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“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS OS SOLIDÁRIOS GUARDIÕES DA VIDA”
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EDITAL BOMBEIRO MIRIM 2020
O Comandante da Associação dos serviços Sociais Voluntários de Concórdia –
“Bombeiros Voluntários”, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o
disposto nas Leis n. 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e n. 14.805, de 9 de junho de 2004 (Criação do Programa
Bombeiro Mirim), torna público que serão abertas inscrições para o
preenchimento de vagas oferecidas por esta Instituição para o Programa
Bombeiro Mirim nas Unidades Operacionais do CBVC.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PARA 2020
O calendário de eventos do Programa Bombeiro Mirim será conforme quadro a seguir,
podendo o mesmo sofrer algumas alterações em função de alguma eventual
circunstância que poderá ocorrer.

Data/Período

Evento

25/11/2019

Aprovação e Publicação do Edital

25/11/2019 à 27/12/2019

Inscrições

05/02/2020

Teste com os candidatos inscritos e selecionados pelo CBVC

10/02/2020

Matrícula dos candidatos selecionados

12/02/2020

REUNIÃO na corporação às 19h

17/02/2020

Início do Programa Educacional Bombeiro Mirim

27/07 à 31/07/2020

Recesso

03/08/2020

Retorno do Recesso
Participação em datas comemorativas do município

11/12/2020

Formatura Geral dos Bombeiros Mirins (poderá sofrer alteração)
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OBS: As datas colocadas acima no calendário da seleção poderão sofrer
alteração caso tenha alguma atividade extra na corporação.

Das vagas: Serão oferecidas 40 vagas para Adolescentes de ambos os sexos.
Aulas: Será às Segundas feiras a tarde das 13h30min às 16h30min.

Requisitos:


Ter 12 anos de idade completados até no ato das inscrições;



Estar matriculado no ensino fundamental;



Atestado de saúde física e mental;

Inscrições: De 25 de Novembro ao dia 27 de dezembro de 2019 das 13h30 min às
17h30min de Segunda a sextas feiras nas dependências da Associação de Serviços
Sociais Voluntários de Concórdia, (Bombeiros Voluntários).

Teste com os candidatos inscritos: Dia 05/02/2020 conforme calendário às
13h30min horas no auditório dos Bombeiros Voluntários de Concórdia através de uma
avaliação escrita.

Critérios de desempate: - Prova escrita
- Desempenho escolar;
- Candidato mais velho;

Documentos para Inscrição (cópia e Original):

- Certidão de Nascimento; (xerox)
- Carteira de Identidade e CPF ; (xerox)
- Carteira de vacinação; (xerox)
- Comprovante de matricula no Ensino Fundamental; (xerox)
- Comprovante de residência do responsável; (xerox)
- Atestado de saúde física e mental do candidato (atestado médico)
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- 2 Fotos ¾;
- Declaração da escola que estudou em 2019;

Obs. Somente será realizada a inscrição do candidato mediante a apresentação
de todos os documentos acima descritos, na falta de algum documento a
inscrição não será realizada.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Resultado dos classificados:

- 07 a 10 de fevereiro de 2020, através dos telefones 49-3442-2593 e 493442-5770, com a coordenadora Veridiana.

- 12 de fevereiro de 2020, reuniões com os pais ou responsáveis de cada
mirim às 19h30min no auditório da Sede dos Bombeiros Voluntários, com
assuntos de interesse sobre o Programa Bombeiros Mirins, e também será
realizada a medida do Fardamento pela empresa solicitada.

- 19 de fevereiro de 2020, início das aulas às 13h30min horas no auditório da
corporação, onde todos devem estar devidamente fardados para o inicio das
aulas.
- Também fica estabelecido que para o bombeiro mirim se tornar
Bombeiro Voluntário desta Associação ele terá que cursar a escola de
bombeiros, caso o contrário o mesmo só recebera o certificado de
participação do projeto de bombeiro mirim.

Criando Futuros Bombeiros e Cidadãos do Bem!!!!!!
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