Aviso nº 298/2021-CBMMG/ABM
Belo Horizonte, 02 de dezembro de 2021.
ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR - ABM
AVISO N. 298/2021 - DSE
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITAR - CFSd BM
2017
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DA 3ª
FASE (TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA)
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DA 4ª
FASE (EXAMES PSICOLÓGICOS)
O TENENTE-CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e
considerando o Edital n. 3/2015, que dispõe sobre o concurso público ao CFSd BM
para o ano de 2017, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais - DOEMG
n. 205, de 04nov15, bem como os atos de retificação do referido edital, RESOLVE:
TORNAR
PÚBLICO que se encontra postado no sítio eletrônico
"https://bombeiros.mg.gov.br/concursos", o Ato n. 20.129/2021-DSE, que divulga a
Convocação por determinação judicial para realização das 3ª e 4ª fases,
do candidato Samuel Gualberto Marinho, concorrente ao CFSd BM 2017.

ANDERSON PASSOS DE SOUZA, TENENTE-CORONEL BM
COMANDANTE
Documento assinado eletronicamente por Anderson Passos de Souza,
Tenente Coronel, em 06/12/2021, às 15:58, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 38954026 e o código CRC 8F260ED2.

Referência: Processo nº 1400.01.0064760/2021-86
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SEI nº 38954026

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR - ABM
ATO N. 20.129, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS BOMBEIROS MILITAR - CFSd BM
2017
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 3ª FASE (TESTE DE
CAPACITAÇÃO FÍSICA)
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 4ª FASE (EXAMES
PSICOLÓGICOS)
O TENENTE-CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais,
considerando o Edital n. 03/2015, que dispõe sobre o concurso público ao CFSd BM
para o ano de 2017, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais - DOEMG
n. 205, de 04nov15, bem como os atos de retiﬁcação do referido edital e,
considerando a determinação judicial exarada no processo nº 500669851.2016.8.13.0223, RESOLVE:
I - CONVOCAR, por determinação judicial, para a realização do Teste de
Capacitação Física da 3ª fase do CFSd BM 2017, o candidato Samuel Gualberto
Marinho, conforme quadro abaixo:
Data

Horário

Local
Rua Ten. Aviador Doorgal Borges s/nº Bairro CIAAR - Lagoa Santa
13/12/2021 07h30min
- MG

II - RECOMENDAR ao candidato convocado:
a)
chegar
ao local determinado.

com

antecedência

de 60

(sessenta)

minutos

b) atentar para todas as disposições do Edital n. 03/2015, em especial
aquelas contidas nos itens n. 11 e 20 do mesmo.
c) estar em boas condições ﬁsiológicas e utilizando trajes adequados
para a atividade física.
III - ESCLARECER que:
a) não será franqueado o acesso de acompanhantes no interior
do CIAAR (Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica), e não haverá
disponibilidade de estacionamento nos locais.
Ato 20129 (38955525)
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b) a comissão aplicadora não se responsabilizará pela guarda de objetos
pessoais levados para as provas.
c) o candidato deverá usar máscara para realizar e acessar os locais de
prova. O uso de máscara cobrindo nariz e boca será obrigatório durante toda a
realização do Teste de Capacitação Física, inclusive quando da execução do teste de
resistência aeróbica (corrida 2.400 m), conforme protocolos de saúde estabelecidos
pelas autoridades competentes. A utilização incorreta ou a não utilização de máscara
será motivo de eliminação do candidato do certame. O candidato deverá comparecer
à etapa do processo seletivo portando máscara própria (e reserva).
d) os candidatos deverão se apresentar ao CIAAR trajando calça e
camisa, não sendo permitido o acesso às dependências utilizando-se de shorts,
bermudas, saias, camisas regatas, chinelos e sandálias.
e) os candidatos deverão levar trajes adequados para a realização das
provas e, antes do início do Teste de Capacitação Física, será disponibilizado tempo
para que se troquem nos vestiários indicados no interior do CIAAR.
f) considerando o período chuvoso, recomenda-se que o candidato leve
muda de roupa extra adequada para a realização dos testes.
IV - CONVOCAR, por determinação judicial, para a realização dos
Exames Psicológicos da 4ª fase do CFSd BM 2017, o candidato Samuel Gualberto
Marinho, conforme quadro abaixo:
Data

Horário

16/12/2021 09h00min

Local
Clínica Clinesp
Rua Tupis, 38, sala 1606, Ed. Itamaraty, Centro - Belo
Horizonte/MG

V - RECOMENDAR ao candidato convocado:
a)
chegar
ao local determinado.

com

antecedência

de 60

(sessenta)

minutos

b) atentar para todas as disposições do Edital n. 03/2015, em especial
aquelas contidas nos itens n. 12 e 20 do mesmo.

ANDERSON PASSOS DE SOUZA, TENENTE-CORONEL BM
COMANDANTE

Documento assinado eletronicamente por Anderson Passos de Souza,
Tenente Coronel, em 06/12/2021, às 16:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
Ato 20129 (38955525)
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verificador 38955525 e o código CRC 4D85FC34.

Referência: Processo nº 1400.01.0064760/2021-86

Ato 20129 (38955525)
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SEI nº 38955525

