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Edital 2019 
 
 
1.0 - Sobre o Curso 
 
 
1.1 - Descrição 
 
O curso de formação de bombeiros voluntários tem por objetivo capacitar e formar bombeiros 
para atuar na Corporação de Guaramirim, podendo atuar em todas as áreas que são de 
responsabilidade da Corporação, sendo elas, atendimento pré-hospitalar (APH), combate a 
incêndio, resgate em altura, resgate veicular e atendimentos extraordinários. O curso é válido 
única e exclusivamente para atuar na corporação de Guaramirim. 
 
1.2 - Duração 
 
O tempo total de duração do curso é de 398 horas. Sendo distribuídas da seguinte forma: 
 
16h - Atividades operacionais / comunicação; 
60h - Combate a incêndio; 
8h - Produtos perigosos; 
24h – Resgates verticais em altura e espaços confinados; 
48h - Busca e salvamento; 
106h - Atendimento pré-hospitalar; 
36h - Resgate veicular; 
100h - Estágio supervisionado. 
 
A duração total do curso é de 1 ano. 
 
1.3 - Dias e Horários 
 
As aulas acontecem todos os sábados das 13:30 as 18:00. 
 
OBS: Possíveis atividades fora do dia e horário pré-definido serão avisadas com 
antecedência. 
 
1.4 - Faltas 
 
O Participante será reprovado por faltas se não atingir frequência mínima de 75% em cada 
módulo ou no curso em geral, estando o mesmo automaticamente desligado do curso. 
Para o aluno que entrar na sala após 15 minutos de atraso será computado como falta; 



A chamada será feita sempre no final das aulas, sendo assim saídas antecipadas serão 
consideradas como falta. 
 
1.5 - Justificativas de Falta 
 
Serão consideradas faltas justificadas as que houverem atestado médico ou atestado de óbito 
de familiar. 
 
1.6 - Aprovação e Reprovação 
 
Para o participante ser aprovado no módulo o mesmo deverá atingir uma média mínima de 7 
pontos, sendo que os métodos de avaliação serão propostos pelo instrutor do respectivo 
módulo. O participante que reprovar em algum dos módulos do curso estará automaticamente 
desligado do curso. 
 
1.7 - Conduta do participante 
 
1.7.1 - Uniforme 
 
O participante deverá apresentar-se nos dias de instrução e estágios com calça Jeans azul 
escuro, camiseta preta (sempre por dentro da calça), cinto preto e calçado de segurança preto, 
sendo que este uniforme deverá ser considerado de “ralo” onde os participantes deverão 
executar todas atividades propostas pelo instrutor. 
 
1.7.2 – Fica expressamente proibido durante as instruções; 

 Fumar (haverá intervalos); 
 Mascar balas e chiclete; 
 Uso de aparelho eletrônico (celular); 
 Sair do ponto de instrução sem prévia autorização do instrutor; 
 Falar palavras de baixo calão; 
 Sentar em locais impróprios como: Hidrantes, escadas, viaturas, etc.; 
 Fotografar ou Filmar durante as instruções; 
 Desrespeitar membros do comando, companheiros de curso e demais bombeiros; 
 Homens deverão apresentar-se sempre com a barba feita e cabelo curto; 
 Mulheres estão proibidas de usar maquiagem pesada. 
 Para ambos os sexos não serão permitidos no decorrer do curso o uso de adereços 

como: correntes, pulseiras, brincos, óculos de sol, etc. 
 
1.8 - Investimentos 
 
O aluno terá um investimento de R$50,00 mensais para ajuda de custo com materiais utilizados 
durantes as instruções. 
 
 
2.0 - Estágio 
 
2.1 - Funcionamento 
 
Com o decorrer do curso, o aluno será liberado para fazer estágio supervisionado nos módulos 
em que foi aprovado. Nessa fase do curso o participante terá que prestar seu plantão semanal 
de 12 horas. Por exemplo, ao fim do módulo de Combate a incêndio, os alunos aprovados neste 



módulo prestarão seu plantão semanal podendo participar de ocorrências reais de combate a 
incêndio acompanhado de um bombeiro já formado. Quando aprovado no módulo de APH 
(Atendimento Pré-Hospitalar), o mesmo prestará seu plantão semanal e poderá então sair em 
ocorrências reais de Combate a Incêndio e APH (Atendimento Pré-Hospitalar) e assim 
sucessivamente até terminar todos os módulos. Vale lembrar que o aluno só estará 
autorizado a atender ocorrências dos módulos que estiver aprovado e só poderá sair 
acompanhado de um bombeiro já formado. 
 
2.2 - Dias e Horários 
 
O dia e horário do estágio semanal é determinado pelo próprio aluno, de acordo com a 
disponibilidade na escala repassada pelo comando, podendo ser 12 horas diretas ou dividido 
em 2 plantões de 6 horas. 
 
2.3 - Responsabilidades 
 
Durante os plantões de estágio o participante deverá além de sair nas ocorrências em que 
estiver autorizado, auxiliar nas tarefas diárias do quartel, como limpeza do quartel, manutenção, 
organização de materiais e equipamentos, check-list de viaturas e caminhões e demais 
atividades que possivelmente poderão ser solicitadas pelos subchefes de equipe, Líderes de 
Equipe e demais bombeiros. 
 
2.4 - Proibições 
 
É expressamente proibido o participante sair em ocorrências sem o acompanhamento de 
um Bombeiro Formado e em ocorrências que não está autorizado ou a qual ainda não 
tenha finalizado o respectivo módulo. Em caso de acontecimentos dessa natureza o 
participante será automaticamente desligado do curso de formação. 
 
2.5 - Outros 
 
Durante os plantões de estágio o participante deverá usar vestimenta padrão conforme usado 
no curso de formação. Demais instruções e recomendações deverão e serão passadas pelo 
coordenador do Núcleo de Ensino e Instrução. 
 
3.0 – Certificação 
 
O certificado será entregue somente depois de formado e ter completado 500 horas voluntárias 
de plantão. O fato do mesmo ser aprovado no curso não obriga a associação a incluir no quadro 
de voluntários. 
 
 
4.0 - Depois de Formado 
 
4.1 - Obrigações básicas 
 
Depois de formado o bombeiro deverá cumprir 12 horas de plantão semanal conforme dias e 
horários pré-definidos pelo próprio voluntario, tendo consenso com sua disponibilidade e 
necessidades de preencher a escala, será escalado para eventualmente cumprir plantão no 
final de semana (a cada 2 meses aproximadamente) e deverá participar dos treinamentos de 



atualizações. O mesmo poderá ser convocado pelo Comando/Diretoria para possíveis reuniões 
gerais que serão avisadas com antecedência. 
 
4.2 - Regimento Interno 
 
Após formado o mesmo terá acesso ao regimento interno, descrevendo detalhadamente todas 
as atividades, deveres e direitos de todos os bombeiros formados. 
 
 
5.0 - Processo de inscrição e seleção 2019 
 
O curso de 2019 está limitado a 30 vagas, para um melhor aproveitamento e efetividade das 
instruções. 
 
5.1 - Primeira apresentação 
 
Nesse edital, essa apresentação será realizada em duas datas, para que os candidatos tenham 
oportunidade de conhecer a corporação (incluindo veículos, equipamentos, regras e rotinas), 
esclarecer todas as dúvidas em tempo hábil antes mesmo de iniciar o levantamento dos 
documentos solicitados no anexo I.  
 
Os interessados deverão comparecer no auditório do Bombeiros Voluntários de Guaramirim 
(Rua 28 de Agosto 2700 – Centro) em uma das datas e horários abaixo; 

 14/12/2018 as 19h30min.  
 Ou 12/01/2019 as 13h30min.  

 
OBS: Nas datas acima todos devem vir de: calça, calçado fechado (preferência tênis) e camiseta escura 
(preferência preta). 
 

 
5.2 - Avaliação de conhecimentos gerais, Entrega de documentações, Entrevistas e teste físico 
básico.  
 
Nessa etapa, será aplicado aos candidatos uma avaliação de conhecimentos gerais (trazer 
caneta), após todos passarão por uma entrevista com o comando para avaliação de perfil e 
entrega da documentação. Logo após a entrevista, haverá um teste básico de aptidão física 
para avaliação da capacidade física dos candidatos para exercer as tarefas necessárias como 
possíveis alunos/ bombeiros.  
 
Para concluir essa etapa os interessados em concorrer as vagas no curso de formação 2019, 
devem obrigatoriamente comparecer no Bombeiros Voluntários de Guaramirim no dia 
26/01/2019 as 13h30min, munido de todos os documentos citados no anexo I.  
 
(OBS, nesse dia os candidatos serão liberados conforme forem concluindo todas as etapas do 
processo, o horário para termino vai depender da quantidade de candidatos no processo) 
 
Segue algumas orientações para esse dia: 
 
Homens devem vir de: Camiseta confortável, bermuda ou calça confortável, tênis para atividade 
física. Proibido sapa tênis, sapatos em geral e peças de roupa jeans. 
 



Mulheres devem vir de: Camiseta confortável e com comprimento até na região sobre os 
glúteos, proibido decote. Calça ou bermuda confortável, sendo bermuda permitido comprimento 
até 4 dedos acima do joelho. Tênis adequado para atividade física. Proibido sapatilhas e outros 
calçados não adequados e peças de roupas jeans. 
 
Cada um deve trazer uma toalhinha, garrafas de água, boné e passar protetor solar. 
 
5.3 Resultados 
 
A lista com os 30 aprovados para iniciar o curso de formação 2019 estará disponível na Central 
de Atendimento de Emergência dos Bombeiros de Guaramirim a partir de 30/01/2019. Podendo 
ser consultada pessoalmente ou pelo telefone 3373-0100. 
As aulas iniciam no dia 02/02/2019 no horário já mencionado. 
 
No primeiro dia de aula TODOS DEVEM VIR VESTIDOS CONFORME ITEM 1.7.1 e portando 
material para anotação. 
 
 
6.0 - Cronograma de datas importantes do edital 
 

CRONOGRAMA DO EDITAL 
Data Horário Evento Observação 

14/12/2018 
(Sexta-Feira) 

Início as 19:30 até 
as 22:00 

(Item 5.1 do edital) - 
Apresentação do curso, estrutura 

do quartel e esclarecimento de 
dúvidas; Não precisa trazer os 

documentos nessas datas. 

 O candidato pode escolher uma 
das duas datas estabelecidas para 

essa etapa. (Importante marcar 
presença)  12/01/2019 

(Sábado) 
Início as 13:30 até 

as 16:00 

26/01/2019 
(Sábado) 

Início as 13:30 
(Sem previsão de 

término, vai 
depender da 

quantidade de 
candidatos) 

(Item 5.2 do edital) - Avaliação de 
conhecimentos gerais/ Entrega de 
documentação/ Entrevistas/ Teste 

básico de aptidão física.  

PRESENÇA OBRIGATÓRIA                    
(O não cumprimento desta etapa, 

descarta a possibilidade do 
candidato entrar no curso de 

formação 2019). 

30/01/2019 
(Quarta-Feira) 

12:00 Divulgação da lista com os 30 
selecionados para iniciar o curso. 

Na central de emergências do 
BVG, ou através do telefone         

47 3373-0100 

02/02/2019 
(Sábado) 

13:30 PRIMEIRO DIA DE AULA   

 

6.1 - Dúvidas/Informações 

Caso exista alguma dúvida pertinente ou necessidade de informação extra, entrar em contato 

em horário comercial no telefone 3373-0100, falar com Rosenei ou Maicon Henrique. 



 
 

LISTA DE DOCUMENTOS 

  
 

No sábado dia 26 janeiro de 2019 as 13:30h, você deverá comparecer na 
corporação dos Bombeiros Voluntários de Guaramirim, com todos os 
documentos solicitados na lista abaixo: 

 
Trazer as cópias dos seguintes documentos: 
Obs.  Os originais são somente para conferência das fotocópias. 
(   ) Ficha de inscrição devidamente preenchida (Anexo II) 
(   ) 1 Foto 3x4;  
(   ) Atestado médico de aptidão física; 
(  ) Atestado de antecedentes policiais (Delegacia Regional em Jaraguá do Sul, a qual fica junto ao DETRAN); 
(   ) Atestado negativo de antecedentes criminais, pode ser retirado no site do poder judiciário de SC 
através do link  https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100  

(   ) Cópia e original do documento de RG; 
(   ) Cópia e original do documento de CPF; 
(   ) Cópia e original do documento de Título Eleitoral; 
(   ) Cópia e original do documento de Carteira de Habilitação (caso possua); 
(   ) Comprovante de dispensa de serviço militar ou se Ex Militar; 
(   ) Comprovante de endereço residencial; 
(   ) Declaração de trabalho remunerado; 
(   ) Cópia da Carteira de Trabalho ( CTPS, Série CTPS, CTPS emitida em:) 
(   ) Histórico escolar do ensino fundamental e médio ( desejável Ensino Médio); 
(   ) 18 anos completos; 
Obs. A existência de antecedentes (criminais) não elimina o candidato, mas exigirá uma avaliação dos 
fatos e uma entrevista com o objetivo de abordar e esclarecer o assunto. (Passar para o N.E.I). 

 

ETAPAS OBRIGATÓRIAS PARA ESSA DATA 

(   ) Avaliação de conhecimentos gerais as 13h30m; 

(   ) Entrega de todos os documentos citados na lista acima; 

(   ) Entrevista; 

(   ) Teste básico de aptidão física;  

 

 

 

https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100


FICHA DE INSCRIÇÃO 

DADOS GERAIS 

Nome Completo: ......................................................................................................................... 

Fone: ....................................... Endereço: ......................................................................................  Nº: .................... 

Complemento: ....................................   Bairro: .......................................... Cidade: .................................................. 

Data de nascimento: ....../....../..........    Natural de: ................................................................ Estado: ......................    

CPF: ..................................  RG: ...................................  Emissão em: ....../....../...........       O.E.: ................................  

Pai: ............................................................................  Mãe: ....................................................................................... 

Escolaridade:     Fund. Completo (   )             Ens. Médio Incompleto (   )              Ens. Médio Completo (   ) 

  Sup. Incompleto (   )             Sup. Completo (   )           Pós graduação Mestrado/Dout.  (   ) 

Estado civil:    Casado (a)  (   )                   Divorciado(a)  (   )                Solteiro(a)  (   )           Outro: ..............................  

Em caso de emergência: ............................................................................... Telefone: ............................................. 

 

DEPENDENTES 

Nome: ......................................................................      Data nasc.: ....../....../......    Parentesco: ............................... 

Nome: ......................................................................      Data nasc.: ....../....../......    Parentesco: ............................... 

Nome: ......................................................................      Data nasc.: ....../....../......    Parentesco: ............................... 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Local: ..................................................................................................  Cargo/função: ............................................... 

Endereço: .................................................................................... Telefone/ramal: .................................................... 
E-mail: .............................................................................   Dias/Horário..................................................................... 

 

CARACTERÍSTICAS 

Altura: ........................  Peso:  .....................   Cor da Pele:  ..........................    Cor dos olhos:  .................................. 

Deficiências: .......................................     Alergias: ........................................  Fobias: ................................................ 

Medicamentos:  ............................................................   Outros:  .............................................................................. 

 

Data:  ......../......../...........                                     Ass. Do (a). Candidato (a): ................................................................. 

 

 

FOTO 3X4 


