
EDITAL 

 Abertura do Projeto Bombeiro 

Mirim que terá inicio em julho de 2018 

na cidade de Anajatuba/MA. 

1. Introdução 

A 3ª Companhia Independente de Bombeiros Militar do Maranhão, 

sediada na cidade de Itapecuru Mirim, em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Anajatuba resolve criar o Projeto Bombeiro Mirim na cidade 

Anajatuba/MA. 

 

2. Público Beneficiado 

Crianças e adolescentes que tenham entre 10 e 14 anos de idade, 

oriundas do município de Anajatuba/MA e que atendam a todas as 

exigências contidas neste Edital. 

 

3. Das Inscrições 

     A inscrição implica conhecimento e aceitação tácita das condições 

estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros constantes no projeto, das quais os 

responsáveis não deverão alegar desconhecimento. O responsável pelo 

candidato deverá comparecer à Secretaria Municipal de Educação Desporto 

ter e Lazer de Anajatuba para adquiri sua ficha de inscrição, cumprir e 

conhecimento do que rege este EDITAL e, após encerrado as inscrições, o 

candidato deverá aguardar a lista de deferimento que estará disponível na 

referida secretaria para que seja dado sequencia ao processo de matricula 

dos devidos alunos. O aluno que não colocar na sua ficha de inscrição o 

TURNO a qual irá concorrer à vaga será automaticamente eliminado do 

processo. 

Período de inscrição: 21 de maio a 01 de junho de 2018. 

Sorteio dos Participantes: 15 de junho de 2018 

Local: Escola Municipal Maria Rabelo Bogéa. 

Manhã: das 08:00 às 11:30hs 

Amostra de ENXOVAL: 13 de julho de 2018 

Inicio do Projeto: 22 de Julho de 2018 

  



A ficha de inscrição e o termo de compromisso (modelos em anexo) 

deverá ser preenchida e entregue na Secretaria Municipal de Educação 

Desporto e Lazer de Anajatuba, acompanhada dos seguintes documentos: 

a. Documento de identidade dos pais ou responsáveis; 

b. Certidão de nascimento do candidato; 

c. Comprovação Médica de Saúde Fisico-Mental; 

d. Comprovante de endereço atual; 

e. Comprovante ou declaração de frequência escolar normal;  

f. Termo de Compromisso 

f. 02(duas) fotos 3X4. 

 

4. Das Vagas 

As vagas serão oferecidas conforme a disponibilidade da 3ª 

Companhia, obedecendo ao quantitativo imediato de CEM alunos divididos 

igualmente em dois turnos matutino e vespertino. O critério de escolha será 

feito através de sorteio, a ser realizado na presença dos responsáveis. 

Participarão do sorteio somente aqueles cujo responsável estiver 

PRESENTE durante a realização do mesmo e com toda a sua 

documentação de acordo com item 3 deste edital. 

Haverá uma lista de excedentes, contabilizando 10% da quantidade 

total de vagas, porém, esses excedentes só serão chamados em caso de 

desistência, de não cumprimento das normas do certame ou criação de 

novas turmas. 

 

5. Da Matrícula 

Todos os interessados em participar do programa serão voluntários e 

deverão preencher os seguintes requisitos: 

Idade exigida – Ter no dia 01 de Janeiro de 2018, 10 anos de idade e 

no dia 31 de dezembro de 2018, 14 anos de idade; 

Desenvolvimento pedagógico – Está devidamente matriculado em 

uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; 

Histórico de saúde – Apresentar atestado médico comprovando 

habilitação física e mental para a realização das atividades e não será 

admitido em hipótese alguma o candidato com “orelha furada”, exceto o 

corpo feminino, e tatuagem para ambos os sexos, com isto é indispensável 

o comparecimento do candidato durante o período de matrícula, não sendo 



aceito procuração ou nenhum outro documento com intuito de respaldar a 

sua ausência. 

 

6. Frequência 

A frequência às aulas, trabalhos e demais atividades é acompanhado por 

sistema de registro por parte da coordenação pedagógico-disciplinar, sendo 

considerado desistente (reprovado) o aluno que tiver perda em 25% da carga 

horária em cada disciplina e demais atividades sem motivos comprobatórios. 

 

 

7. Rendimento 

A verificação de rendimento será feita através de avaliações que 

comprovem a assiduidade e aproveitamento nos estudos e deverá ser feita em 

cada disciplina por meio da verificação de aprendizagem. 

 

8. Matriz curricular 

 O projeto funcionará somente aos sábados, sendo 50 alunos pela 

manhã e 50 no período vespertino.  

 

ORDEM DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

01 Educação Física                                 40h/a 

02 Ordem Unida                                                                   40h/a 

03 Nós e amarrações                                                             20h/a 

04 Noções de Primeiros Socorros  40h/a 

05 Noções de Salvamentos            40h/a 

06 Teoria básica contra incêndio                                           40h/a 

07 Prevenção e combate ao uso de 
drogas                             

20h/a 

08 Noções de Educação no trânsito                                       20h/a 

09 Noções de Educação ambiental                                         20h/a 

10 Ética e cidadania                                                                20h/a 

11 Teoria Musical                                                                   20h/a 

12 Defesa Pessoal 40h/a 

13 Introdução a Informática 40h/a 

14 Escolinha de Esporte 40h/a 

15 Outros temas: palestras, filmes, 
documentários, etc.         

livre 

REFORÇO ESCOLAR 

01 Português livre 

02 Matemática livre 

03 História de Anajatuba livre 

04 Inglês básico livre 

 



9. Metas/ações: 

 Inclusão social dos assistidos pelo projeto; 

 Aquisição de parte dos materiais solicitados;  

 Parcerias para realização do Projeto Bombeiro Anajatuba Mirim; 

 Participação em eventos culturais, empresariais e a pontos turísticos; 

 Conscientização Ambiental; 

 Realização de Festivais Esportivos; 

 Realização de palestras. 

 

10. Metodologia: 

As estratégias deverão ser elaboradas por cada docente responsável pela 

disciplina, devendo adequar os temas propostos no conteúdo programático à 

realidade sócio-espacial e a faixa etária dos alunos. 

 

11. Atividades internas: 

As atividades teóricas e práticas serão realizadas em um prédio cedido 

pela Prefeitura Municipal de Anajatuba, na 3ª Companhia Independente de 

Bombeiros Militar, prédios públicos ou em outro local determinado pela 

coordenação dependendo da atividade a ser ministrada. 

 

12. Atividades externas: 

As visitas técnicas ou passeios e atividades semelhantes serão 

realizadas apenas com a autorização por escrito dos pais ou responsáveis. 

 

13.  Uniforme 

O uniforme a ser utilizado no período de adaptação (90 dias) será de 

responsabilidade da prefeitura municipal de Anajatuba e dos pais ou 

responsáveis dos alunos, contudo, após esse período de adaptação, terá o 

período de FORMAÇÃO e a Prefeitura Municipal de Anajatuba será a 

responsável por entregar o devido uniforme dos bombeiros mirins, 

Conforme enxoval a seguir: 

 

 

 

 

 



PERIODO DE ADAPTAÇÃO (Pais ou Responsáveis e prefeitura) 

Ordem Peça Cor Quantidade 

01 Camisa “meia 
manga” 

Vermelha 01 

02 Camiseta regata Branca 01 

03 Calção tactel Azul 01 

04 Cinto com fivela Vermelha 01 

05 Calça jeans Vermelho 01 

06 Tênis  Preto 01 

OBS.: OS ITENS 01, 02 E 03, DO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO, 
SERÃO DOADOS PELA PREFEITURA. 

 
 

FORMAÇÃO (Prefeitura) 

Ordem Peça Cor Quantidade 

01 Camisa Pollo 
“Meia Manga” 

Vermelha 01 

02 Calça Caqui Vermelha 01 

03 Coturno Preto 01 

  

Todas as Camisas e camisetas do período de adaptação e 

formação deverão ser identificadas com nome de “guerra” a ser definido 

pela 3ª CIBM e tipagem sanguínea do aluno. Isso deve ser 

providenciado tão logo sejam divulgados os nomes dos participantes 

dessas duas primeiras turmas. 

 

14. Diversos 

Quaisquer informações, procurar o 1º Ten. QOCBM Welton Martins na 

3ª CIBM para possíveis esclarecimentos ou ainda no telefone (98) 98880-

8803. 

  

 

 

Anajatuba – MA, em 15 de maio de 2018 

 

 

 

WELTON SOUSA MARTINS – 1º Ten. QOCBM 

Coordenador do “Bombeiro Mirim” da 3ª CIBM 


