ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
ATO Nº 2343/18 - DCS
ALTERAÇÃO DO EDITAL Nº 13/2018-CFSD BM/2020
(PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO)

A TENENTE-CORONEL BM RESPONDENDO PELO COMANDO DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais,
juntamente com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa – FUNDEP, nos termos
do Edital nº 13/2018, que dispõe sobre o concurso ao Curso de Formação de Soldados
Bombeiros Militar (CFSd BM) do Quadro de Praças (QP-BM) e para o Curso de
Formação de Soldados Bombeiros Militar Especialistas (CFSd Esp-BM) do Quadro de
Praças Especialistas (QPE-BM) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a
iniciar-se no ano de 2020, c/c Aviso nº 2262/18, publicado no Diário Oficial do Estado
de Minas Gerais - DOEMG nº 140, de 31Jul18, página 66, retificado pela Errata nº
2288/18, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG nº 175, de
20Set18 e, CONSIDERANDO:

- o alto volume de acesso ocorrido no site no dia 27Nov2018, último dia das inscrições,
que ocasionou instabilidade no site da organizadora do concurso, FUNDEP,
www.gestaodeconcursos.com.br, gerando em alguns momentos a interrupção total do
site, impossibilitando a conclusão adequada das inscrições;

- que o pico de acesso ao site se deu entre as 12h00min e 16h00min, quando cerca de
10 mil candidatos acessaram o site simultaneamente;

- que, não obstante a intervenção da equipe técnica de informática da FUNDEP, não foi
possível estabilizar o site para que todos os candidatos pudessem efetuar sua inscrição
nos prazos previstos no item 4.2 do edital nº 13/2018-CFSd BM/ 2020.
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RESOLVE:
I - ALTERAR o anexo “A”, calendário de atividades, do Edital nº 13/2018, que
dispõe sobre o concurso ao Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar/2020,
prorrogando o prazo de inscrição no concurso até às 19h00min, horário de
Brasília-DF, do dia 30 de novembro de 2018, sexta-feira.
II – ORIENTAR aos candidatos que:
a) a data de vencimento do boleto será dia 03 de dezembro de 2018, segundafeira, observando-se os horários das transações financeiras de cada instituição
bancária, com compensação até o último dia de vencimento do boleto, dentro do
horário de expediente bancário;

b) a segunda via do boleto bancário somente estará disponível na internet para
impressão até às 16h00min do dia 03 de dezembro de 2018-segunda-feira.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2018.

(a) KÊNIA PRATES SILVA MACIEL DE FREITAS, TENENTE-CORONEL BM
RESPONDENDO PELO COMANDO DA ABM

EMBM em Belo Horizonte, 27 de novembro de 2018.
- Homologo o presente Ato que deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado de
Minas
Gerais
e
disponibilizado
na
íntegra
no
site
do
CBMMG, www.bombeiros.mg.gov.br
e
site
da
FUNDEP
www.gestaodeconcursos.com.br para ampla consulta dos interessados.

(a) EDGARD ESTEVO DA SILVA, CORONEL BM
CHEFE DO ESTADO-MAIOR
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