
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMISSÃO COORDENADORA DO CONCURSO 
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM-2021 

 
ATO N° 010-CCCCFO-BM-2021 

 
 

O Presidente da Comissão Coordenadora Geral do Concurso para o CURSO DE 
FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA 
PARAÍBA/2021, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Portaria n.º 
042/GCG/2020-CG, publicada no Diário Oficial do Estado nº 17.108, datado de 02 de maio 
de 2020, e escudada no que pontifica o Edital nº 001/2020 CFO BM-2021, 
  

RESOLVE: 
 

1. TORNAR PÚBLICO o RESULTADO DO RECURSO impetrado pelo 
candidato THAIS CARNEIRO DE FREITAS referente ao EXAME DE SAÚDE do Concurso 
para o Curso de Formação de Oficiais BM-2021: 

 
 

“PARECER Nº 01 DA COMISSÃO DE SAÚDE – APTIDÃO DE CANDIDATA 
 

De acordo com o exame de saúde realizado no dia 31 de maio de 2021 do concurso para 
o Curso de Formação de Oficiais Bombeiro Militar no Quartel do Centro de Educação em 
Mangabeira PB, a candidata THAIS CARNEIRO DE FREITAS, inscrição nº 602, foi considerada 
inicialmente INAPTA por apresentar CID 10 D30.0. A candidata impetrou recurso apresentando 
Tomografia e laudo médico por especialista, médico urologista, descrevendo as condições clinicas 
da candidata em relação ao achado nos exames de imagem, inferindo boas condições de saúde 
e que o CID 10 D30.0 pelas suas caracteríscas não interferirá nas atividades da candidata em 
relação aos esforços físicos a que será submetida. Reverte-se a Condição de INAPTA para a 
condição de APTA considerando o recurso apresentado. Este é o nosso Parecer APTA.  

Quartel do Comando Geral em João Pessoa-PB, 10 de junho de 2021. 
 

DANILLO RAMALHO LEITE – TEN CEL QOBM 
Médico – CRMPB - 9367 - Presidente da Comissão de Saúde 

 
ALEXANDRE MAGNO NUNES DE LIRA – MAJ QOBM 

Médico - CRMPB 11193 – Membro”  
 

2. A Comissão Coordenadora do Concurso, HOMOLOGA o Parecer da 
Comissão de Saúde que julgou PROCEDENTE o presente recurso. 

 
3. TORNAR PÚBLICO que a candidata THAIS CARNEIRO DE FREITAS, 

inscrição nº 602, foi considerada APTA no Exame de Saúde, assumindo assim a sua 
classificação anterior. 

 
4. CONVOCAR a candidata para o Exame de Aptidão Física nos dias, horários 

e locais abaixo informados:  



 

 

 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADES LOCAL 

14 de junho de 2021 
(segunda - feira) 

09H00MIN 
Abdominal e 

Natação 
Acqua R1, sito na R. Nevinha 
Cavalcante, s/n - Miramar 

15 de junho de 2021 
(terça - feira) 

08H00MIN 
Flexões de braços 

na barra fixa e 
Corrida rasa 

Vila Olímpica Parahyba (antigo 
Dede), sito na Av. Espírito Santo 
– Bairro dos Estados 

16 de junho de 2021 
(quarta - feira) 

08H00MIN Corrida de fundo 
Vila Olímpica Parahyba (antigo 
Dede), sito na Av. Espírito Santo 
– Bairro dos Estados 

 
5. INFORMAR que a candidata deverá comparecer aos locais acima 

estabelecidos para a realização do EXAME DE APTIDÃO FÍSICA, portando documento 

oficial de identificação com foto (não sendo aceito cópia deste) e comparecer ao local da 

prova com antecedência mínima de trinta minutos do horário previsto para o seu início, 

trajando vestimentas em conformidade com o item 10.4.2 do Edital do certame.  

 

6.  INFORMAR a candidata que não será permitido portar arma ou quaisquer 
objetos estranhos nos locais do Exame, conforme prevê o subitem 16.10 do Edital.  

 
7.  A candidata deverá observar as datas e horários acima informados. Devendo 

se apresentar no local do referido Exame impreterivelmente no horário em que foi 
convocada, não poderá mais realizá-lo caso atrase, sendo, consequentemente, 
ELIMINADA do Certame.  

 
8. INFORMAR que será permitido o acesso ao local de realização do Exame de 

Saúde apenas a candidata convocada neste Ato, não sendo admitida a entrada de 

familiares ou acompanhantes, com o objetivo de evitar aglomeração e disseminação da 

COVID-19. 
 

9. INFORMAR que o uso de máscara facial é obrigatório, em razão do que 

estabelece o Governo do Estado da Paraíba como medida de proteção e prevenção contra 

a disseminação da COVID-19. Portanto, o acesso ao local só será permitido utilizando-se 

o referido Equipamento de Proteção Individual (EPI) e é recomendado que cada candidato 

tenha em posse uma preparação alcoólica 70%, para possíveis desinfecções pessoais.  

 
10. DETERMINAR que se publique o presente Ato e o disponibilize na internet 

através do endereço eletrônico (www.bombeiros.pb.gov.br). 
 

João Pessoa-PB, 11 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 

LUCAS SEVERIANO DE LIMA MEDEIROS – CEL QOBM 
Presidente da Comissão 


