ESTADO DA PARAÍBA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM-2015
ATO N° 014-CCCCFO-BM-2015

O Presidente da Comissão Coordenadora Geral do Concurso para o CURSO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA/2015,
no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Portaria n.º 0152/GCG/2014-CG, publicada
no Diário Oficial do Estado n°15.687 e escudada no que pontifica o Edital nº 001/2014 CFO
BM-2015, passa a expor:

PARECER:
1. RELATÓRIO
VINÍCIUS SILVESTRE LUCAS, RG 3409004/SSPPB, candidato do Concurso para o Curso
de Formação de Oficiais BM-2015, interpôs recurso junto a Comissão Coordenadora do
Concurso requerendo outra oportunidade para realizar o exame físico da flexão da barra, no
qual foi considerado INAPTO. Alega, em síntese, que durante a execução do exercício sentiu
uma forte dor no bíceps do braço esquerdo, o que impossibilitou de concluir o teste com êxito,
devido à perda de força muscular pela dor e possível lesão, conforme declaração médica
anexa.
2. DA ANÁLISE
Em análise à situação do candidato, a Comissão verificou que o mesmo realizou duas
tentativas na prova de flexão de braços na barra fixa, não atingindo, em nenhuma delas, o
índice de 07 repetições exigidos no edital do certame.
Desta forma, a Comissão do Exame de Aptidão Física, com aparo nos itens 10.1, 19.1,
19.1.6, e 19.1.17 do Edital do concurso, abaixo transcritos, considerou o candidato INAPTO.

4. DA DECISÃO
Pelo exposto, a Comissão Coordenadora do Concurso, em conformidade com os itens
10.1; 10.5.4.1 e 10.5.5.1 do Capítulo X; e item 13.5.8 do Capítulo XIII do Edital n.º 001/2014
CFO BM-2015, concluiu pelo DESPROVIMENTO do recurso, determinando que se publique o
presente ato e o disponibilize na internet através do endereço eletrônico
(www.bombeiros.pb.gov.br).

João Pessoa-PB, 08 de abril de 2015.

DÊNIS DA SILVA NERY - CEL QOBM
Presidente da Comissão Coordenadora do Concurso

