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ATA DE REUNIÃO COM OS CANDIDATOS REMANESCENTES APROVADOS DO
CONCURSO PÚBLICO DE EDITAL Nº 001/2013, CONFORME DECRETO N° 23.776-E,
DE 16 DE AGOSTO DE 2017.

Às 08h00min do terceiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, no
auditório do CBMRR, nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado de Roraima, no Quartel do
Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, reuniram-se os seguintes Oficiais do
CBMRR: Cel QOCBM Doriedson, Cel QOCBM Jean Cláudio, Cel QOCBM Abreu, CEL
QOCBM Anderson, CEL QOCBM Leon, TC QOCBM Gewrly, Maj QCOBM Filho, CAP
QCOBM Joseney e Ten QOCBM Capêlo, conjuntamente aos candidatos aprovados
remanescentes do Concurso Público 001/2013, conforme relação disponibilizada no Decreto
N°23.777-E do dia 16 de agosto de 2017, Diário Oficial N°3064, pagina 02, e, sendo registrada a
falta dos seguintes remanescentes: PAULA CAROLINE DE SOUZA COELHO, HELDELIANO
SOARES ARRAIS, JEANDSON COSTA DE AGUIAR, CHELYAN LENNON BATISTA DA
SILVA, ALEX JORGE SORNBERGER, ELIEZIO NASCIMENTO DA SILVA, ALEXANDRE
FELIPE ANDRADE DE AZEVEDO, FÁBIO DE SOUZA FERNANDES, MARCELO
FERREIRA DOS SANTOS, VANDERLEY ALMEIDA DE SOUZA e os seguintes atrasados
LUIZA SARABELE CAMPOS COSTA, JOCILENE ANDRADE COELHO, JOAO ADOLFO
GUERRA CAMPOS, CLEITON SERRAO DE SOUZA, RONALDO MENDES REGO e
CARLOS ALBERTO CORREIA DA SILVA JUNIOR. A reunião foi aberta pelo Cel QOCBM
Doriedson, CMT Geral do CBMRR, que após as boas-vindas discorreu sobre a importância dos
Bombeiros na sociedade, o caminho que é necessário passar para ser um bombeiro e o tempo
mínimo do curso de formação. Em seguida a Cel QOCBM Jean Cláudio, SUBCMT Geral do
CBMRR, não se pronunciou. Após isso, o Cel QOCBM Doriedson, CMT Geral do CBMRR, o
Cel QOCBM Jean Cláudio e os demais Oficiais se retiraram do auditório, com exceção do CEL
QOCBM Leon, CEL QOCBM Anderson, TC QOCBM Gewrly, Maj QCOBM Filho, CAP
QCOBM Joseney e Ten QOCBM Capêlo. Nesse momento, a palavra foi cedida ao CEL QOCBM
Leon que relatou sobre a entrega da documentação que está prevista no decreto de convocação
supracitado e que será realizado no dia 04 de dezembro de 2017, das 08h00 ás 13h00, conforme
informado nesta reunião, além de alerta sobre o afastamento ou a Baixa do emprego atual,
discorrendo que somente seja feito no início do Curso, pois a efetivação da matricula será
realizada no primeiro dia do curso, previsto para dia 02 de janeiro do ano seguinte, informou
ainda da necessidade do candidato possuir conta no Banco do Brasil para a efetivação do
recebimento da renumeração e finalizou a suas palavras se deixando a disposição para retirar as
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dúvidas sobre legislações na Diretoria de Pessoal e Legislação, em seguida o CEL QOCBM
Anderson falou sobre a investigação social que será refeita e que seria necessário o
preenchimento e entrega da Ficha de Informações Confidenciais-FIC e a entrega das
documentações prevista no Item 14.4, alíneas e, g, h, i, j, k, l e m, todos do Edital nº 001/2013,
pelos candidatos, impreterivelmente, no dia 04 de dezembro de 2017, até as 08h00, em envelope
lacrado juntamente com a documentação para a matricula no auditório do CBMRR.
Posteriormente, TC Gewrly e Ten Capêlo realizaram explanações sobre a semana zero que
possivelmente será dentro da quarentena, que é um período de preparação e adaptação dos
candidatos para incorporarem nas fileiras do CBMRR; da quarentena, período de reclusão com
intensas atividade de Bombeiros; da Preparação Física e Psicológica que o futuro Aluno Soldado
tem que ter, do apoio da família para facilitar a adaptação no curso, da resolução de problema,
faculdades, trabalhos e de outras atividades antes do início do curso, pois o curso é de dedicação
exclusiva, manhã, tarde e noite, não sendo permitido a acumulação de outra atividade e que toda
convocação oficial os remanescentes que já são militares compareçam devidamente
uniformizados. Também foi mencionado sobre a lista do enxoval que será futuramente
disponibilizada pelo Site: http://www.bombeiros.rr.gov.br/, foi relatado também sobre a
alimentação durante a quarentena e do preparo físico necessário para o início do Curso, sendo
disponibilizado também pelo mesmo site referido acima a tabela do teste de aptidão física que
possivelmente será aplicada no Curso e após foi aberto aos candidatos manifestarem suas
dúvidas, alguns candidatos com perguntas sobre o Curso, sobre sua duração mínima de 6 meses
dentre outras que foram respondidas em seguida, sanando qualquer dúvida dos candidatos na
reunião. Por fim o CAP QCOBM Joseney e Ten QOCBM Capêlo continuaram a reunião
relatando e orientando sobre o enxoval, com até exposição dos materiais solicitados. A reunião
foi encerrada às 10h35min sendo a frequência computada pelo CAP QCOBM Joseney e Ten
QOCBM Capêlo. Nada mais havendo a tratar, é dada por encerrada a presente Ata que segue
devidamente assinada pelo Chefe de Gabinete do Comando Geral, pelo Diretor de Ensino,
Instrução e Pesquisa, pelo Diretor de Pessoal e Legislação e demais membros da DEIP.

Boa Vista-RR, 04 de outubro de 2017.

ANDERSON CARVALHO DE MATOS – CEL QOCBM
Chefe de Gabinete do Comando Geral
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LÉON DENIS ARAÚJO LIRA – CEL QOCBM
Diretor de Pessoal e Legislação

GEWRLY BATISTA MELO – TEN CEL QOCBM
Diretor de Ensino, Instrução e Pesquisa

JOSENEY DOS SANTOS FREITAS - CAP QCOBM
Subdiretor de Expediente do CEIB/DEIP

ALEXANDRE CAPÊLO ALVES – 2º TEN QOCBM
Subdiretor de Planejamento e Organização Operacional da DEIP

