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CPO/2016 - EDITAL Nº 1/2016 - DEPCT/DIREN/CBMDF sobre abertura de processo seletivo 
interno destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos para ingresso nos Quadros de 
Oficiais Intendentes – QOBM/Int., Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e 
Operadores de Viaturas – QOBM/Cond., Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Músicos – 
QOBM/Mús. e Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção – QOBM/Mnt. e matrícula 
no Curso Preparatório de Oficiais (CPO/2016) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal – CBMDF  
 

* Arquivo atualizado conforme Edital nº 02/2016, publicado no Boletim Geral nº 30, de 16 de fevereiro de 2016  
  

EDITAL Nº 01/2016 - DEPCT/DIREN/CBMDF 
 
 

O DIRETOR DE ENSINO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, 36 e 
43 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 de abril de 2010, c/c o art. 79, inciso V, da Lei nº 12.086, de 6 
de novembro de 2009, e com o art. 70, do Capítulo II, do Título VI, do Regulamento dos Preceitos 
Comuns aos Estabelecimentos de Ensino (RPCEE), aprovado pela Portaria nº 29, de 25 de novembro 
de 2010, publicada no BG nº 218, de 26 de novembro de 2010, torna pública a abertura das 
inscrições para processo seletivo interno destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos para 
matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO/2016) e ingresso nos Quadros de Oficiais 
Intendentes – QOBM/Int., Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de 
Viaturas - QOBM/Cond., Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Músicos - QOBM/Mús. e Quadro de 
Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção - QOBM/Mnt e matrícula no Curso Preparatório de 
Oficiais (CPO/2016), mediante as condições estabelecidas neste edital. 

 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
  
1.1 O processo seletivo interno será regido por este Edital e executado pelo IDECAN – INSTITUTO 
DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e pelo 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. 
1.2 Este Edital destina-se a regular o processo seletivo interno destinado a aferir o mérito intelectual 
dos candidatos para ingresso nos Quadros de Oficiais Intendentes – QOBM/Int., Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas - QOBM/Cond., Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares Músicos - QOBM/Mús. e Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção -  
QOBM/Mnt. e matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO/2016) do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal, a ser realizado na Academia de Bombeiro Militar, para o ano de 2016, conforme 
disponibilidade estabelecida no item 2.1 deste Edital, com data de validade até o dia 1º de setembro 
de 2016. 
1.3 A presente seleção objetiva o preenchimento das vagas previstas para o CPO/2016, não sendo 
mantido cadastro reserva para o CPO/2017. 
1.4 A seleção de militares para preenchimento de vagas no CPO, compreenderá três fases distintas e 
sucessivas: 

a) 1ª Fase - AFERIÇÃO DE MÉRITO INTELECTUAL por meio da aplicação de provas 
objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do 
IDECAN; 

b) 2ª Fase - INSPEÇÃO DE SAÚDE, de caráter eliminatório, de responsabilidade da Diretoria 
de Saúde (DISAU) / Centro de Perícias Médicas (CPMED)  do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal. 

c) 3ª Fase - DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA, de caráter eliminatório, de 
responsabilidade da Comissão de Elaboração, Fiscalização, Aplicação e Correção - 
COEFACA. 

1.5 O presente processo seletivo será realizado na cidade de Brasília - Distrito Federal. 
1.6  Para inscrever-se no certame, o candidato deverá: 

a) Ter no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição no 
presente processo seletivo, conforme inciso IV, do art. 79 da Lei nº 12.086/2009; 

b) Possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida 
pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal, até a data da matrícula no 
CPO; 

c) Ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente, 
até a data da matrícula no CPO;  
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2. DAS VAGAS 
 
2.1 A quantidade de vagas para os Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes, Condutores 
e Operadores de Viaturas, Músicos e Manutenção do CPO/2016foi estabelecida de acordo com o 
Anexo III da Lei nº 12.086/2009, citado no inciso I do art. 79 desse dispositivo legal e de acordo com o 
art. 4º da Portaria nº 17, de 16 de abril de 2014, conforme abaixo: 
 

LIMITE DE INGRESSO ANUAL DE BOMBEIROS MILITARES 

QUADROS QUANTITATIVO 

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes – 
QOBM/Int. 

16 

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e 
Operadores de Viaturas - QOBM/Cond. 

2 

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção -  
QOBM/Mnt.   

1 

Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Músicos - 
QOBM/Mús 

1 

TOTAL 20 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 As inscrições se realizarão via INTERNET: das 14h00min do dia 22 de fevereiro de 2016 às 
23h59min do dia 4 de março de 2016, no site: www.idecan.org.br, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 
3.2 O candidato deverá declarar, no requerimento de inscrição, que tem ciência e aceita que deverá 
entregar os documentos comprobatórios exigidos em cada fase do certame prevista neste Edital. 
3.3 Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o presente processo seletivo descrito neste Edital. 
3.4 Haja vista o dispêndio de recursos públicos e o objetivo do presente processo seletivo, que é a 
realização do Curso Preparatório de Oficiais e o ingresso nos Quadros de Oficiais Intendentes – 
QOBM/Int., Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas - 
QOBM/Cond., Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Músicos - QOBM/Mús. e Quadro de Oficiais 
Bombeiros Militares de Manutenção - QOBM/Mnt, para a realização do certame, não serão aceitos 
candidatos militares não habilitados conforme rol taxativo constantes dos subitens 1.6 e 3.15 do 
presente Edital, além das demais disposições previstas. 
3.5 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para participação no presente processo seletivo estabelecidos neste Edital, sob pena de não 
ter sua inscrição ou matrícula no CPO homologados.  
3.6 Não será aceito requerimento de inscrição encaminhado por fax, via postal, via correio eletrônico 
ou qualquer outro meio não admitido neste Edital. 
3.7 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 
3.8 O candidato, ao realizar sua inscrição, também manifesta ciência quanto à possibilidade de 
divulgação de seus dados em listagens e resultados no decorrer do certame, tais como aqueles 
relativos à data de nascimento, data de ingresso na corporação, notas e desempenho nas provas, 
entre outros, tendo em vista que essas informações são essenciais para o fiel cumprimento da 
publicidade dos atos atinentes ao Processo Seletivo. Não caberão reclamações posteriores neste 
sentido, ficando cientes também os candidatos de que possivelmente tais informações poderão ser 
encontradas na rede mundial de computadores através dos mecanismos de busca atualmente 
existentes. 
3.9 O CBMDF e o IDECAN não se responsabilizam por solicitações de inscrição não recebidas por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas 
de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados, sobre os quais não tiverem dado causa.  
3.10 O candidato inscrito assume total responsabilidade pelas informações prestadas por ele ou seu 
representante legal, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do 
requerimento de inscrição, sob pena de não homologação. 
3.11 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição determinará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem 
prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis. 
3.12 Caso o candidato necessite de atendimento especial, deverá marcar a opção no link de 
inscrição, indicar os recursos especiais necessários para cada fase da seleção e enviar, 
impreterivelmente, até o dia 5 de março de 2016, via SEDEX ou Carta Registrada com Aviso de 
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Recebimento – AR, para a sede do IDECAN – Caixa Postal 8552, CEP: 70. 312-970, Brasília/DF, 
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial 
solicitado. 
3.12.1 A solicitação de condições especiais será atendida dentro dos critérios de razoabilidade e 
viabilidade. 
3.12.2 O laudo médico valerá somente para esta seleção, não será devolvido e não serão fornecidas 
cópias desse laudo.  
3.12.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de 
solicitar atendimento especial para tal fim, deverá levar, no dia de realização das provas, um 
acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A 
falta de um acompanhante impedirá a mãe de realizar a prova. 
3.12.3.1 Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata. 
3.13 A partir de 14 de março de 2016 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br, se teve a sua inscrição homologada e se os dados da inscrição estão corretos. 
Em caso negativo, o candidato poderá efetuar recurso no prazo improrrogável de 3 (três) dias úteis, 
através do e-mail: atendimento@idecan.org.br 
3.13.1 Os recursos interpostos deverão conter os dados necessários à identificação do candidato, 
como seu nome, número de inscrição e quadro. 
3.14 A relação dos candidatos que tiverem os pedidos de atendimento especial deferidos ou 
indeferidos para a realização das provas será divulgada no endereço eletrônico www.idecan.org.br, a 
partir do dia 14 de março de 2016. 
3.15 Os  candidatos deverão realizar suas inscrições conforme a atual Qualificação de Bombeiro 
Militar Geral a que pertencerem: 

 I - Para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes (QOBM/Int.) deverá o 
candidato pertencer à Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1; 

II - Para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de 
Viaturas (QOBM/Cond.),deverá o candidato pertencer à Qualificação Bombeiro Militar Geral de 
Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2; 

III - Para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiros Militar de Manutenção (QOBM/Mnt.), 
deverá o candidato pertencer à Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3; 

IV - Para ingresso no Quadro de Oficiais Bombeiro Militar de Manutenção (QOBM/Mús.), 
deverá o candidato pertencer à Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4. 
3.15.1 Caso o militar preencha o requerimento de inscrição em desconformidade com a Qualificação 
Bombeiro Militar Geral a que pertença, terá automaticamente sua inscrição indeferida, tornando-se 
nulos todos os atos decorrentes, independente da fase em que for identificado o erro. 
 
 
4. DAS FASES DO PROCESSO SELETIVO 
 
4.1 O presente processo seletivo será desenvolvido em três fases sucessivas, conforme abaixo 
especificadas: 

I) FASE 1: 
a) Prova Objetiva de Conhecimentos Básicos, de caráter eliminatório e classificatório; 
b) Prova Objetiva de Conhecimentos Específicos, de caráter eliminatório e classificatório; 
c) Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; 
II) FASE 2: 
a) Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório; e 
III) FASE 3: 
a) Apresentação e entrega de documentação comprobatória para matrícula no CPO, de 

caráter eliminatório. 
 

5. DAS PROVAS 
 
5.1 As provas escritas objetivas de múltipla escolha e discursivas serão realizadas na cidade 
Brasília/DF, com data inicialmente prevista para o dia 10 de abril de 2016 (domingo), com duração 
de 5 (CINCO) horas para sua realização, com início às 13h00min e término às 18h00min. 
5.2 Os locais e horários de realização das provas objetivas serão publicados no Boletim Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e divulgados na internet, no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu 
local de realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 

mailto:atendimento@idecan.org.br
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5.3 O candidato que, eventualmente, necessitar apresentar qualquer observação relevante, poderá 
fazê-lo no termo de ocorrência existente na sala de provas em posse dos fiscais de sala, para uso, se 
necessário.  
5.4 O caderno de provas contém todas as informações pertinentes ao Processo Seletivo, devendo o 
candidato ler atentamente as instruções, inclusive, quanto à continuidade do certame. 
5.5 Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha 
defeito, o candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações 
posteriores neste sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o quadro em que se inscreveu 
encontra-se devidamente identificado no caderno de provas, na parte superior esquerda da folha de 
número 2. 
5.6 No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos 
e/ou aos critérios de avaliação, sendo que é dever do candidato estar ciente das normas contidas 
neste Edital.  
5.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta grossa, do 
cartão de confirmação de inscrição e do documento de identidade original.  
5.8 Poderá ser admitido o ingresso de candidato que não esteja portando o cartão de confirmação de 
inscrição no local de realização das provas apenas quando o seu nome constar devidamente na 
relação de candidatos afixada na entrada do local de aplicação.  
5.9 Poderá ocorrer inclusão de candidato em um determinado local de provas apenas quando o seu 
nome não estiver relacionado na listagem oficial afixada na entrada do local de aplicação e o 
candidato estiver de posse do cartão de confirmação de inscrição, que ateste que o mesmo deveria 
estar devidamente relacionado naquele local.  
5.10 A inclusão, caso realizada, terá caráter condicional, e será analisada pelo IDECAN com o intuito 
de se verificar a pertinência da referida inscrição.  
5.11 Constatada a improcedência da inscrição, a qualquer tempo, esta será automaticamente 
cancelada, sendo considerados nulos todos os atos dela decorrentes, ainda que o candidato obtenha 
aprovação nas provas, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.  
5.12 No horário fixado para o início das provas, conforme estabelecido neste Edital, os portões da 
unidade serão fechados pelo Coordenador da Unidade, em estrita observância do horário oficial de 
Brasília/DF, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. O procedimento de fechamento 
dos portões será registrado em ata, sendo colhida a assinatura do porteiro e do próprio Coordenador 
da Unidade, assim como de dois candidatos, testemunhas do fato.  
5.13 Antes do horário de início das provas, o responsável na unidade pela aplicação requisitará a 
presença de dois candidatos que, juntamente com dois integrantes da equipe de aplicação das 
provas, presenciarão a abertura da embalagem de segurança onde estarão acondicionados os 
instrumentos de avaliação (envelopes de segurança lacrados com os cadernos de provas, folhas de 
respostas e de textos definitivos, entre outros instrumentos). Será lavrada ata desse fato, que será 
assinada pelos presentes, testemunhando que o material se encontrava devidamente lacrado e com 
seu sigilo preservado.  
5.14 Durante a realização das provas, a partir do ingresso do candidato na sala de provas, será 
adotado o procedimento de identificação civil dos candidatos mediante verificação do documento de 
identidade, da coleta da assinatura, entre outros procedimentos, de acordo com orientações do fiscal 
de sala.  
5.15 DAS PROVAS OBJETIVAS 
5.15.1 Os candidatos convocados para a prova objetiva, deverão comparecer aos respectivos locais 
de prova devidamente fardados, com uniforme previsto no Regulamento de Uniformes do CBMDF, 
sob pena de ser eliminado do certame. 
5.15.2 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão compostas de 120 (cento e 
vinte) itens, dos quais 80 (oitenta) itens de conhecimentos básicos e 40 (quarenta) itens de 
conhecimentos específicos, totalizando 120,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação 
constantes do Anexo Único deste Edital. 
5.15.3 Os itens relacionados aos conhecimentos específicos atenderão a especificidade de cada 
QOBM. 
5.15.4 As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções (A a 
D) e uma única resposta correta.  
5.15.5 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para o Cartão de 
Respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do 
Cartão de Respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder de 
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conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e no Cartão de Respostas. Em 
hipótese alguma haverá substituição do cartão por erro do candidato.  
5.15.6 Não serão computadas questões não respondidas, nem questões que contenham mais de 
uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. Não 
deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas, pois qualquer marca poderá 
ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o desempenho do candidato.  
5.15.7 Todos os candidatos, ao terminarem a prova, deverão obrigatoriamente entregar ao fiscal de 
aplicação o Cartão de Respostas que será utilizado para a correção de sua prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será ELIMINADO do certame.  
5.15.8 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos de marcações feitas 
incorretamente no Cartão de Respostas. Serão consideradas marcações incorretas as que estiverem 
em desacordo com este Edital e com o Cartão de Respostas, tais como: dupla marcação, marcação 
rasurada ou emendada e campo de marcação não preenchido integralmente.  
5.15.9 Não será permitido que as marcações no Cartão de Respostas sejam feitas por outras 
pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para esse fim. Nesse 
caso, se necessário, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado.  
5.15.10 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, ou, de qualquer modo, danificar o 
seu Cartão de Respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de 
realização da leitura ótica. 
5.15.11 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, 
seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade. 
5.15.12 Os eventuais erros de digitação no nome, número do documento de identidade ou outros 
dados referentes ao cadastro do candidato deverão ser corrigidos SOMENTE no dia das provas 
Objetivas, mediante conferência do documento original de identidade quando do ingresso do 
candidato no local de provas, pelo fiscal de sala. 
5.15.13 O IDECAN disponibilizará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizarem as 
provas objetivas, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, para consulta individual por meio de 
login e senha. 
5.15.14 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização 
da imagem da folha de respostas. 
5.15.15 Os candidatos serão classificados após a realização das provas objetivas, dentro de suas 
respectivas QOBMs, com o único propósito de atender ao requisito de correção da prova discursiva, 
conforme subitem 5.16.3. 
5.15.16 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do presente processo seletivo o candidato 
que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir: 

a) Obtiver nota inferior a 24,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos. 
b) Obtiver nota inferior a 12,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos. 

5.15.17 O candidato eliminado na forma do subitem 5.15.16 deste Edital não terá classificação 
alguma no presente processo seletivo. 
5.16 DAS PROVAS DISCURSIVAS 
5.16.1 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá na redação de texto 
dissertativo, abordando temas relacionados a conhecimentos específicos de cada QOBM. 
5.16.2 A prova discursiva terá o valor de 30 (trinta) pontos, conforme distribuição apresentada no 
subitem 5.16.16 deste Edital e serão realizadas no mesmo horário previsto no subitem 5.1 deste 
Edital para a realização da prova objetiva.  
5.16.3 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados e classificados nas provas 
objetivas, de acordo com seus QBMGs, conforme abaixo: 

a) QBMG-1 – até o 160º (centésimo sexagésimo) classificado nas provas objetivas; 
b) QBMG-2 – até o 20º (vigésimo) classificado nas provas objetivas; 
c) QBMG-3 – até o 10º (décimo) classificado nas provas objetivas; e 
d) QBMG-4 – até o 10º (décimo) classificado nas provas objetivas. 

5.16.3.1 Havendo empate deverá ser aplicado o critério estabelecido no item 6 deste Edital. 
5.16.4 O candidato que não tiver a sua prova discursiva corrigida na forma do subitem anterior será 
automaticamente eliminado e não terá classificação alguma no presente processo seletivo. 
5.16.5 Serão considerados aprovados apenas os candidatos que obtiverem o percentual mínimo de 
30% (trinta por cento) de aproveitamento nos pontos da referida prova. 
5.16.6 A prova discursiva terá o objetivo de avaliar o conhecimento técnico na área de atuação, a 
capacidade de expressão na modalidade escrita e o uso das normas do registro formal culto da 
Língua Portuguesa. 
5.16.7 A resposta à prova discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica 
de corpo transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência 
e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato que tenha solicitado atendimento 
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especial para este fim, nos termos deste Edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um 
fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente a 
grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 
5.16.8 A resposta à prova discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 
(trinta) linhas para o texto. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a 
extensão máxima permitida. 
5.16.9 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de não atendimento ao 
conteúdo avaliado, de não haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio 
que não o determinado no subitem anterior, bem como no caso de identificação em local indevido. 
5.16.10 A Folha de Textos Definitivos da prova discursiva será fornecida juntamente com o Cartão de 
Respostas da prova objetiva de múltipla escolha no dia de realização das provas, devendo, o 
candidato, ao seu término, obrigatoriamente, devolver ao fiscal o Cartão de Respostas (prova 
objetiva) devidamente assinado no local indicado e a Folha de Textos Definitivos (prova discursiva) 
sem qualquer termo que identifique o candidato. 
5.16.11 A Folha de Textos Definitivos da prova discursiva será o único documento válido para a 
avaliação desta etapa. O espaço reservado no caderno de provas para rascunho é de preenchimento 
facultativo e não valerá para tal finalidade. 
5.16.12 A Folha de Textos Definitivos conterá um cartão numerado e destacável, onde deverá ser 
aposta a assinatura do candidato, de modo a não o identificar. Este cartão numerado será destacado 
pelo aplicador da prova e depositado em envelope próprio, fornecido pelo IDECAN. 
5.16.13 Quando da realização da prova discursiva, o candidato não poderá efetuar consulta a 
quaisquer fontes ou meios de consulta para auxílio na elaboração do estudo de caso. 
5.16.14 O candidato deverá observar atentamente as orientações de transcrição da sua resposta 
quando da realização da prova discursiva. Aquele que não observar tais orientações receberá nota 0 
(zero), sendo vedado qualquer tipo de rasura e/ou adulteração na identificação das páginas, sob pena 
de eliminação sumária.  
5.16.15 O candidato, ao término da realização da prova discursiva, deverá, obrigatoriamente, 
devolver a Folha de Textos Definitivos sem qualquer termo que identifique as folhas em que foi 
transcrita sua resposta. 
5.16.16 Para efeito de avaliação da prova discursiva serão considerados os seguintes elementos de 
avaliação: 

 

6. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE NO PROCESSO SELETIVO 
 
6.1 Em caso de empate, em qualquer das etapas da primeira fase ou na nota final da seleção, terá 
precedência o candidato que tiver a maior antiguidade. 
 
7. DOS RESULTADOS DAS PROVAS 
 
7.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço 
eletrônico www.idecan.org.br, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas 
escritas objetivas de múltipla escolha (segunda-feira). 
7.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas 
objetivas disporá de 3 (três) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em 
requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico 
www.idecan.org.br.  
7.3 A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de 
Interposição de Recursos, com acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referente à 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação Pontuação 

Aspectos Formais e 
Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, 
concordância, regência e flexão, paragrafação, estruturação de 
períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 

15 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de 
desenvolvimento proposto e ao conteúdo programático 
proposto. 

15 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 30 pontos 
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inscrição do mesmo, apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme disposições contidas no 
endereço eletrônico www.idecan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo.  
7.3.1 São passiveis os recursos contra todas as decisões proferidas durante a realização do 
Processo Seletivo, objeto deste Edital, que tenha repercussão na esfera de direitos dos candidatos.  
7.4 Os recursos julgados serão divulgados no endereço eletrônico www.idecan.org.br, não sendo 
possível o conhecimento do resultado via telefone ou fax, não sendo enviado, individualmente, a 
qualquer recorrente o teor dessas decisões.  
7.5 Não será aceito recurso por meios diversos ao que determina o subitem 7.3 deste Edital.  
7.6 O recurso deverá ser individual, por questão ou avaliação, com a indicação daquilo em que o 
candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com 
citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc. , e ainda, a 
exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra 
referenciado.  
7.6.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido.  
7.7 Serão rejeitados também liminarmente os recursos enviados fora do prazo improrrogável de 3 
(três) dias úteis, a contar do dia subsequente da publicação de cada etapa, ou não fundamentados. E 
ainda, serão rejeitados aqueles recursos enviados pelo correio, fac-símile, ou qualquer outro meio 
que não o previsto neste Edital.  
7.8 A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância para recursos, 
sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos adicionais, 
exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca Examinadora.  
7.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos, recursos de recursos, 
recurso de gabarito oficial definitivo e/ou recurso de resultado definitivo, exceto no caso previsto no 
subitem anterior.  
7.10 O recurso cujo teor desrespeite a Banca Examinadora será preliminarmente indeferido.  
7.11 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação 
correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 
recorrido.  
7.12 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item integrante 
de provas, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 
 
8. DA NOTA FINAL E CLASSIFICAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
 
8.1 A nota final do candidato no processo seletivo será igual à soma das notas obtidas na prova 
objetiva e na prova discursiva. 
8.2 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores crescentes de classificação final do 
processo seletivo, dentro dos QOBMs. 
8.3 O resultado final e homologação da primeira fase do processo seletivo, exame de conhecimentos, 
será divulgado em até 2 (dois) dias a contar da publicação do resultado final da Prova Discursiva, em 
Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e na internet, no endereço eletrônico 
http://www.idecan.org.br. 

 
9. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE 
 
9.1 Os candidatos às vagas para o CPO aprovados nas provas objetivas e discursiva serão 
convocados pelo Departamento de Recursos Humanos (DERHU), mediante documentação enviada 
pela COEFACA, para serem submetidos à inspeção de saúde, realizada pela JISC (Junta de 
Inspeção de Saúde do Corpo) da Corporação, conforme abaixo: 

 
a) Quadros de Oficiais Bombeiros Militares Intendentes – QOBM/Int.- até o 24º (vigésimo 

quarto) classificado; 
b) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Condutores e Operadores de Viaturas - 

QOBM/Cond.- até o 3º (terceiro) classificado; 
c) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares de Manutenção -  QOBM/Mnt. - até o 2º (segundo) 

classificado; e 
d) Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Músicos - QOBM/Mús – até o 2º (segundo) 

classificado. 
 

9.1.1 O procedimento citado nos itens “a”, “b”, “c” e “d” supra, devem prosseguir sucessivamente até 
que a vaga seja preenchida, caso haja candidatos considerados inaptos. 
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9.2 Os candidatos convocados para a inspeção de saúde, deverão comparecer à Junta Médica 
devidamente fardados. 
9.3 A fase referente à inspeção de saúde consistirá na avaliação por meio de exames médicos de 
inspeção clínica e exames complementares, visando averiguar a saúde do candidato para frequentar 
o Curso de Preparação de Oficiais (CPO/2016).  
9.4 O candidato com o parecer “INAPTO” para o Curso Preparatório de Oficiais/2016, conforme 
previsto no inciso II do art. 77 do Decreto nº 24.559, de 28 de abril de 2004, que aprova o 
Regulamento das Perícias Médicas no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 
(RPMED/CBMDF), será eliminado do certame. 
9.5 O não comparecimento do candidato nas datas estabelecidas para a realização da inspeção de 
saúde caracterizará desistência e eliminação do processo seletivo e consistirá em transgressão 
disciplinar. 
9.6 DO RECURSO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE 
9.6.1 O candidato que desejar interpor recursos contra os resultados provisórios da inspeção de 
saúde disporá de 3 (três) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente à data da divulgação 
desses resultados, conforme procedimentos disciplinados em publicação específica em Boletim Geral 
da Corporação. 
9.6.2 Os recursos interpostos nesta fase serão encaminhados à CPMED para análise, julgamento e 
emissão de parecer a ser enviado à COEFACA do CPO/2016. 
 
10. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 
 
10.1 O resultado final do processo seletivo será homologado pelo Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal e será publicado no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRÍCULA NO 
CPO/2016 
 
11.1 Em momento a ser designado em Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal e na internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br, o candidato deverá apresentar cópia 
autenticada de diploma de nível superior. 
11.2 A Diretoria de Ensino publicará, em Boletim Geral, a lista dos candidatos aprovados e 
classificados dentro do número de vagas, conforme o Quadro, que atendam aos requisitos abaixo 
relacionados, exigidos para a matrícula no CPO/2016 e efetuará a matricula dos militares no Curso 
Preparatório de Oficiais do ano de 2016 (CPO/2016): 

a) Resultado de aprovação no Teste de Aptidão Física e apto na Inspeção de Saúde, conforme 
o artigo 4º, incisos II e III, parágrafos 1º e 2º, da Portaria n.

o
 18, de 16 de abril de 2014. 

b) Ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças, ou equivalente; 
c) Estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM; 
d) Não ser condenado à pena privativa de liberdade enquanto durar o cumprimento da pena ou 

do prazo referente à sua suspensão condicional, inclusive, não se computando o tempo 
acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; 

e) Não estar em usufruto de licença para tratar de interesse particular; 
f) Não ser considerado desaparecido, extraviado ou desertor; 
g) Não ser preso preventivamente ou em flagrante delito enquanto a prisão não for revogada. 
h) Não estar agregado; 

11.3 DO RECURSO DA ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA MATRÍCULA NO CPO/2016 
11.3.1 O candidato que desejar interpor recursos contra os resultados provisórios desta fase disporá 
de 3 (três) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente à data da divulgação desse resultado, 
conforme procedimentos disciplinados em publicação específica em Boletim Geral da Corporação 
 
12. DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA FINS DE MATRÍCULA NO CPO 
 
12.1 Os candidatos constantes da lista citada no item 11.2 serão convocados por ato do Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, publicado no Boletim Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Distrito Federal, a matricular-se no Curso Preparatório de Oficiais – 2016. 
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13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este processo seletivo, seja no Boletim Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal ou pela internet, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. 
13.2 O candidato que desejar relatar ao IDECAN fatos ocorridos durante a realização do Processo 
Seletivo ou que tenha necessidade de outras informações, deverá efetuar contato junto ao IDECAN 
pelo e-mail: atendimento@idecan.org.br e endereço eletrônico: www.idecan.org.br, ou pelo telefone 
0800-033-2810. 
13.3 O candidato que desejar comprovante de comparecimento na prova escrita deverá solicitá-lo ao 
coordenador do local de provas em que o candidato efetuou a referida prova.  
13.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de 60 minutos do horário fixado para seu início, munido somente de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente e do documento de identidade 
original. 
13.5 Será considerado para fins de identificação do militar o documento de identidade original com 
foto. 
13.6 Não serão aceitos como documentos de identidade para fins de identificação do militar no dia da 
prova: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), 
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados. 
13.7 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo do 
documento. 
13.8 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de identidade 
original, na forma definida no subitem 13.5 deste Edital, não poderá fazer as provas e será 
automaticamente eliminado do processo seletivo. 
13.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 30 (trinta) 
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e de 
assinaturas em formulário próprio. 
13.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
13.10 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em edital 
ou em comunicado. 
13.11 Não será admitido ingresso de candidato na sala de provas após o horário fixado para seu 
início. 
13.12 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, no 
mínimo, 2 (duas) hora após o seu início. 
13.13 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, 
consequentemente, a eliminação do candidato no processo seletivo. 
13.14 O IDECAN manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de 
acompanhamento pelos candidatos. 
13.15 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma. 
13.16 O candidato somente poderá se retirar da sala de provas levando o caderno de provas no 
decurso dos últimos 15 (quinze) minutos anteriores ao horário determinado para o término das 
provas. 
13.17 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas 
em razão do afastamento de candidato da sala de provas. 
13.18 Não haverá, sob nenhuma hipótese, segunda chamada para a realização das provas. O não 
comparecimento a estas implicará a eliminação automática do candidato. 
13.19 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem 
a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, não será 
permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 
notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de 
calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo e etc. , o que 
não acarreta em qualquer responsabilidade do IDECAN sobre tais equipamentos. No caso do 
candidato, durante a realização das provas, ser surpreendido portando os aparelhos eletrônicos 
citados ou em caso de verificação de que os mesmos encontram-se ligados e em funcionamento, 
será automaticamente lavrado no Termo de Ocorrência o fato ocorrido e ELIMINADO 
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automaticamente do processo de seleção. Para evitar qualquer situação neste sentido, o candidato 
deverá evitar portar no ingresso ao local de provas quaisquer equipamentos acima relacionados. 
13.20 O IDECAN recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 
anterior no dia de realização das provas. 
13.21 O IDECAN e o CBMDF não ficarão responsáveis pela guarda de quaisquer dos objetos 
supracitados, bem como, não se responsabilizarão por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados. 
13.22 Para a segurança de todos os envolvidos no processo é recomendável que os candidatos não 
portem arma de fogo no dia de realização das provas. Caso, contudo, se verifique esta situação, o 
candidato será encaminhado à Coordenação da Unidade, onde deverá entregar a arma para guarda 
devidamente identificada, mediante preenchimento de termo de acautelamento de arma de fogo, 
onde preencherá os dados relativos ao armamento.  
13.23 Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame seletivo em tela, no dia de realização 
das provas escritas os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do 
ingresso e saída de sanitários durante a realização da prova escrita. 
13.24 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo o candidato 
que, durante a sua realização: 

a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas; 
b) Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 

impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro 
candidato; 

c) For surpreendido portando aparelhos eletrônicos e/ou outros objetos, tais como os listados 
no subitem 13.19 deste Edital; 

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos; 

e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou 
em qualquer outro meio que não os permitidos; 

f) Não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização; 
g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas; 
i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou na Folha 

de Textos Definitivos; 
j) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido; 
k) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 

terceiros em qualquer etapa da seleção; 
l) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao procedimento de identificação 

previsto; 
m) For surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos; 
n) For surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas; 
o) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal; 

13.25 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos 
critérios de avaliação e de classificação. 
13.26 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou por 
investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do processo seletivo, respondendo penal e administrativamente. 
13.27 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do 
candidato, constituindo tentativa de fraude. 
13.28 O não atendimento dos requisitos exigidos ou a inobservância de quaisquer normas e 
determinações referentes ao processo seletivo implica, em caráter irrecorrível, a eliminação sumária 
do candidato, independentemente dos resultados obtidos em suas fases. 
13.29 Os casos omissos referentes à primeira fase do processo seletivo serão resolvidos pelo 
IDECAN e pela COEFACA do CPO/2016. 
13.30 Os casos omissos referentes às demais fases do processo seletivo serão resolvidos pela 
COEFACA do CPO/2016. 
13.31 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação do Edital de 
Abertura serão objeto de avaliação. 
13.32 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação do Edital de Abertura, bem como 
as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação. 
13.33 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital somente poderão ser feitas por meio de 
Edital de Retificação. 
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ANEXO ÚNICO 
 
 
DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS (HABILIDADES E 

CONHECIMENTOS)  
 
14 HABILIDADES 
14.1 Os itens das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além de mero 

conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, 
valorizando a capacidade de raciocínio. 

14.1.1 Cada item das provas objetivas poderá contemplar mais de uma habilidade e 
conhecimentos relativos a mais de uma área de conhecimento. 

15. CONHECIMENTOS 
15.1 Nas provas objetivas, serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos conforme 

especificação a seguir: 
 
A. CONHECIMENTOS BÁSICOS (ASSUNTOS COMUNS PARA OS CANDIDATOS A 

TODOS OS QUADROS DE OFICIAIS, CONSTANTES NESTE EDITAL) 
 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1.988: 1. Título I (Dos 

Princípios Fundamentais).  2. Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais). 3. Título III (Da 
Organização do Estado).  4. Título V (Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas). 

LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CBMDF: 1. Lei nº 7.479/1986 (aprova o Estatuto dos 
Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e dá outras providências). 2. Lei nº 
8.255/1991 (dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e 
dá outras providências). 3. Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública). 4. Lei nº 
12.086/2009 (dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Distrito Federal e dá outras providências) – Título II (Do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal). 5. Decreto Federal nº 7.163/2010 (regulamenta o inciso I do art. 10-B da Lei no 
8.255/1991, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito 
Federal). 6. Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de 
Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993).7. Decreto GDF nº 31.817/2010 
(regulamenta o inciso II, do artigo 10-B, da Lei nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe 
sobre a Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal).8. Decreto Distrital 
34.509, de 10 de julho de 2013 (Regulamenta, no âmbito de Distrito Federal, o Sistema de Registro 
de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/1993). 9. Portaria n

o
 020 de 13 de junho de 2001 

(Dispõe sobre as normas internas para regular a instauração, tramitação e julgamento de sindicâncias 
e seus modelos relativos às transgressões disciplinares envolvendo bombeiros militares e dá outras 
providências). 10.Portaria nº 27 de 24 de setembro de 2010 (Regula a concessão dos afastamentos 
temporários do serviço BM do CBMDF).11. Portaria n

o
 32, de 06 de julho de 2012 (Aprova o 

regulamento de funcionamento das comissões e grupos de trabalho). 12. Portaria 053, de 23 de 
outubro de 2012 (Dispõe sobre os procedimentos essenciais a serem obedecidos pelos executores 
de contratos no âmbito do CBMDF).13. Portaria n° 19, de 09 de junho de 2014 (Altera dispositivo da 
Portaria n° 27, de 24 set. 2010, que regulamenta os Afastamentos Temporários do Serviço dos 
Integrantes do CBMDF, e dá outras providências.  

Conteúdo disponível em: https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-
14-57?view=category&id=1 

 
ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR: 1. Avaliação geral do paciente. 2. Suporte básico de 

vida, OVACE. 3. Trauma de coluna, crânio e tórax. 4. Trauma em extremidades. 5. Ferimentos 
penetrantes. 6. Parto de emergência. 7. Acidente com múltiplas vítimas -Método START. 8. 
Manipulação e transporte de acidentado. 

Referência bibliográfica:  
DISTRITO FEDERAL. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Manual de 

Atendimento Pré-Hospitalar. Brasília, 2007. Disponível em: <https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-
12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=17>. Acesso em 15 mai.2015. 

 
COMBATE A INCÊNDIO:1. Elementos do fogo. 2. Classificação da combustão. 3. 

Transferência de calor. 4. Processos de extinção do fogo. 5. Principais agentes extintores. 6. Classes 
de incêndio. 7. Dinâmica do incêndio. 8. A influência dos elementos construtivos na dinâmica dos 
Incêndios. 9. Comportamentos extremos do fogo. 10. Lesões por inalação de fumaça. 11. Estresse ou 

https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=1
https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=1
https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=17
https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=17
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fadiga pelo calor. 12. Colapso estrutural decorrente de incêndio. 13. Pânico. 14.Fatores estimulantes 
do pânico. 15. Controle do pânico. 16. Procedimentos básicos. 17. Salvamento de pessoas. 

Referência bibliográfica:  
DISTRITO FEDERAL. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Manual básico de 

combate a incêndio. 2 ed. Brasília, 2009. Disponível em: <https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-
17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=16>. Acesso em 15 mai.2015. 

 
SALVAMENTO:1. Segurança e proteção - procedimentos básicos de segurança nas 

atividades de salvamento. 2. Conceitos básicos de segurança. 3. Condições básicas para a 
realização de uma atividade de salvamento com segurança. 4. O que deverá ser observado pelas 
guarnições. 5. Esquema do sistema de segurança. 6. Meios empregados na proteção e segurança. 

Referência bibliográfica:  
ARAÚJO, Francisco B., Manual de Instruções Técnico-profissional - Salvamento. 

CBMDF/Centro de Treinamento Operacional. Brasília. [2006-200?]. Disponível em: 
<https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=18>. 
Acesso em 15 mai.2015. 

 
B. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

DISTRITO FEDERAL 
 
1.PARA CANDIDATOS AO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIROS 

MILITARES INTENDENTES – QOBM/INT. 
 
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI): 1.Definições. 2. Princípios do SCI. 3. 

Funções do SCI. 4. Instalações. 5. Recursos. 6. Estado dos recursos. 7. Gerência de recursos. 8. 
Situação do incidente. 9. Responsabilidades do Comandante do Incidente. 10. Staff de Comando. 11. 
Oficial de Segurança. 12. Oficial de Informação Pública. 13. Oficial de Ligação. 14. Decisão de 
expandir ou contrair estrutura. 15. Seções. 16. Título das posições. 17. Planejamento em situações 
de crise. 18. Planejamento no incidente. 19. Períodos Operacionais. 20. Agendas das reuniões de 
planejamento. 21. Tarjeta de Campo. 22. Formulário SCI 201. 23. Formulário SCI 202. 24. Formulário 
SCI 211. 25. Formulário SCI 219. 

Referência bibliográfica:  
DISTRITO FEDERAL. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Manual de Sistema de 

Comando de Incidentes – SCI. 6 versão. Brasília, 2011. Disponível em: 
<https://www.cbm.df.gov.br/component/edocman/?view=document&id=755>. Acesso em 18 
mai.2015. 

 
2.PARA CANDIDATOS AO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIROS 

MILITARES CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS - QOBM/COND. 
 
EQUIPAMENTO MOTORIZADO: 1. Direção defensiva. 2. Conceito de direção defensiva. 3. 

Elementos da direção defensiva. 4. Condições adversas que podem causar acidentes de trânsito. 5. 
Acidentes evitáveis e inevitáveis. 6. Método básico de prevenção de acidentes. 7. Hidroplanagem (ou 
aquaplanagem). 8. Distância de segmento, distância de parada, tempo de reação e tempo de 
frenagem. 9. Colisões entre dois veículos. 10. Cuidados com os pneus. 11. Cuidados com os 
pedestres. 12. Cinto de segurança e encosto para cabeça. 13. Viagens noturnas. 14. Trânsito de 
viaturas de socorro. 15. Conceito de manutenção. 16. Tipos de manutenção: preventiva e corretiva. 
17. Escalas de manutenção.18. 

LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO: 1.Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997) e 
resoluções do CONTRAN pertinentes à condução de veículos. 

Referências bibliográficas:  
CEARÁ. Plano Diretor de Transportes Frota Oficial. Fortaleza. CE.  Secretaria do 

Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. 
 
DE OLIVEIRA, Aluízio César Cabral et al.  Manual de direção defensiva, condução de 

viaturas e legislação de trânsito do CBMDF. Brasília: Charles Henrique Gonçalves dos Santos. 
 
VALENTE, Amir Mattar et al. Gerenciamento de Transporte de Frotas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008. 
 
BRASIL. Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997. Código de trânsito brasileiro. 

https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=16
https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=16
https://www.cbm.df.gov.br/2012-11-12-17-42-33/2012-11-13-16-14-57?view=category&id=18
https://www.cbm.df.gov.br/component/edocman/?view=document&id=755
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Portaria n° 18, de 17 maio de 2013. Dispõe sobre procedimento em casos de avaria em 
viatura do CBMDF, decorrente ou não de acidente de tráfego. BG nº 94, de 20 mai. 2013. 

 
Portaria n° 19, de 15 de maio de 2013. – Aprova a norma de padronização da frota de 

veículos terrestres do CBMDF. BG nº 96, de 22 mai. 2013. 
 
3 PARA CANDIDATOS AO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS  BOMBEIROS 

MILITARES DE MANUTENÇÃO -  QOBM/MNT.   
 
1.Teoria geral de corpo de bombas. 2.Mecânica geral.3.Gerenciamento de frota.4.Emprego e 

estabelecimento operacional com viaturas de porte pesado equipadas com engenhos hidráulicos.5. 
Indicadores e custos de manutenção. 

Referências bibliográficas:  
BRANCO  FILHO,  Gil.  Custos  em  manutenção.  Rio  de  Janeiro:  Editora  Ciência 

Moderna Ltda., 2010. 
 
______.  Indicadores  e  índices  de  manutenção.  Rio  de  janeiro:  Editora  Ciência 

Moderna Ltda. 2006. 
 
KARDEC, Alan; NASCIF, Júlio de Aquino. Manutenção função estratégica. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Qualitymark, 2009. 
 
VALENTE, Amir Mattar et al. Gerenciamento de Transporte de Frotas. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008. 
 
Normas NBR 14096 (Viaturas de combate a incêndio) e NBR 14561 (Veículos para 

atendimento a emergências médicas e resgate) 
 
Portaria n° 19, de 15 de maio de 2013. – Aprova a norma de padronização da frota de 

veículos terrestres do CBMDF. BG nº 96, de 22 mai. 2007. 
 
4.CANDIDATOS AO INGRESSO NO QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES 

MÚSICOS - QOBM/MÚS   
 
1. Conhecimento da banda de música. 2. Afinidade dos Instrumentos. 3. Orquestração. 4. 

Histórico da banda de música em geral. 5. Instrumentação e distribuição de parte de piano para 
banda de música. 6. Uníssonos dos Instrumentos. 7. Harmonia. 8. Harmonização de um trecho 
musical. 9. Série Harmônica. 10. Tríades sobre escalas maiores. 11. Tríades sobre escalas menores. 
12. Transcrição. 13. Transcrição da Orquestra Sinfônica para a banda de música. 14. Regência da 
banda música. 15. Andamentos. 16. Fermata. 17. Dinâmica. 18. Ornamentos. 19. Legislação. 20. C 
20-5 Manual de Toques do Exército. 21. FA-M-13 Marchas e Hinos das Forças Armadas. 22. IG 10-60 
Instruções Gerais para Aplicação do Regulamento de Continências, Honras, Sinais de Respeito e 
Cerimonial Militar das Forças Armadas. 23. C 22-6 Manual de Campanha: Inspeções, Revistas e 
Desfiles. 24. R-1 Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG). 

Referências bibliográficas: 
PRIOLLI, Maria Luísa de Mattos. Princípios Básicos da Música para a Juventude, Rio de 

Janeiro, Ed. Casa Oliveira, vol. 1, 1975.  
 
______. Princípios Básicos da Música para a Juventude, Rio de Janeiro, Ed. Casa 

Oliveira, vol. 2, 1983. 
 
 
 
 
 
 
 


