Aviso nº 274/2021-CBMMG/ABM
Belo Horizonte, 09 de novembro de 2021.
ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR - ABM
AVISO N. 274/2021 - DSE
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITAR - CFO BM 2021
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 3ª FASE (TESTE DE
CAPACITAÇÃO FÍSICA E EXAME TOXICOLÓGICO)
O TENENTE-CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais
previstas no inciso XIII, art. 3º, da Resolução n. 923, de 22Jul20, e considerando
o Edital n. 01/2020, que dispõe sobre o concurso ao Curso de Formação de Oﬁciais
(CFO BM) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a iniciar-se no ano de 2021,
conforme Aviso n. 117/20, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais DOEMG n. 193, de 19Set20, página 115 e suas alterações, em conformidade com a
decisão judicial exarada no processo 5116340.95.2021.8.13.0024, proferido pela
4ªVara de Fazenda Pública e Autarquias da comarca de belo Horizonte, RESOLVE:
TORNAR
PÚBLICO que se encontra postado no sítio eletrônico
"https://bombeiros.mg.gov.br/cfo-2021", o Ato n.18.590/2021-DSE, que divulga a
Convocação para 3ª fase (Teste de Capacitação física e exame toxicológico), no
próximo
concurso
ao
Curso
de
Formação
de
Oﬁciais
Bombeiros
Militar, do candidato Pedro Henrique Correia Lessa, concorrente ao CFO BM
2021.

ANDERSON PASSOS DE SOUZA, TENENTE-CORONEL BM
COMANDANTE
Documento assinado eletronicamente por Anderson Passos de Souza,
Tenente Coronel, em 09/11/2021, às 16:34, 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 37716163 e o código CRC D42A4B23.

Referência: Processo nº 1400.01.0056488/2021-39

Aviso 274 (37716163)

SEI 1400.01.0056488/2021-39 / pg. 1

SEI nº 37716163

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR
ATO N. 18.590, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021.
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITAR - CFO BM 2021
CONVOCAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA 3ª FASE (TESTE DE
CAPACITAÇÃO FÍSICA E EXAME TOXICOLÓGICO)

O TENENTE-CORONEL BM COMANDANTE DA ACADEMIA DE
BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais
previstas no inciso XIII, art. 3º, da Resolução n. 923, de 22Jul20, e considerando
o Edital n. 01/2020, que dispõe sobre o concurso ao Curso de Formação de Oﬁciais
(CFO BM) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a iniciar-se no ano de 2021,
conforme Aviso n. 117/20, publicado no Diário Oﬁcial do Estado de Minas Gerais DOEMG n. 193, de 19Set20, página 115 e suas alterações, em conformidade com a
decisão judicial exarada no processo 5116340.95.2021.8.13.0024, proferido pela
4ªVara de Fazenda Pública e Autarquias da comarca de belo Horizonte, RESOLVE:
I - CONVOCAR, por determinação judicial, para a realização do Teste de
Capacitação Física e Habilidade Natatória da 3ª fase do CFO BM 2021 Pedro
Henrique Correia Lessa (CFO BM 2021)portador do CPF 066.787.544-17,
conforme quadro abaixo:
Data

Horário

17/11/2021 07h30min

Local
Rua Ten Aviador Doorgal Borges s/nº Bairro CIAAR cidade
de Lagoa Santa - MG

II - RECOMENDAR ao candidato convocado:
a) chegar com antecedência de 60 (sessenta) minutos ao local
determinado;
b) atentar para todas as disposições do Edital n. 01/2020, em especial
aquelas contidas no item n. 10 do mesmo;
c) estar em boas condições ﬁsiológicas e utilizando trajes adequados
para a atividade física;
d) portar documento de identidade oﬁcial, em atenção ao previsto no
item n. 12 do Edital n. 01/2020.
e) verificar as orientações contidas no anexo "A" deste ato.
III - ESCLARECER que:
a) não será franqueado o acesso de acompanhantes nos locais de prova
no interior do CIAAR e não haverá disponibilidade de estacionamento;
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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.
IV - CONVOCAR o candidato para realização do Exame Toxicológico da
3ª fase.
V - ESCLARECER que o candidato deve seguir estritamente as
orientações contidas no Anexo "B" deste ato, atentando-se, especialmente, para o
documento a ser impresso - Solicitação de Exame Toxicológico CFO - e para as datas
de coleta.
VI - ORIENTAR o candidato sobre as Medidas de Prevenção ao COVID19:
a) Será permitido o ingresso nos locais portando um frasco de álcool em
gel 70% ou outros antissépticos para as mãos, sendo recomendado esse
procedimento;
b) o candidato deverá utilizar máscara facial durante todo o período de
permanência no local, devendo a mesma cobrir adequadamente o nariz e a boca e
ser retirada apenas para ingestão de água ou alimentos;
c) em caso de tosse ou espirro, o candidato deverá usar a “etiqueta
respiratória”, que compreende a utilização do antebraço para proteção das vias
respiratórias, evitando fazê-los com a utilização das mãos;
VII - ORIENTAR o candidato convocado para que mantenha o
acompanhamento na íntegra dos atos publicados no sítio eletrônico
"bombeiros.mg.gov.br/concursos-para-oficiais".
Belo Horizonte, 09 de novembro de 2021.
ANDERSON PASSOS DE SOUZA, TENENTE-CORONEL BM
COMANDANTE

ANEXO “A” - ATO Nº 18. 590, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021
- ORIENTAÇÕES PARA TESTE DE CAPACITAÇÃO FÍSICA.
1) O Teste de Capacitação Física (TCF) do concurso ao Curso de
Formação de Oﬁciais para o ano de 2021, a ser aplicado por Comissão do CBMMG
especialmente designada para esse ﬁm, será realizado em 01 (um) dia e será
composto pelas provas abaixo, a serem realizadas na seguinte ordem:
a) Teste de Resistência Aeróbica.
b) Teste de Flexão Abdominal.
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c) Teste de Força Muscular de Membros Superiores.
d) Teste de Agilidade (Shutlle-Run).
e) Teste de Habilidade Natatória.
Assim, recomenda-se que o candidato se alimente adequadamente antes
do teste e leve lanche para consumo conforme necessidade própria, além de portar
garrafa de água.
2) O TCF será realizado no Centro de Instrução e Adaptação da
Aeronáutica – CIAAR.
End.: Rua Ten Aviador Doorgal Borges s/nº Bairro CIAAR cidade
de Lagoa Santa - MG
CEP: 33240-070, na data 17Nov21.
Horário:07h30mn
a) Não será franqueado o acesso de acompanhantes nos locais de prova
no interior do CIAAR e não haverá disponibilidade de estacionamento. No entorno do
local também há dificuldades de encontrar vagas de estacionamento.
b) Recomenda-se ao candidato veriﬁcar com antecedência os meios de
deslocamento e acesso ao local.
c) O candidato deverá 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.
d) O candidato deverá 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.
e) Considerando o período chuvoso, recomenda-se que o candidato leve
muda de roupa extra adequada para a realização dos testes.
f) 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).
3) O candidato deve atentar-se para todas as disposições do item
10 do Edital 01/2020, em especial:
4) Vídeos de orientação dos testes: segue abaixo os links dos vídeos de
orientações gerais quanto à realização das provas que compõem o Teste de
Capacitação Física. Ressalta-se que os vídeos servem para dar um panorama da
forma de execução dos testes, não substituindo as disposições previstas no edital.
Corrida 2.400m - https://youtu.be/Ib4pYfu5GVw
Abdominal - https://youtu.be/nw0fB-3Hf2Y Barra ﬁxa masculino
https://youtu.be/fV_Ow0q2m34
Barra fixa feminina - https://youtu.be/xAfBnf8WRac
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-

Shuttle Run - https://youtu.be/Lu0IKDFyKa4
Habilidade natatória - https://youtu.be/66b9xxk58_c

ANEXO “B” - ATO Nº 18. 590, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2021
- ORIENTAÇÕES PARA EXAME TOXICOLÓGICO 1.
1. O Exame Toxicológico de larga janela de detecção, 180 (cento e
oitenta) dias, a partir de amostras de queratina, classiﬁcado como exame
complementar pela Resolução Conjunta PMMG/CBMMG nº 4.278/2013 (Anexo “A”,
inciso 2, alínea h.), deverá ser realizado com estrita observância às exigências
contidas no capítulo 10. (Da Terceira Fase – Teste de Capacitação Física e Exame
Toxicológico) do Edital Nº 01/2020.
2. O candidato deverá imprimir a “Solicitação de Exame Tóxicológico CFO”, disponível em https://www.bombeiros.mg.gov.br/cfo, preencher os campos de
identiﬁcação e solicitar ao seu médico particular (não precisa ser credenciado pelo
IPSM) que o carimbe e o assine.
3. De posse do impresso “Solicitação de Exame Toxicológico - CFO”
identiﬁcado, carimbado e assinado, o candidato deverá se dirigir a um laboratório
credenciado pelo IPSM de sua livre escolha para a coleta de material (cabelo ou pelo),
in loco, que deverá ser realizada no período de 18/11/2021-Qui a 22/11/2021Seg, impreterivelmente.
4. O laboratório credenciado pelo IPSM contratado pelo candidato é o
responsável pelo envio do resultado do Exame Toxicológico à Junta de Seleção do
CBMMG e deverá fazê-lo até 06/12/2021-Seg, em envelope lacrado e com sua
identiﬁcação completa (nome, número da Carteira de Identidade, Nº CPF e nº de
classiﬁcação da 1ª fase), pessoalmente (de 08h00min às 13h00min) ou via Sedex®
(conforme logística dos Correios), para o seguinte endereço:
PRIMEIRO BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR (1º BBM)
SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (SAS)
Rua Piauí, 1815 – Savassi Belo Horizonte – Minas Gerais
CEP: 30.150-325
5. O candidato é o único responsável por comunicar ao laboratório
contratado a janela de detecção do Exame Toxicológico exigida no item 10.9 do Edital
nº 01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, bem como a data limite e endereço de
entrega do resultado, arcando com os prejuízos decorrentes da entrega intempestiva
ou ausência desta.
CFO BM 2021 – EDITAL 01/2020 CRONOGRAMA DA 3ª FASE - EXAME TOXICOLÓGICO
Nº DIAS
ATIVIDADE
DATA
RESPONSÁVEL
CORRIDOS
18/11/2021-Qui a
Candidato/
Coleta do material
04
22/11/2021-Seg,
Laboratório
23/11/2021-Qui a
Análise do Material
Laboratório
13
05/12/2021-Dom
Data-limite para envio do Resultado
06/12/2021 -Seg
Laboratório
01
à Junta de Seleção
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Documento assinado eletronicamente por Anderson Passos de Souza,
Tenente Coronel, em 09/11/2021, às 16:35, 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 37717194 e o código CRC 8A3E1F26.

Referência: Processo nº 1400.01.0056488/2021-39
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