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EDITAL SEMMA Nº 02/2022 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO E CURSO DE FORMAÇÃO DE 
BRIGADISTAS VOLUNTÁRIOS  

Este documento torna pública a abertura de vagas para provimento de processo seletivo 
simplificado e curso de formação de brigadistas voluntários 2022, mediante as condições 
estabelecidas neste documento, que tem como objetivo regular os procedimentos para a 
organização e execução do processo seletivo simplificado e curso de formação de brigadistas 
voluntários 2022, que estabelecer diretrizes para a seleção do pessoal que irá formar os 
brigadistas temporárias que atuarão na Brigada Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, por um 
período máximo de 01 (um) ano. 

 

1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 Local e número de vagas a serem preenchidas:  

25 vagas para Curso de Formação Brigadistas, sendo 15 vagas destinadas para admissão na 
Brigada Municipal de Novo Oriente do Piauí – PI, e 10 vagas para cadastro reservar.  

1.2 O processo de seleção dos candidatos será realizado durante o curso de formação. 

1.2.1 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este Edital e seus anexos.  

1.2.2 O curso de formação de brigadistas voluntários terá duração de 32 horas, sendo distribuído 
em módulos. A grade e ementas de cada módulo serão apresentadas durante o curso.  

OBSERVAÇÃO: Será impedido de participar de qualquer etapa do processo de seleção o 
candidato que se apresentar, em qualquer um dos dias determinados, com sinais de embriaguez 
e/ou consumo de entorpecentes.  

1.2 As atividades a serem desenvolvidas são as constantes do Anexo II deste Edital.  

1.3 O período de inscrição para as vagas será realizado de 14/06/2022 a 15/06/2022.  

1.4 Integra o presente edital os seguintes anexos: 

Anexo - I Cronograma do edital atividade período, Anexo II - Funções e atribuições e Anexo II - 
Modelo de Termo de Compromisso. 
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1.5 Considerando a natureza das atribuições das funções a serem preenchidas, com esforço 
contínuo e grande exigência da capacidade cardiorrespiratória e resistência muscular, fica 
estipulado o limite de idade mínima de 18 a idade máxima de 59 anos para concorrer ao processo 
seletivo. 

1.6 Responsável por todo o de processo seletivo simplificado e curso de formação de brigadistas 
voluntários 2022, e decorre do certame fica sobre a Secretaria Municipal de Governo.  

2. DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
SIMPLIFICADO:  

O (a) candidato (a) deverá atender, no ato da inscrição, aos seguintes requisitos:  

2.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado.  

2.2 Estar em dia com suas obrigações eleitorais.  

2.3 Estar em dia com suas obrigações militares (para os candidatos do sexo masculino).  

2.4 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da inscrição. 

2.5 Apresentar Termo de Compromisso, conforme modelo do Anexo II.  

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1 A inscrição do candidato será efetivada, exclusivamente, de forma presencial, na SEMMA, 
no período de 14/06/2022 a 15/06/2022, onde será gerada uma confirmação correspondente.  

3.2 Não serão aceitas inscrições por qualquer outra via que não seja a especificada neste Edital.  

3.3 Ao preencher os seus dados, no ato da inscrição, o candidato deverá estar munido dos 
documentos abaixo relacionados:  

3.3.1 Comprovante de endereço atualizado (conta de água, luz, cartão de credito e etc.);  

3.3.2 Carteira de Identidade (RG), frente e verso, para fins de comprovação de idade;  

3.3.3 CPF; 

3.3.4 Certidão Justiça Eleitoral link https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral (o mesmo pode ser emitido na própria SEMMA no ato da inscrição); 

3.3.5 Certidão negativa Justiça Militar link https://www.stm.jus.br/servicos-stm/certidao-
negativa/emitir-certidao-negativa (o mesmo pode ser emitido na própria SEMMA no ato da 
inscrição); 

3.3.6. Termo de Compromisso, conforme modelo do Anexo II (vai estar disponível no alto da 
inscrição na sede da SEMMA).  

3.3 Para fins de classificação, não serão aceitos certificados de Brigadista ou Bombeiro Civil, 
Brigadista Predial.  

3.4 Ao efetivar sua inscrição o candidato manifestará sua concordância com todas as regras deste 
processo seletivo simplificado, tais como se acham estabelecidas neste edital.  
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4 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  

4.1 - A seleção dos candidatos compreenderá 03 (três) etapas distintas:  

4.1.1 - 1ª etapa - Inscrição: as vagas serão disponibilizadas por ordem de inscrição.  

4.1.2 - 2ª etapa - Análise de desempenho durante todo o processo seletivo simplificado e curso 
de formação de brigadistas voluntários 2022;  

4.1.3 3ª etapa - Será aplicada no final do curso de formação de brigadistas voluntários 2022, 
uma prova subjetiva, com caratê de aprovação para recebimento de certificado de conclusão do 
curso, bem como de classificação para admissão ao cago.  

4.2 No momento da inscrição candidato não apresente a documentos necessários a inscrito não 
será homologada.   

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1 Os resultados parciais e final deste Processo Seletivo serão disponibilizados no sítio eletrônico 
da Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, link https://novoorientedopiaui.pi.gov.br/. 

5.2 - Será de responsabilidade do (a) candidato (a) acompanhar o andamento do Processo Seletivo 
Simplificado, tanto nos termos ora mencionados, como no caso de eventuais alterações e 
retificações que, por ventura, venham a ocorrer.  

5.3 - Todas as informações complementares relacionadas ao o processo seletivo simplificado e 
curso de formação de brigadistas voluntários 2022 de que trata este Edital poderão ser obtidas 
no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Novo Oriente do Piauí - PI, link 
https://novoorientedopiaui.pi.gov.br/ ou na própria sede da SEMMA. 

5.4 Os casos omissos ou situações não previstas neste Edital serão resolvidas pela equipe 
organizadora do certame, consultando, se necessário, a Secretária Municipal de Governo. 

5.5 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição do candidato, em todos os atos relacionados 
a este Processo Seletivo, quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, 
mar contunda profissional, irregularidade de documentos, com finalidade de prejudicar direito ou 
criar obrigação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

5.6 O brigadista estará sendo regido pela Lei nº 458 de julho de 2021, normas e diretrizes serão 
promulgados posteriormente.  

 

 

 

_________________________________________________________ 

Francisco Afonso Ribeiro Sobreira 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I CRONOGRAMA DO EDITAL ATIVIDADE PERÍODO 

 

 

ATIVIDADE PERÍODO 
Publicação do Edital.  14/06/2022 
Período de inscrição na sede da SEMMA. 14 /06/2022 
Divulgação preliminar da lista convocação 
para 1ª - Etapa. 

15/06/2022 

Inicio do Curso de Formação  16/06/2022 
Divulgação da lista da 2ª etapa - Análise de 
desempenho durante todo o processo seletivo 
simplificado e curso de formação de 
brigadistas e 3ª etapa - prova subjetiva, com 
caratê de aprovação para recebimento de 
certificado de conclusão do curso, bem como 
de classificação para admissão ao cago. 

22/06/2022 

Período para Interposição de Recursos 23/06/2022 
Resultado Final e convocação para 
contratação. 

24/06/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Novo Oriente do Piauí 14 de junho de 2022. 
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ANEXO II ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Realizar eventuais ações de sensibilização e orientação a frequentadores e moradores das 
unidades de conservação sobre efeitos dos incêndios florestais e sobre alternativas ao uso do fogo 
na produção agrícola; 

Realizar atividades de combate aos incêndios florestais e Urbanos; 

Apoiar queimas controladas autorizadas;  

Executar abertura e manutenção de aceiros;  

Efetuar a manutenção de equipamentos e instalações utilizados na prevenção e no combate;  

Realizar atividades para manutenção de condicionamento físico; 

Coletar e sistematizar as informações de campo, repassando aos coordenadores da brigada.  

Auxiliar no preenchimento do Registro de Ocorrência de Incêndios (ROI);  

Utilizar adequadamente todos os equipamentos de proteção individual e coletivo, bem como 
equipamentos de uso geral;  

Apoio as atividades desempenhadas pela Prefeitura municipal de Novo Oriente do Piauí, 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de forma geral quando solicitado; 

Outras atividades relacionadas ao tema incêndios e/ou socioambientais. 

 

 

 

 

 

 

Novo Oriente do Piauí 14 de junho de 2022. 
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ANEXO III TERMO DE COMPROMISSO 

 

Eu,_____________________________________________________________________,CPF Nº 

________________________, assino o presente termo de compromisso obrigando-me a 

frequentar o curso com 100% de presença tanto nos módulos teóricos quanto práticos e 

combater incêndio florestal que se refere esse edital, junto a BRIGADA MUNICIPAL DE NOVO 

ORIENTE DO PIAUÍ - PI. Estou ciente da não entrega do certificado de conclusão do curso a que 

se refere este edital em caso de não cumprimento dos compromissos supracitados. O presente 

termo de compromisso é parte integrante do curso, por tempo indeterminado, firmado entre a 

BRIGADA MUNICIPAL DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ – PI e 

_____________________________________________________________. (assinatura do(a) 

voluntário(a)) 

 

 

 

Novo Oriente do Piauí __________ de ______de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


