
ESTADO DE GOIÁSCORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Ofício nº 28638/2021 - CBM

Goiânia, 15 de junho de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
Coronel PM Renato Brum dos Santos
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás
Avenida Contorno, número 879, Setor Central.
74055140 Goiânia/GO

Assunto: Curso de Guarda Vidas 2021.

Senhor Comandante-Geral,

Informamos a Vossa Excelência que o Corpo de Bombeiros Militar  do Estado de
Goiás realizará o Curso de Guarda Vidas, com carga horária de 300 horas, previsto para início em 5 de
julho de 2021 e término em 13 de agosto de 2021.

Nesse  sentido,  encaminhamos  cópia  do  Edital  n.  05/2021  (000021291603)  para
conhecimento e divulgação, vez que está previsto 4 (quatro) vagas a serem preenchidas por instituições
externas.

Período de Inscrição: até o dia 17/06/2021, via ofício a este Comando Geral.

Cordialmente,

ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS - CORONEL QOC
Comandante-Geral

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDINO JACINTO DE LEMOS,
Comandante-Geral, em 15/06/2021, às 12:37, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010
e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

 
 
 

Edital

EDITAL Nº 05/2021

 

CURSO DE GUARDA-VIDAS 2021 - GV/2021

 

O Cel QOC Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e o Cel QOC Comandante do
Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar do Estado de Goiás no uso de suas atribuições legais, tornam pública a abertura
das inscrições e estabelece normas rela�vas à realização do Curso de Guarda-Vidas 2021 – GV/2021, des�nado à seleção de
candidatos ao provimento de 30 vagas, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

 

1. FINALIDADE DO EDITAL

1.1 Orientar e definir o planejamento e as condutas para o Curso de Guarda-Vidas de 2021 (GV/2021), inclusive
seleção de candidatos, face às diretrizes do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO).

 

2. OBJETIVOS DO CURSO

2.1 Especializar os militares nas a�vidades de Guarda-Vidas, com ênfase na prevenção do afogamento, técnicas
de Salvamento Aquá�co, atendimento pré-hospitalar e noções de hidrografia, bem como capacitá-los para auxiliarem nas
ocorrências de mergulho;

2.2 Desenvolver e divulgar a doutrina da corporação, formando bombeiros mul�plicadores do conhecimento,
permi�ndo assim, a preparação da tropa para grandes Operações e a�vidades especializadas;

2.3 Elevar o nível técnico-profissional dos militares, resultando na melhoria do serviço prestado à comunidade;

 

3. REFERÊNCIAS

3.1 Normas de Ensino n. 04 do CBMGO;

3.2 Nova Previsão de Cursos para o ano de 2021;

3.3 Planejamento Estratégico 2012/2022;

3.4 Matriz Curricular da SENASP/2014;

3.5 Manual Operacional de Bombeiros - MOB - Guarda-vidas.

 

4. COORDENAÇÃO DO CURSO

 

4.1. O Curso terá a seguinte Coordenação:

 

Item Posto/Grad RG Nome Função OBM
1 1º Ten QOC 2.543 SANJAY Narendrakumar Babulal Coordenador 2º BBM
2 Asp Of QPesp 2.973 ANAISE Laurene de Paula Moreira Subcoordenadora CAL
3 3º Sgt QPC 2.745 ROGÉRIO MENDES dos Santos Auxiliar da Coordenação 8º BBM
4 Cb QPC 3.065 Josué Vilela PACHECO Auxiliar da Coordenação 1º BBM
5 Cb QPC 3.447 Gustavo Sousa GIMENES Auxiliar da Coordenação COA
6 Cb QPC 3.379 LUNA Figueredo Ferreira Roriz dos Santos Auxiliar da Coordenação BICM

 

4.2 A equipe de Coordenação realizará aplicação o TAF;
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4.3 A coordenação deverá acompanhar a sequência das etapas de seleção;

4.4 A Coordenação deverá encaminhar ao CAEBM, até uma semana antes do início do curso, a relação de todos
os instrutores por disciplina, conforme grade curricular, com nível de escolaridade, carga horária e número de CPF, conforme
especificado no Plano do Curso;

4.5 O Coordenador do Curso deverá encaminhar ao CAEBM, até o segundo dia de curso, a relação de militares
que se apresentaram, para confecção de Portaria de Matrícula;

4.6 A Coordenação do Curso ficará responsável por contatar os instrutores de cada disciplina, verificando a
disponibilidade e montando os Quadros de Trabalhos Semanais – QTS, bem como o agendamento das visitas técnicas, palestras,
viagens de estudo e toda logís�ca relacionada a execução do curso em tela;

4.7 O Coordenador do curso deverá encaminhar com no mínimo 48 horas de antecedência à formatura, a
relação nominal dos alunos com número de CPF e respec�vas notas, para a confecção da Ata de formatura e cer�ficados;

4.8 O Coordenador do curso terá 15 dias úteis, após o término do curso, para apresentar um relatório
contemplando todas as a�vidades desenvolvidas e intercorrências em ordem cronológica, com os respec�vos anexos: QTS, Plano
de Aula, Plano de Viagem, Plano de Segurança das Instruções, es�ma�va de custos rela�vos aos deslocamentos (combus�vel x
km percorridos), alimentação, hospedagens, instrutores e militares de apoio;

4.9 A Coordenação do Curso ficará à disposição do CAEBM durante a realização do curso.

 

5. DO CURSO

 

5.1 O curso será des�nado a militares (Oficiais e Praças) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e de
outras Corporações coirmãs, conforme quadro de vagas;

5.2 O curso será realizado no 1º Batalhão Bombeiro Militar – 1º BBM, observando-se outros locais de instruções,
conforme calendário descrito;

5.3 O Curso terá carga horária de 300 horas-aula;

5.4 Todas as a�vidades deverão estar programadas em Quadro de Trabalho Semanal - QTS ou documento
correspondente os quais serão confeccionados previamente às instruções, podendo todavia, ocorrerem mudanças de acordo com
o andamento do curso e disponibilidade de recursos humanos e locais adequados para instruções especificas;

5.5 Todos os discentes deverão ser subme�dos a exigências e testes semelhantes, sem diferenciações pessoais,
de sexo ou de grupos;

5.6 Todos os deslocamentos fora da unidade sede do curso serão sem ônus de diárias à ins�tuição, cabendo a
coordenação prover acomodação e meios para a alimentação à equipe de instrução e discentes;

5.7 O curso terá 10 (dez) horas-aulas por dia, podendo conforme a necessidade, ser estendido o horário da
instrução, a critério do instrutor em comum acordo com o Coordenador do curso;

5.8 Conforme deliberação do comando da corporação, o curso poderá empreender viagem de estudo ao
CBMESP, como visita técnica ao GBMar, para instrução de salvamento aquá�co em praias marí�mas e troca de conhecimentos;

5.9 O Curso será realizado em regime integral, conforme quadro abaixo:

 

PERÍODO AULAS HORÁRIO

Matutino Apresentação 7h00min

1ª das 8h00min às 8h45min

2ª das 8h45min às 9h30min

Intervalo das 9h30min às 9h45min

3ª das 9h45min às 10h30min

4ª das 10h30min às 11h15min
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5ª das 11h15min às 12h00min

Almoço das 12h00min às 14h00min

Vespertino

1ª das 14h00min às 14h45min

2ª das 14h45min às 15h30min

Intervalo das 15h30min às 15h45min

3ª das 15h45min às 16h30min

4ª das 16h30min às 17h15min

5ª das 17h15min às 18h00min

 

6. DAS ATIVIDADES EXTRACLASSE

 

6.1 A critério do Coordenador, sempre que o desenvolvimento do curso possibilitar, serão promovidas palestras,
conferências, compe�ções espor�vas, visitas e viagem de estudos, visando o desenvolvimento do espírito de corpo,
aprimoramento da ap�dão �sica e ampliação de conhecimentos de determinados conteúdos ministrados em sala de aula;

6.2 As visitas julgadas necessárias à complementação do ensino devem ser programadas pelos instrutores com
antecedência mínima de uma semana e seu planejamento será subme�do ao Comandante do CAEBM e ao Coordenador. No
documento de solicitação deverá constar data e duração do evento, transporte necessário e a�vidades a serem desenvolvidas,
sempre relacionando-as com os obje�vos do curso;

6.3 Em caso de extrema necessidade, o regime escolar ordinário descrito no item 5.9 poderá ser ampliado para
realização de a�vidades extraclasses em qualquer período (matu�no, vesper�no ou noturno) e em qualquer dia da semana,
inclusive, sábados, domingos e feriados;

6.4 Os professores, instrutores e monitores deverão providenciar, sempre que a situação exigir, que uma
Guarnição de UR esteja presente e autorizados a intervir sempre que verificarem perigo à saúde de algum discente, não devendo
ser impedidos de atuarem.

 

7. MÉTODOS E PROCESSOS DE ENSINO

 

7.1 Em todas as disciplinas os métodos a serem adotados pelos professores, instrutores e monitores, serão
preconizados pela Normas de Ensino n. 04 do CBMGO e Manual Técnico de Instrução – T 21-250 do Exército Brasileiro, admi�ndo-
se, contudo, flexibilizações que se fizerem necessárias em função das peculiaridades de determinadas disciplinas e novas
metodologias didá�cas que enriqueçam o processo do ensino / aprendizado;

7.2 Os professores, instrutores e monitores deverão estabelecer regras rígidas de segurança e higiene, com uso
de equipamentos adequados e pessoal suficiente para segurança e socorro imediatos, sem prejuízo da dificuldade necessária ao
treinamento a serem seguidas por todos e fiscalizada pela Coordenação;

7.3 Os professores, instrutores e monitores deverão elaborar planos de aula, planos de segurança ou nota de
instrução de forma detalhada e executá-los da maneira como foram previstos;

7.4 Os professores, instrutores e monitores deverão evitar punições com cas�go �sico e o trote;

7.5 A fim de salvaguardar a integridade �sica dos militares que estão frequentando o curso bem como garan�r a
perpetuação das boas prá�cas de segurança no desenvolvimento das a�vidades, o aluno que deliberadamente deixar de observar
as regras de segurança estabelecidas será desligado do Curso sem aproveitamento, devendo ser formalizado documento no
mesmo processo SEI de veiculação do Edital, fundamentando o desligamento.

 

8. DAS VAGAS
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8.1 Serão disponibilizadas 30 vagas, a serem distribuídas preferencialmente entre os Oficiais subalternos e
Praças do CBMGO bem como militares de outras ins�tuições, de acordo com o quadro abaixo:

 

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

UNIDADES VAGAS

1º CRBM 04

2º CRBM 02

3º CRBM 02

4º CRBM 02

5º CRBM 02

6º CRBM 02

7º CRBM 02

8º CRBM 02

9º CRBM 02

Comandos e Seções Administrativas do CBMGO 06

Outras Instituições 04

TOTAL 30

 

8.2 Os CRBMs poderão encaminhar um número maior de candidatos do que o estabelecido no item 8.1, porém
as vagas serão preenchidas, obedecendo à classificação, em ordem decrescente do Resultado Classificatório Final (RCF);

8.3 Quando houver a indicação de candidatos em número superior às vagas estabelecidas no quadro de
distribuição de vagas, os mesmos serão subme�dos à seleção estabelecida neste edital, onde os candidatos serão classificados
em conformidade com a pontuação no TAF para preenchimento das respec�vas vagas e havendo empate, o desempate se dará
por an�guidade;

8.4 Os oficiais concorrerão às vagas des�nadas conforme quadro acima;

8.5 As vagas ociosas de cada CRBM, de outras Seções/Comandos ou de outras ins�tuições serão reordenadas
pelo Comandante do CAEBM para candidatos oriundos de outros CRBMs, Seções e Comandos, conforme proposta do
Coordenador do Curso;

8.6 A quan�dade e disposição de vagas citadas podem ser reavaliadas pelo Comando do CAEBM, conforme o
interesse da corporação.

 

9. DAS INSCRIÇÕES

 

9.1 Ficam estabelecidas as condições a seguir, dispostas para a inscrição no curso:

a) Possuir parecer favorável de seu Comandante;

b) Ser preferencialmente Oficial subalterno ou Praça da a�va do CBMGO;
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c) Se Praça, estar classificado (a) no mínimo no comportamento “BOM” na data da inscrição;

d) Estar apto (a), mediante avaliação médica da JBMCS, conforme Portaria n. 125/2014 – CG, para fins de
realização do teste de ap�dão �sica e do curso;

e) Atender as exigências constantes neste Edital;

f) Cumprir todas as etapas do processo sele�vo, conforme calendário de eventos, sob pena de ter sua inscrição
cancelada.

9.2 Os (as) militares que não atenderem quaisquer das condições acima terão a inscrição anulada e serão
automa�camente inabilitados para realizar a referida seleção;

9.3 É vedada a inscrição condicional, podendo ser analisadas as inscrições extemporâneas conforme critérios do
Comandante do CAEBM;

9.4 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição do (a) candidato (a), desde que verificadas falsidades de
documentos ou irregularidades na realização de qualquer etapa/fase da seleção;

9.5 A relação de voluntários para se inscrever no Curso Guarda-Vidas deve ser encaminhada neste processo
original do Edital do Curso, via O�cio ou através de e-mail formalizado ao CAEBM (caebm@bombeiros.go.gov.br);

9.6 Candidatos de outras Ins�tuições serão inscritos através de Oficio des�nado ao Comando Geral do CBMGO,
que juntamente com o CAEBM, farão a triagem e inscrição dos mesmo conforme Quadro de Distribuição de Vagas.

 

10. DA SELEÇÃO

 

10.1 A seleção, de caráter classificatório e eliminatório, constará do Teste de Ap�dão Física - TAF (Corrida de 12
minutos, flexão de braço na barra fixa, flexão de braço sobre o solo e flexão abdominal), natação de 400 metros e salto de
plataforma de 5 metros de altura, com flutuação de 30 minutos em seguida.

10.2 Os testes serão de caráter classificatório e eliminatório por área de concorrência do quadro de distribuição
de vagas, sendo estas preenchidas pelos candidatos (as) que ob�verem o maior resultado classificatório final;

10.3 As provas serão aplicadas pela Coordenação do Curso, conforme calendário de eventos. Havendo empate
na nota do TAF o(a) militar mais an�go(a) ocupará a vaga.

10.4 Os índices para as provas e Teste de Ap�dão Física seguirão as tabelas abaixo:

 

I - Flexão de Braço masculino/feminino

PONTUAÇÃO REPETIÇÕES

5.0 20 a 22

5.5 23 a 25

6.0 26 a 27

6.5 28 a 30

7.0 31 a 33

7.5 34 a 36

8.0 37 a 39

8.5 40 a 42

9.0 43 a 45

9.5 46 a 48
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10 49 ou mais

 

 

a) Apoio das mãos espalmadas de frente sobre o solo, cotovelos estendidos e corpo ereto;

b) A distância entre as mãos deverá corresponder à largura da cintura escapular;

c) Membros inferiores estendidos e com as pontas dos pés unidas, tocando o solo;

d) Executar sucessivas flexões e extensões dos cotovelos ininterruptamente;

e) Durante a realização, o militar deverá manter o quadril alinhado com o restante do corpo;

f) Não há limite de tempo para a realização do exercício;

g) No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a repe�ção não será
computada;

h) Candidatos do sexo feminino deverão flexionar e estender os braços com apoio frontal, apoiando os joelhos
sobre o solo;

i) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

j) Os(as) candidatos(as) que não a�ngirem o índice para a pontuação mínima serão desclassificados(as) do
processo sele�vo.

 

II - Flexão de braço na Barra Fixa

PONTUAÇÃO MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO

5,0 5 5,0 10

5,5 6 5,5 11

6,0 7 6,0 12

6,5 8 6,5 13

7,0 9 7,0 14

7,5 10 7,5 15

8,0 11 8,0 16

8,5 12 8,5 17

9,0 13 9,0 18

9,5 14 9,5 19

10,0 15 10,0 20

 

a) Para candidatos do sexo masculino, deverão empunhar a barra com as mãos na posição de pronação;

b) A distância entre as mãos deverá corresponder à largura da cintura escapular;
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c) Os cotovelos deverão estar totalmente estendidos;

d) Executar sucessivas flexões e extensões completas dos cotovelos;

e) O militar deverá ultrapassar o queixo da borda superior da barra, sem apoiá-lo;

f) O militar não poderá tocar com os membros inferiores qualquer parte dos suportes laterais da barra ou no
solo;

g) Os membros inferiores deverão permanecer cruzados ou paralelos e não poderão servir de alavanca para o
exercício, não sendo permi�do qualquer balanceio do corpo;

h) Não há limites de tempo para a realização do exercício;

i) Não será permi�da a u�lização de qualquer objeto para a realização do teste, tais como luvas, espumas, ou
qualquer outro objeto que venha a facilitar a empunhadura na barra;

j) Se o militar, depois de dependurar na barra e antes de qualquer tenta�va de executar a flexão, quiser enxugar
a barra ou as mãos para melhor firmá-las, poderá fazê-lo sem prejuízo para o exercício;

k) As candidatas do sexo feminino deverão manter os pés unidos e apoiar apenas os calcanhares no solo,
empunhando barra fixa de altura menor;

l) As candidatas do sexo feminino deverão manter o corpo numa posição diagonal, formando um ângulo de
aproximadamente 45º (quarenta e cinco graus) com o solo, no momento final da execução do exercício;

m) No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a repe�ção não será
computada;

n) Os(as) candidatos(as) que não a�ngirem o índice para a pontuação mínima serão desclassificados(as) do
processo sele�vo.

o) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

 

 

III - Flexão Abdominal

PONTUAÇÃO REPETIÇÕES MASCULINA REPETIÇÕES FEMININA

5.0 27 a 29 24 a 26

5.5 30 a 32 27 a 29

6.0 33 a 35 30 a 32

6.5 36 a 38 33 a 35

7.0 39 a 41 36 a 38

7.5 42 a 44 39 a 41

8.0 45 a 47 42 a 44

8.5 48 a 50 45 a 47

9.0 51 a 53 48 a 50

9.5 54 a 56 51 a 53

10 57 ou mais 54 ou mais
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a) A execução será a mesma para os candidatos do sexo masculino e sexo feminino;

b) Posição inicial em decúbito dorsal, joelhos flexionados, braços cruzados na altura do peito, de forma que a
mão direita segure o ombro esquerdo e a mão esquerda o ombro direito, com apoio externo sobre o dorso dos
pés;

c) O(a) militar realizará flexões abdominais contraindo o abdome, de maneira que os antebraços encostem nas
coxas e no retorno que as escápulas toquem no solo ao descer;

d) Através de contração da musculatura abdominal, o(a) avaliado(a) adotará a posição sentada, permanecendo
com os joelhos flexionados, sendo requisito para a execução correta do movimento que os antebraços encostem
nas coxas;

e) No segundo momento o(a) avaliado(a) retornará à posição inicial até que toque o solo com as escápulas,
completando um movimento, quando então poderá dar início a execução de novo movimento;

f) Não há tempo limite para a execução, desde que seja ininterrupto (sem parada para descanso);

g) No caso de execução do exercício que não seja conforme os parâmetros acima, a repe�ção não será
computada;

h) Os(as) candidatos(as) que não a�ngirem o índice para a pontuação mínima serão desclassificados(as) do
processo sele�vo;

i) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

 

 

IV - Corrida de 12 minutos

PONTUAÇÃO MASCULINO PONTUAÇÃO FEMININO

5.0 2.100-2.199 metros 5.0 1.900-1.999 metros

5.5 2.200-2.299 metros 5.5 2.000-2.099 metros

6.0 2.300-2.399 metros 6.0 2.100-2.199 metros

6.5 2.400-2.499 metros 6.5 2.200-2.299 metros

7.0 2.500-2.599 metros 7.0 2.300-2.399 metros

7.5 2.600-2.699 metros 7.5 2.400-2.499 metros

8.0 2.700-2.799 metros 8.0 2.500-2.599 metros

8.5 2.800-2.899 metros 8.5 2.600-2.699 metros

9.0 2.900-2.999 metros 9.0 2.700-2.799 metros

9.5 3.000-3.099 metros 9.5 2.800-2.899 metros

10 3.100 m ou mais 10 2.900 ou mais

 

 

a) O(a) candidato(a) deverá correr até o tempo limite de 12 minutos, o percurso máximo possível em pista ou
circuito de piso regular e plano;

b) Serão dados 3 sinais sonoros: o primeiro apito sinalizará o início da prova, o segundo será dado aos 11
minutos indicando a proximidade do término da prova, e o terceiro apito, aos 12 minutos sinalizará o término da
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prova;

c) Admite-se a execução de trechos em qualquer ritmo, podendo até mesmo parar e depois prosseguir;

d) Não é permi�do, ao(a) candidato(a), deslocar-se em qualquer tempo no sen�do contrário;

e) Não é permi�do dar ou receber qualquer �po de ajuda �sica (puxar, empurrar, etc.);

f) Após o sinal que representará o término da prova os(as) candidatos(as) deverão caminhar no sen�do
perpendicular à pista, não sendo permi�do qualquer deslocamento que possa aumentar ou diminuir a distância
percorrida, sob pena de desclassificação;

g) Os candidatos que correrem menos de 2.100m (masculino) e 1.900m (feminino) serão desclassificados do
processo sele�vo;

h) O uniforme para a realização deste teste será o 5º A.

 

 

V - Natação de 400 metros

MASCULINO FEMININO

TEMPO PONTUAÇÃO TEMPO PONTUAÇÃO

até 6min45s 10,0 até 7min 10,0

6min45s a 7min 9,5 7min01s a 7min15s 9,5

7min01s a 7min15s 9,0 7min16s a 7min30s 9,0

7min16s a 7min30s 8,5 7min31s a 7min45s 8,5

7min31s a 7min45s 8,0 7min46s a 8min 8,0

7min46s a 8min 7,5 8min1s a 8min15s 7,5

8min01s a 8min15s 7,0 8min16s a 8min30s 7,0

8min16s a 8min30s 6,5 8min31s a 8min45s 6,5

8min31s a 8min45s 6,0 8min46s a 9min 6,0

8min46s a 9min 5,5 9min01s a 9min15s 5,5

9min01s a 10min 5,0 9min15s a 10min 5,0

 

a) A execução será a mesma para os candidatos do sexo masculino e feminino;

b) O tempo limite para execução da prova será de 10 minutos, sendo esta prova de caráter eliminatório. O(A)
candidato(a) que não a�ngir os 400 metros até o tempo máximo será desclassificado(a);

c) Serão dados dois sinais sonoros: O primeiro indicará o início da prova e o segundo o término;

d) A largada será feita de dentro da piscina;

e) Não será permi�da a parada na borda da piscina para descanso, bem como tocar os pés no fundo da mesma,
sendo válida a “virada olímpica”;

f) O uniforme para execução deste teste será o 5º C (sunga preta para homens e maiô/sukini preto para
mulheres).
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VI - Salto da plataforma de 5 metros e Flutuação de 30minutos

a) A execução do exercício será a mesma para os candidatos do sexo masculino e feminino;

b) O teste deverá ser executado em piscina com profundidade não inferior a 2,50 metros;

c) O(a) candidato(a) deverá saltar da plataforma de 5 metros de altura e ficar flutuando dentro d’água com o
corpo na ver�cal, cabeça fora d’água para o início do teste;

d) É proibido fazer qualquer �po de deslocamento, seja na horizontal (com movimentos para frente, para trás
ou lados) ou na ver�cal (ficar emergindo e submergindo);

e) Durante o teste o(a) candidato(a) deverá estar o tempo todo com a frente do corpo, com a cabeça fora
d’água, voltada para os avaliadores;

f) Não é permi�do, durante a execução do exame, o toque no fundo da piscina;

g) Não é permi�do dar ou receber qualquer �po de ajuda �sica;

h) O uniforme para execução deste teste será o 5º C (sunga preta para homens e maiô preto para mulheres).

i) A referida prova terá caráter eliminatório, sendo que o(a) candidato(a) que não conseguir saltar e flutuar por
um período mínimo 30 minutos, será eliminado(a) do processo sele�vo.

 

 

11. RESULTADO CLASSIFICATÓRIO FINAL (RCF)

11.1 O Resultado Classificatório Final (RCF) será ob�do através da média aritmé�ca da pontuação ob�da pelo(a)
candidato(a) em todas as provas �sicas, com exceção da Prova VI;

11.2 Os candidatos deverão obter média mínima 6 (seis) para serem aprovados no TAF;

11.3 O CAEBM divulgará o resultado do TAF no e-mail da Corporação, conforme calendário de eventos.

 

12. DA JUNTA MÉDICA

12.1 O CAEBM enviará ao CSAU a relação dos Bombeiros Militares que foram voluntários e indicados por seus
respec�vos comandantes para parecer do Comando de Saúde sobre a Junta Médica;

12.2 Todos os militares que �verem interesse em frequentar o curso deverão verificar sua situação sobre a
Avaliação Médica Periódica (conforme Portaria n. 125/2014 – CG), considerando o seguinte:

a) a avaliação médica periódica será restrita à apresentação de exames laboratoriais ao Comando de Saúde, via
SEI, tendo em vista as medidas de segurança e controle à pandemia de COVID-19, conforme Despacho nº
2123/2020 - SG (SEI 000012501508)

b) Os militares que es�verem com a Avaliação Médica Periódica atrasada deverão regularizá-la até a data
prevista no Calendário de Eventos.

c) Os militares que estejam APTOS na Avaliação Médica Periódica, não precisam comparecer no CSAU para fins
de junta médica, salvo as militares do sexo feminino, que deverão realizar, conforme art. 4° da Portaria n.
125/2014 – CG, o exame Beta-HCG e apresentar ao CSAU por ocasião da Junta Médica conforme Calendário de
Eventos. Este exame deverá ter data de, no máximo, 10 dias antes da data limite para a realização da Junta.

12.3 Conforme § 3° do art. 36 da N.E 04 do CBMGO, a discente que no ato da matrícula apresentar-se em estado
gestacional ou �ver a gravidez constatada durante a realização do curso, terá a matrícula compulsoriamente trancada;

12.4 Candidatos de outras ins�tuições deverão providenciar documento probatório que ateste a Ap�dão
Médica para fins de realização do curso, conforme data limite prevista no calendário de eventos, encaminhando ao Comando do
CBMGO para validação do Comando de Saúde - CSAU e inclusão no processo de seleção do Curso.

 

13. DA ELIMINAÇÃO DO PROCESSO:

13.1 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) Tiver sido condenado (a), por sentença transitada em julgado, pela Jus�ça Militar ou Comum, pela prá�ca de
crime ou contravenção;

d) Ser considerado inapto para fins de curso pela Junta de Saúde;
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e) 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.

 

14. DO CALENDÁRIO DE EVENTOS

DATAS ATIVIDADES FORMA DE ENVIO/
LOCAL/ HORÁRIO UNIFORME

Até
17/06/2021

Período de inscrição: envio de o�cio dos respec�vos CRBM’s, outras unidades e outras
ins�tuições solicitando a inscrição.

SEI/ INTERNET/
EXPEDIENTE -

18/06/2021 Encaminhamento das inscrições à Coordenação pelo CAEBM e posterior envio ao CSAU para
parecer sobre Avaliação Médica Periódica

SEI/ INTERNET/
EXPEDIENTE

 
-

24/06/2021

Avaliação pela JBMCS. (Obs: de acordo com o item 12 é necessário a realização de exames
complementares e deverão estar com a Avaliação Médica Periódica em dia, de acordo com a
Portaria n. 125/2014 – CG). Parecer do CSAU sobre a ap�dão dos candidatos para realizar o

TAF e Curso.

SEI/ INTERNET/
EXPEDIENTE  

25/06/2021 Realização do TAF previsto neste Edital.

1° BBM às 08h00 e
posteriormente no
Clube SESI Ferreira

Pacheco

5° A

28/06/2021 Divulgação do Resultado do TAF. SEI/ INTERNET/
EXPEDIENTE -

30/06/2021 Parecer do CSAU sobre Ap�dão Médica para candidatos de outras ins�tuições. SEI/ INTERNET/
EXPEDIENTE -

01/06/2021 Divulgação de todos os candidatos selecionados através de Convocação. SEI/ INTERNET/
EXPEDIENTE  

05/07/2021 Apresentação dos candidatos selecionados para início do curso 1° BBM às 7h00
5º A com

flutuador e
nadadeira

13/08/2021 Previsão de término do curso e Formatura 1° BBM, com horário
a definir  A Definir

Observações:

a) Os (as) candidatos (as) deverão comparecer sempre 15 minutos antes do horário de início da aplicação do
TAF.

b) Para realizar o TAF, os militares deverão estar com a Avaliação Médica Periódica em dia, conforme Portaria n.
125/2014 – CG e a fiscalização ficará a cargo da Comissão designada para aplicação do TAF.

 

15. DA MATRÍCULA

15.1 Ficam estabelecidas as condições a seguir dispostas para a inscrição no curso;

15.2 Serão matriculados no Curso Guarda-Vidas os bombeiros militares que sa�sfizerem às seguintes condições:

a) Ser indicado por seus respec�vos comandantes;

b) Ser considerado apto(a), mediante avaliação médica, para fins de realização do curso de especialização;

c) Ser classificado dentro do número de vagas disponíveis ou conforme redistribuição do CAEBM;

d) O militar que não atender quaisquer das condições acima, no período compreendido entre a inscrição e a
matrícula no curso, terá a inscrição anulada e será automa�camente inabilitados para realizar a referida seleção.

15.3 Serão matriculados no Curso Guarda-Vidas os candidatos de outras ins�tuições que sa�sfizerem as
seguintes condições:

I - Ser indicado via o�cio por seu Chefe Imediato (comandante e/ou equivalente);

II - Se militar, ser considerado, militar de ‘carreira’;

III - Sendo Praça de Outras Corporações militares, estar classificado(a) no mínimo no comportamento
“BOM” na data da inscrição;

IV - Atender às exigências constantes neste Edital;

V - Cumprir todas as etapas do processo sele�vo, conforme calendário de eventos, sob pena de ter sua
inscrição cancelada;

VI - Apresentar comprovante de avaliação médica periódica de sua ins�tuição (atestado médico) com
liberação para frequentar o Curso de que trata este Edital.
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15.4 Todo o candidato, deverá, até a apresentação no curso, com o auxílio de seu comandante, no que lhe
couber, providenciar os materiais constantes abaixo para a realização do curso:

a) 01 Par de nadadeiras de calcanhar aberto apropriada para o salvamento Aquá�co;

b) 01 flutuador �po rescue tube, preferencialmente na cor vermelha e conforme o modelo da ilustração abaixo:

c) 01 Máscara de mergulho na cor preta;

d) Protetor Solar;

e) Kit do aluno, composto por máscaras (preferencialmente N95, porém serão aceitas máscaras de tecido
padronizadas pela ins�tuição), materiais de higiene pessoal, escolares, primeiros socorros básico e de
sobrevivência;

f) 01 Snorkel na cor preta;

g) 01 Apito, preferencialmente na cor preta, em modelo sem esfera;

h) Uniforme 4° A, 5° A, 5° C, e camisetas uniformes de instrução conforme definido pela coordenação do Curso.

 

16. DAS VERIFICAÇÕES DE APRENDIZAGEM

16.1 A avaliação da aprendizagem será feita por meios e processos que poderão u�lizar os seguintes
instrumentos de medida de aprendizagem:

a) prova escrita, composta por questões que contemplam em parte ou todos os assuntos ministrados aos
alunos;

b) prova prá�ca ou de execução, contemplando os assuntos ministrados, demonstrados pelos
instrutores/monitores e e execução realizada nas instruções pelos alunos;

16.2 A composição das notas, das disciplinas aplicadas na verificação escrita e prá�ca, devem formar apenas
uma nota final ob�da por média aritmé�ca simples (M1).

16.3 Será considerado aprovado em cada disciplina, em verificações teóricas e/ou prá�cas, sem necessidade de
Verificação de Recuperação, o aluno que ob�ver M1 ≥ 7,0.

16.4 O aluno que ob�ver M1 < 7,0, será subme�do à Verificação Final (VF), devendo obter Média ≥ 6,0, a fim de
ser considerado aprovado, caso contrário o aluno será subme�do à Verificação de 2ª Época.

16.5 O aluno que ob�ver média < 5,0 na Segunda Época será considerado reprovado e desligado do curso.

16.6 Classificação/Média Final será ob�da através da média aritmé�ca das notas ob�das pelos alunos nas
disciplinas curriculares.

16.7 A transformação da nota ob�da na média final de conclusão de curso em conceito (menção) será procedida
da seguinte forma:

I - de 0,00 a 4,99 – INSUFICIENTE (I);

II - de 5,00 a 6,99 – REGULAR (R);

III - de 7,00 a 8,50 – BOM (B);

IV - de 8,51 a 9,50 – MUITO BOM (MB);

V - de 9,51 a 10,0 – EXCELENTE (E).

 

17. PROVAS DE APTO OU INAPTO

17.1 Durante o curso o(a) aluno(a) será subme�do(a) a provas, onde será considerado(a) “apto” ou “inapto”
conforme desempenho na execução do exercício. Ademais, será realizada uma prova teórica para fins de classificação no Curso,
bem como notas da Coordenação sobre a eficiência do aprendizado discente durante o curso.

I - Prova de nado de aproximação 50 (cinquenta metros):

a) Esta prova será realizada em uma piscina com 50 (cinquenta) metros de comprimento e profundidade de até
3 metros. O aluno estará sem nenhum equipamento e sairá da margem da piscina nadando por toda sua
extensão com a cabeça fora da água (nado de aproximação) no tempo máximo de 50 segundos. 

b) O aluno terá 3 (três) tenta�vas para completar a prova, todas elas começando do início do procedimento,
entretanto, o aluno que não conseguir completar a prova será considerado inapto para con�nuar no curso.

c) Todas as tenta�vas se darão no mesmo dia.
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d) Obje�vo: simular o resgate de uma ví�ma que está se afogando em um local afastado da margem, exigindo o
deslocamento rápido a nado, e devido a isso, o GV não poderá perder o contato visual com a ví�ma.

II - Prova de apneia dinâmica 25 (vinte cinco) metros:

a) Esta prova será realizada em uma piscina com 25 (vinte e cinco) metros de comprimento e profundidade de
até 3 (três) metros. O aluno estará equipado apenas com um par de nadadeiras e iniciará o deslocamento da
borda após submergir, indo até a borda oposta. Durante o percurso o aluno deverá apanhar três objetos
distribuídos aleatoriamente na mesma raia, no fundo da piscina.

b) O aluno terá 3 (três) tenta�vas para completar a prova, todas elas começando do início do procedimento,
entretanto, o aluno que não conseguir completar a prova será considerado inapto para con�nuar no curso.

c) Todas as tenta�vas se darão no mesmo dia.

d) Obje�vo: Simular uma situação de emergência onde o GV já não possui mais contato visual com a ví�ma e
deverá tentar encontrá-la submergida. 

III - Prova de Aquatlhon:

a) Esta prova será realizada em local apropriado a ser definido pela Coordenação do Curso. O aluno deverá
concluir um percurso composto por 200(duzentos) metros de corrida, seguido por 200 (duzentos) metros de
natação finalizando com mais 200 (duzentos) metros de corrida no tempo máximo de 8 (oito) minutos.

b) O aluno terá 3 (três) tenta�vas para completar a prova, todas elas começando do início do procedimento,
entretanto, o aluno que não conseguir completar a prova será considerado inapto para con�nuar no curso. Caso
o aluno não consiga realizar a prova e necessite repe�-la ela será realizada em outro dia a ser marcado pela
Coordenação.

c) Obje�vo: Testar o condicionamento �sico do militar ao enfrentar uma situação que exija explosão e
resistência �sica. O exercício simula a atuação do Guarda-Vidas em caso de afogamento, onde se faz necessário
o deslocamento por terra (corrida) e por água (natação) para alcançar a ví�ma e logo após, re�rá-la da água
para um local seguro com rapidez.

IV - Prova de salvamento na praia com equipamento básico (nadadeiras e flutuador �po rescue tube):

a) Esta prova será realizada às margens do Rio Araguaia-GO, conforme disponibilidade e formação de praias no
período do curso.

b) O aluno deverá realizar o salvamento de uma ví�ma consciente em afogamento, distante no mínimo 100
(cem) metros da margem, par�ndo da praia e u�lizando o equipamento básico (nadadeiras e flutuador
�po rescue tube). Inclui: entrada na água, aproximação, abordagem, reboque, re�rada da água e
posicionamento da ví�ma na areia.

c) Após a abordagem, a ví�ma deverá ser tratada como inconsciente.

d) O aluno terá 3 (três) tenta�vas para completar a prova, todas elas começando do início do procedimento,
entretanto, o aluno que não conseguir completar a prova será considerado inapto para con�nuar no curso.

e) Todas as tenta�vas se darão no mesmo dia.

f) Obje�vo: Preparar o Guarda-Vidas para realizar um salvamento em águas abertas com correnteza. Nessa
prova o aluno GV deverá adotar as técnicas adequadas para a entrada na água, aproximação, abordagem,
reboque, re�rada da água e posicionamento da ví�ma em local seguro.

V - Prova de Técnicas Básicas de Recuperação de Afogados:

a) O aluno GV deverá realizar os procedimentos básicos para o tratamento do afogado imediatamente após sua
re�rada da água, conforme os graus de afogamento.

b) A prova será realizada em um local ser definido pela Coordenação do Curso e os alunos deverão nadar 100
(cem) metros livre, em seguida nadar 100 (cem) metros rebocando uma ví�ma consciente/inconsciente, sair da
água e imediatamente iniciar os procedimentos básicos de recuperação de afogados conforme os graus de
afogamento.

c) Para a etapa aquá�ca da prova os alunos deverão estar equipados com o material básico (nadadeiras e
flutuador �po rescue tube) e terão o tempo máximo de 5 (cinco) minutos. Para a execução das técnicas básicas
de recuperação de afogados os alunos deverão estar portando uma pocketmask (fornecida pela coordenação) e
terão o tempo máximo de 5 (cinco) minutos.

d) O aluno terá 3 (três) tenta�vas para completar a prova, todas elas começando do início do procedimento,
entretanto, o aluno que não conseguir completar a prova será considerado inapto para con�nuar no curso.

e) Todas as tenta�vas se darão no mesmo dia.

f) Obje�vo: Preparar o Guarda-Vidas para executar corretamente as técnicas básicas de recuperação de
afogados, mesmo quando, previamente, subme�do a um esforço �sico extenuante, simulando uma situação de
salvamento aquá�co (aproximação, abordagem, reboque e re�rada da água) seguida dos procedimentos de
primeiros socorros.
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18. SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA - SIESP

18.1 Para a u�lização do Sistema Integrado de Ensino em Segurança Pública - SIESP Alunos, Instrutores e
Coordenadores deverão se cadastrar e manter os cadastros atualizados para que o planejamento pedagógico seja executado
totalmente de forma digital;

18.2 O Sistema SIESP já conta com uma base de dados de bombeiros cadastrados, sendo necessário, neste caso,
apenas a atualização cadastral. Para verificar se o cadastro já é existente, basta acessar o endereço eletrônico
(siesp.bombeiros.go.gov.br) e entrar com os dados de login (CPF) e a senha padrão (cbmgo193). O sistema exigirá que a senha
seja trocada no primeiro acesso;

18.3 Os usuários ainda não cadastrados, deverão acessar o endereço eletrônico (siesp.bombeiros.go.gov.br) e,
na parte de baixo da tela, à direita, em (Novo ? | Inscreva-se abaixo), deve-se digitar o CPF e clicar no botão de inscreva-se. Será
necessário preencher um formulário de inscrição contendo dados pessoais;

18.4 Após a conclusão do Curso, os cer�ficados de conclusão estarão disponíveis para os alunos concluintes, na
área logada (restrita) do Sistema SIESP, o qual poderá ser acessado a qualquer tempo para download. A impressão dos
Cer�ficados ficará a cargo do interessado e às suas expensas;

18.5 Os instrutores das disciplinas deverão lançar as notas dos alunos no Sistema SIESP;

18.6 A Coordenação do Curso ou Estágio deverá lançar as médias finais do Curso ou Estágio e a situação do
aluno (Aprovado, Reprovado, Desligado ou Trancamento de curso), no Sistema SIESP;

18.7 A Coordenação do Curso ou Estágio será responsável por realizar a conferência dos alunos inscritos no
Sistema SIESP, realizar liberação do Cer�ficado aos concluintes bem como Fechamento da Turma no Sistema de Ensino;

18.8 A Seção Técnica de Ensino e Biblioteca - SETEB realizará gestão das disciplinas do Curso ou Estágio,
perfazendo cadastro de disciplinas, controle de horas e vinculação de instrutores no SIESP, nos Cursos de Carreira;

18.9 As Escolas de Formação (ESFAO / ESFAP) e Escola de Especialidades realizarão gestão para execução do
projeto pedagógico, auxiliando a Coordenação no desenvolvimento e fechamento das a�vidades curriculares, bem como
expedição de documentos relacionados ao encerramento do Curso ou Estágio;

18.10 A Escola de Especialidades realizará gestão das disciplinas, instrutores e alunos nos curso de
especialização;

18.11 Dúvidas com relação a execução do projeto pedagógico no Sistema SIESP, poderão ser dirimidas na Seção
de Planejamento de Ensino - SPE, por meio do telefone (62) 3201-2305.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1 O presente edital tem validade exclusiva para o ingresso no Curso de Guarda-Vidas - GV do ano de 2021, a
ser realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;

19.2 A inscrição do (a) candidato (a) implicará a aceitação destas normas, e de normas con�das nos
comunicados e instruções que porventura sejam divulgados;

19.3 A inscrição na seleção implica o conhecimento e a aceitação irrestrita de suas normas e exigências pelo (a)
candidato (a), sem direito algum a compensação decorrente da anulação ou do cancelamento de sua inscrição, da eliminação do
concurso ou, ainda, do seu aproveitamento por falta de vagas ou por inobservância dos ditames e dos prazos fixados;

19.4 As OBMs do CBMGO deverão apoiar, de acordo com a possibilidade, se solicitado pelas respec�vas
coordenações do curso, com materiais, alojamentos, alimentação, viaturas, embarcações e combus�vel;

19.5 Qualquer irregularidade come�da por pessoas envolvidas no concurso será objeto de inquérito
administra�vo e/ou policial nos termos da legislação per�nente, estando o (a) infrator (a) sujeito (a) às penalidades previstas na
respec�va legislação;

19.6 A alimentação e hospedagem para o curso ficarão por conta do aluno.

19.7 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo CAEBM em primeira instância.

 

 

Goiânia, 02 de junho de 2021.

 

 
 

GOIANIA, 06 de junho de 2021.
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PROTOCOLO DA CHEFIA DE GABINETE DO CMDO GERAL PMGO
<prochegabpmgo@gmail.com>

Fwd: Curso de Guarda Vidas 2021 
1 mensagem

ASSISTÊNCIA CG <assistencia.cmt@gmail.com> 15 de junho de 2021 15:09
Para: PROTOCOLO DA CHEFIA DE GABINETE DO CMDO GERAL PMGO <prochegabpmgo@gmail.com>

---------- Forwarded message --------- 
De: SEI E-MAIL SISTEMA <sei-noreply@sistemas.goias.gov.br> 
Date: ter., 15 de jun. de 2021 às 13:53 
Subject: Curso de Guarda Vidas 2021 
To: <assistencia.cmt@gmail.com> 

Boa Tarde! 

Segue documento relativo ao assunto desta mensagem. 

Favor confirmar o recebimento. 

Respeitosamente, 

Cb Granja - Auxiliar da Secretaria Geral 
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
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