte, alimentação, alojamento e outras similares, durante a realização do processo seletivo, ocorrerão exclusivamente por conta do candidato. 
15.4 Será de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
15.5 Em função do processamento das reclassificações de vagas de lotações em razão de eventuais desistências ou eliminações, previstas nos itens 10.5 e 10.6, estarão os demais candidatos subsequentes 
ao candidato desistente ou eliminado sujeitos à nova atribuição de lotação conforme ordem de prioridade indicada na inscrição. 
  
15.6 Após a promoção dos candidatos classificados dentro do número de vagas, serão estes bombeiros militares promovidos submetidos a capacitação para o exercício das atribuições do cargo de 3º 
Sargento do CBMMT, conforme disciplina o inciso I, art. 4° da Lei Complementar n° 408/2010 , c/c com o art. 57 da Lei Complementar nº 10.076/2014. 

Cuiabá-MT, 25 de janeiro de 2021. 
  

RICARDO ANTÔNIO BEZERRA COSTA – CEL BM 
Comandante-Geral do CBMMT - Em Substituição Legal 

  
ANEXO A - CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA 
  

  
EDITAL Nº 003/DEIP/BM-1/CBMMT/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 

  
CALENDÁRIO DE ATIVIDADE 

  

ATIVIDADES DATA 

Publicação do Edital 25/01/2021 

Período de desincompatibilização/retorno às atividades no CBMMT 26/01 a 05/02/2021 

Período de Inscrição somente pela internet 08 a 14/02/2021 

Homologação das Inscrições 23/02/2021 

Apresentação de recursos do indeferimento de inscrição 24 e 25/02/2021 

Resultado dos recursos 08/03/2020 

Divulgação dos locais de prova 05/04/2021 

Aplicação da Prova Objetiva nos Polos 11/04/2021 

Divulgação do gabarito e do caderno de prova 12/04/2021 

Recurso contra gabarito e formulação de questão 13 e 14/04/2021 

Divulgação do resultado dos recursos contra gabarito e formulação de questão 28/04/2021 

Divulgação do desempenho no processo seletivo 28/04/2021 

Recurso contra desempenho 29 e 30/04/2021 

Divulgação do resultado dos recursos contra desempenho 05/05/2021 

Homologação do resultado da Prova Objetiva 05/05/2021 

Publicação e Homologação do resultado do Processo Seletivo Interno com as respectivas vagas de lotação 13/05/2021 

Protocolo de desistência do processo seletivo por livre escolha do candidato 17 a 21/05/2021 

Publicação da Relação Final de aprovados e classificados com e suas respectivas vagas de lotação 28/05/2021 

Remessa da Relação dos Candidatos aprovados e classificados com suas respectivas lotações atualizadas à BM-1/CPP 28/05/2021 

Publicação de Movimentação para a nova UBM 02/12/2021 

 
ANEXO B - FORMULÁRIO PARA DESISTÊNCIA 

  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA 

 
EDITAL Nº 003/DEIP/BM-1/CBMMT/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 

 
FORMULÁRIO DE DESISTÊNCIA 
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EU, ________________________________________________________ 
RG CBM _____________________ CPF ____________________, VENHO REQUERER MINHA DESISTÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA A FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO 
POR MÉRITO INTELECTUAL 2021, na qual aquiesço quanto as regras decorrentes previstas no Edital nº 003/DEIP/BM-1/CBMMT/2021, de 25 de Janeiro de 2021.  

   
______________- MT, ___ de _________ de 2021. 

   
______________________________________________ 

Nome e Assinatura – RG CBMMT 
  

ANEXO C - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EXAME INTELECTUAL 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA 

  
EDITAL Nº 003/DEIP/BM-1/CBMMT/2021, DE 25 DE JANEIRO DE 2021. 

  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO EXAME INTELECTUAL 

  
1. CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ESTRATÉGICA (CLPAP): 
1.1 Língua Portuguesa: 
1.1.1 Reconhecimento, compreensão e intelecção de textos de gêneros discursivos variados e de tipos textuais diversos; 1.1.2 Domínio dos mecanismos de coesão textual na estruturação do parágrafo;  
1.1.2.1 Uso de elementos coesivos (referenciação, substituição e repetição); 1.1.2.2 Uso de operadores argumentativos; 1.1.2.1.3 Uso de outros elementos de sequenciação textual; 1.1.3. Aspectos 
linguísticos; 1.1.3.1 Variações linguísticas; 1.1.3.2 Funções de linguagem; 1.1.4 Ortografia oficial; 1.1.4.1 Escrita correta das palavras; 1.1.4.2. Acentuação; 1.1.4.3 Uso de hífen; 1.1.4.4 Palavras homônimas, 
homófonas e homógrafas; 1.1.4.5 Uso de letras maiúsculas e minúsculas; 1.1.5 Morfossintaxe; 1.1.5.1 Estrutura, formação, classe, função e emprego de palavras; 1.1.5.2 Emprego de tempos e modos 
verbais; 1.1.6 Relações de coordenação e de subordinação entre orações e entre termos da oração; 1.1.7 Emprego dos sinais de pontuação; 1.1.8 Semântica: denotação, conotação, sinonímia, antonímia e 
polissemia; 1.1.9 Concordância nominal e verbal; 1.1.10 Regência nominal e verbal, emprego do sinal indicativo de crase; 1.1.11 Conhecimento de linguagem; 1.1.11.1 Reescrita de frases e parágrafos do 
texto; 1.1.11.2 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto; 1.1.11.3 Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 
1.2 Administração Pública e Gestão Estratégica:  
1.2.1 Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização; natureza, fins e princípios; 1.2.2 Organização administrativa do Estado; 1.2.3 Administração direta e indireta; 1.2.4 
Agentes públicos: espécies e classificação, poderes, deveres e prerrogativas cargo, emprego e função públicos; 1.2.5 Poderes administrativos; 1.2.6 Atos administrativos: conceitos, requisitos, atributos, 
classificação, espécies e invalidação; 1.2.7 Controle e responsabilização da administração: controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade civil do Estado; 1.2.8 Modelos teóricos 
de Administração Pública: patrimonialista, burocrático e gerencial; 1.2.9 Ética no exercício da função pública; Evolução dos modelos/paradigmas de gestão – a nova gestão pública; 1.2.10 Conceitos de 
eficiência, eficácia e efetividade aplicados à Administração Pública; 1.2.11  Gestão de materiais e patrimônio na Administração Pública: Importância, Organização da Área de Materiais, Logística de 
Armazenagem, Transporte e distribuição; 1.2.12 Gestão de Pessoas: Conceitos, Avaliação de desempenho, Gestão por Competências; 1.2.13 Gestão Estratégica: Método Balanced Scorecard (BSC), Análise 
do Ambiente interno e externo: Análise (SWOT); Ferramenta para priorização de tarefas: Matriz (GUT); Ferramenta de organização e guia de ações: (5W2H); 1.2.14 Lei 7.692/2002 - Regula o processo 

administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual. 
2. CONHECIMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR (CPJM): 
2.1 Código Penal Militar (Parte Geral: art. 9.º, art. 12, 13, 21 a 24; e Parte Especial: art. 149; 157, 160, 163, 166, 175, 187, 195 e 202); 2.2 Código de Processo Penal Militar (art. 7.º, 9.º, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 
22, 23, 26, 27 e 28, art. 451 a 456); 2.3 Regulamento Disciplinar da PMMT (Decreto Estadual n° 1.329 de 21 de abril de 1978); 2.4 Manual de Polícia Judiciária Militar do CBMMT (Aprovado pela Portaria nº 
009/GAB/CMTEGERAL/2017, publicada no BGE nº 1.590 de 04/05/2017); 2.5 Lei Federal n.º 13.869 de 5 de setembro de 2019; 2.6 Lei Federal n.º 9.455 de 7 de abril de 1997; 2.7 Lei Federal nº 8.429, de 2 
de junho de 1992 e 2.8 Portaria nº 052/CG/2020, de 02 de setembro de 2020; 2.9 Lei nº 13.491, 13 outubro de 2017 (Altera o Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar). 
3. CONHECIMENTOS DE LEGISLAÇÃO DE INTERESSE BOMBEIRO MILITAR (CLIPM): 
3.1 Princípios fundamentais da CF/88 (arts. 1º a 4º); 3.2 Direitos e garantias fundamentais da CF/88 (arts. 5º a 11); 3.3 Organização político-administrativo do Estado na CF/88 (arts. 18 a 33); 3.4 
Administração Pública na CF/88 (art. 37); 3.5 Regime Jurídico dos Militares na CF/88 (art. 22, inciso XXI, art. 42 e 142); 3.6 Segurança Pública na CF/88 (art. 144); 3.7 Organização dos Poderes na CF/88 
(arts. 76 a 91); 3.8 Constituição do Estado de Mato Grosso (arts. 74 a 77 e art. 82); 3.9 Leis Estaduais e suas atualizações posteriores: Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014, Lei 

Complementar nº 404 de 30 de junho 2010, Lei Complementar nº 530 de 31 de março de 2014,  Lei Complementar nº 408 de 01 de julho de 2010, Lei nº 10.076 de 31 de março de 2014, Decreto nº 2.268 de 
10 de abril de 2014, Decreto nº 591 de 26 de agosto de 1980, Decreto nº 961 de 23 de janeiro de 2012 que aprova a Diretriz Conjunta n° 003/2011; 3.10 Lei Ordinária nº  10.402, de 25 de maio de 2016; 3.11 
Decreto nº 859, de 17 de fevereiro de 2017 e 3.12 Portaria nº 009/BM-8/2013 que aprova o Regulamento Geral do CBMMT. 
4. CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS (CP):  
4.1  Prevenção e Combate a Incêndio: 
4.1.1 Uso da Água: Propriedades extintoras da água; Pressão; Jatos de água; Técnicas de manejo do esguicho e aplicação de água; Espuma. 4.1.2 Fases do socorro: Aviso; Composição do trem de socorro 
(partida); Deslocamento; Reconhecimento; Estabelecimento; Combate; Salvamento; Rescaldo; Regresso; Relatório. 4.1.3 Técnicas de combate a incêndio: Combate ofensivo e defensivo; Isolamento e 
confinamento; Técnicas de extinção; Incêndios classe “a” (incêndios estruturais); Incêndios classe “b”; Incêndios classe "c"; Incêndios classe “d”; Ventilação tática; Ventilação vertical; Ventilação horizontal; 
Ventilação natural; Ventilação forçada; Cuidados na ventilação. 4.1.4 Buscas em incêndio: Procedimentos na fase do reconhecimento; Tipos de ações: Técnicas de retiradas de vítimas; Riscos; Generalidades. 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. Manual Técnico: Teoria de Incêndio e Técnicas de Combate. Vitória: 2014. Disponível: 
https://drive.google.com/file/d/1JNsf4byMK7h5bQusXn0WQQR--m_HRsTo/view?usp=sharing. 
 4.2  Combate a Incêndio Florestal: 
4.2.1 Teoria básica do Incêndio Florestal; 4.2.2 Organização de Pessoal e Material Aplicado aos Incêndios Florestais 4.2.3 Táticas e técnicas de combate; 4.2.4 Uso do fogo na prevenção e no combate aos 
incêndios florestais; 4.2.5 Emprego de aeronaves em operações de combate a incêndio florestal. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: MATO GROSSO, Corpo de Bombeiros Militar. Módulo I - Teoria básico do Incêndio Florestal. 2020. 69 slides; MATO GROSSO, Corpo de Bombeiros Militar. Módulo II - 
Organização de Pessoal e Material Aplicado aos Incêndios Florestais. 2020. 91 slides; MATO GROSSO, Corpo de Bombeiros Militar. Módulo III - Táticas e técnicas de combate aos Incêndios Florestais. 2020. 
75 slides; MATO GROSSO, Corpo de Bombeiros Militar. Módulo IV - Uso do fogo na prevenção e no combate aos incêndios florestais. 2020. 46 slides; MATO GROSSO, Corpo de Bombeiros Militar. Módulo V 
- Emprego de aeronaves em operações de combate a incêndio florestal. 2020. 45 slides. Todos disponíveis em: http://www.cbm.mt.gov.br. 
4.3 Emergência com Produtos Perigosos: 
4.3.1 Formas de identificação de produtos perigosos: Identificação ONU – Classes e Subclasses; Painel de Segurança; Pictogramas e Globally Harmonied System – GHS. 4.3.2 Sequência padrão de 

atendimento às ocorrências: Zoneamento de áreas de trabalho ou isolamento de área; Zona (ou área) quente ou zona de exclusão; Zona (ou área) morna ou zona de redução de contaminação; Zona (ou área) 
quente ou zona de suporte; Fatores e parâmetros para definição de zoneamento de área; 4.3.3 Isolamento de área: Objetivos do isolamento; Fatores que podem influenciar no dimensionamento do isolamento; 
4.3.4 Estacionamento: Objetivos; 4.3.5 Descontaminação: Objetivos; 4.3.6 Primeiros socorros para vítimas de produtos perigosos. 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: Manual Operacional De Bombeiros: Operações envolvendo produtos perigosos. Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Goiás-Goiânia,2017. Disponível: 
https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2015/12/01-MOB-Produtos-Perigosos-CBMGO-2017-Corrigido.pdf. 
4.4 Atendimento Pré-Hospitalar: 
4.4.1 Básico: 4.4.1.1. Legislação básica de APH e aspectos bioéticos; 4.4.1.2  Noções básicas de anatomia; 4.4.1.3  Biossegurança; 4.4.1.4  Cinemática do trauma; 4.4.1.5  Avaliação da cena; 4.4.1.6  
Avaliação da vítima; 4.4.1.7  Manejo de vias aéreas; 4.4.1.8  Oxigenoterapia. 4.4.2 Emergências Cardiovasculares: 4.4.2.1 Hemorragias; 4.4.2.2 Estado de choque; 4.4.2.3 Síndromes coronarianas agudas. 
4.4.3 Emergências Traumáticas: 4.4.3.1 Traumas de extremidade; 4.4.3.2 Trama cranioencefálico (TCE);  4.4.3.3 Trauma raquimedular (TRM); 4.4.3.4 Trauma abdominal e torácico; 4.4.3.5  Trauma no 
idoso; 4.4.3.6  Trauma na criança; 4.4.3.7  Trauma dentário; 4.4.3.8  Lesões térmicas; 4.4.3.9 Ferimentos em tecidos moles; 4.4.3.10 Movimentação de vítimas.      4.4.4 Emergências Clínicas: 4.4.4.1  
Acidente Vascular Encefálico; 4.4.4.2 Crise hipertensiva;        4.4.4.3 Convulsões, epilepsia e perdas de consciência; 4.4.4.4  Diabetes.     4.4.5 Gerenciamento das Emergências: 4.4.5.1  Acidentes com 
múltiplas vítimas.     4.4.6 Situações Especiais: 4.4.6.1 Resgate em ocorrências psiquiátricas; 4.4.6.2  Assistência ao parto no APH; 4.4.6.3  Choque elétrico; 4.4.6.4  Afogamento; 4.4.6.5 Acidentes com 

animais peçonhentos; 4.4.6.6  Intoxicação exógena; 4.4.6.7 Operações aeromédicas. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Manual Operacional de Bombeiros: resgate Pré-hospitalar. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, 2016. Disponível em:  https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-
content/uploads/2015/12/MANUAL-DE-RESGATE-PR%C3%89-HOSPITALAR.pdf. Atendimento Pré Hospitalar ao Traumatizado, PHTLS / NAEMT; {tradução Renata Scavone...et al.} -. 8.ed. – Rio de Janeiro: 
Editora Elsevier, 2017. Disponível em: http://www.cbm.mt.gov.br. 
 
4.5  Salvamento em Altura: 
4.5.1 Princípios do salvamento em altura; 4.5.2 Procedimentos de segurança; 4.5.3 Materiais e equipamentos; 4.5.4 Nós e amarrações; 4.5.5 Técnicas e táticas de ascensão; 4.5.6 Técnicas e táticas de 
descensão; 4.5.7 Ancoragens; 4.5.8 Tirolesas; 4.5.9 Sistema de redução de força (Vantagem mecânica) e 4.5.10 Salvamento. 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA: São Paulo, Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Coletânea de manuais técnicos de bombeiros: Manual de Salvamento em Altura. 1ª 
edição (2006). Vol. 26. São Paulo: PMESP, 2006. Disponível em: https://www.cbm.ro.gov.br/images/2020/-editais/CFS_2020/MTB-26SALVAMENTO_EM_ALTURA-compactado.pdf. 
4.6  Salvamento Terrestre: 
4.6.1 Contenção de: serpentes; felídeos; Xenartrha; Marsupiália; Carnivora – canidae; bovinos e equinos: primates – primatas do Novo Mundo; aves - Psittaciformes; rodentia – roedores silvestres; abelhas / 
vespas / marimbondos. 4.6.2 Operações envolvendo árvores: Partes da árvore; Métodos de avaliação; Motosserra; Planejamento da operação; Cortes. 4.6.3 Atendimento a pessoas retidas ou presas em 
elevador: características de um elevador; padronização das ações em ocorrência envolvendo elevadores. 4.6.4 Sistemas Multiplicadores de Força: vantagem mecânica; tipos de Sistemas Multiplicadores de 
Força e suas características. 4.6.5 Operações em espaço confinado: conceitos; equipamentos de proteção individual e coletiva; materiais e equipamentos diversos; riscos; galerias subterrâneas; salvamento 
em ambientes confinados com progressão vertical “poço”; tipos de salvamento. 4.6.6 Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC): considerações iniciais das Operações de BREC; segurança nas 
operações de BREC; estruturas colapsadas e escoramento de resgate; busca e localização de vítimas, marcações e sinalizações; técnicas de acesso e resgate em superfície; manipulação e triagem de 
vítimas em estruturas colapsadas; ferramentas, equipamentos e acessórios (FEA's). 4.6.7 Técnicas de salvamento com escadas. 4.6.8 Busca resgate e salvamento em matas e regiões de difícil acesso: 
elementos fundamentais da operação de Busca e Salvamento; tipos de vegetação e sua influência na busca; técnicas de Busca e Salvamento em Matas; ações de sobrevivência na mata; recursos materiais; 
orientação; navegação; uso da tecnologia; uso de cães; resgate de vítimas; segurança nas operações de Busca e Salvamento. 4.6.9 Ocorrências envolvendo eletricidade. 4.6.10 Salvamento veicular: 
ferramentas e equipamentos; ações realizadas no salvamento veicular; ciclo operacional; rotina de resgate. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Manual Operacional de Bombeiros - Salvamento Terrestre, do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás; Manual Operacional de Bombeiros - Salvamento Veicular, do Corpo de 
Bombeiros Militar de Goiás. Disponível em: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2018/11/MOB-Salvamento-2018.pdf. 
4.7  Salvamento Aquático: 
4.7.1   Conceito de salvamento aquático; 4.7.2 Prevenção de acidentes em meio líquidos; 4.7.3 Sinalização; 4.7.4 Fases do salvamento aquático; 4.7.5 Tipos de acidentes no meio líquido; 4.7.6 Fases do 
afogamento; 4.7.7 Classificação do afogado; 4.7.8 Atendimento pré-hospitalar ao afogado; 4.7.9 Salvamento em enchentes e inundações; 4.7.10 Causas. 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Manual Operacional de Bombeiros - Guarda Vidas. Diponível em https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/MANUAL-GUARDA-VIDAS-2017.pdf ; 
Manual de salvamento aquático CBMSC disponível em: http://biblioteca.cbm.sc.gov.br/biblioteca/index.php/component/docman/cat_view/74-manuais ; Manual de salvamento aquático sobrasa: David Szpilman 
– Manual de Afogamento ao curso de emergências aquáticas 2019. Publicado on-line em www.sobrasa.org, Março de 2019. Disponível em: 
https://www.sobrasa.org/new_sobrasa/arquivos/baixar/Manual_de_emergencias_aquaticas.pdf.   
 

 


