
SECRETARIA DE  ESTADO DA DEFESA CIVIL    
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ATO DO COMANDANTE GERAL 
 

PORTARIA CBMERJ N° 383, 10 DE MARÇO DE 2005. 
 

REGULAMENTA DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO SEDEC Nº 279, DE 11 
DE JANEIRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.��O 

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que 

consta do Processo nº E-27/0168/1000/2005, 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - Regulamentar, com base nesta Portaria, dispositivos da Resolução SEDEC 
nº 279, de 11 de janeiro de 2005, publicada no DOERJ nº 031, de 18 de fevereiro 

de 2005. 
 

Art. 2º - A inscrição dos candidatos a Bombeiro Profissional Civil (BPC) será 
realizada mediante recolhimento do emolumento referido no inciso IV, do art. 5º, da 
Resolução SEDEC nº 279, através da Guia de Recolhimento de Emolumentos do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, cujo recurso 
será creditado no Fundo Especial do Corpo de Bombeiro - FUNESBOM, conforme 

previsto na Resolução SEDEC nº 131, de 06 de setembro de 1993. 
 

Parágrafo Único – Os valores dos emolumentos previstos no caput deste artigo 
serão discriminados da seguinte forma: 

 
I – 4,42655 UFIR-RJ, consoante o item 3, do Anexo III, da Resolução SEDEC nº 

131, c/c os Decretos n.º 21.945, de 27 de dezembro de 1995 e nº 27.518, de 28 de 
novembro de 2000, para o candidato que comprovar, através da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS), que já exercia a atividade de BPC antes da 
publicação da Resolução SEDEC nº 279; 

 
II – 13,27965 UFIR-RJ, consoante os itens 3, 4 e 5, do Anexo III, da Resolução 

SEDEC nº 131, c/c os Decretos n.º 21.945, de 27 de dezembro de 1995 e nº 
27.518, de 28 de novembro de 2000, para os demais candidatos. 

 
Art. 3º - A ficha de inscrição prevista no inciso V, do art. 5º, da Resolução 279, será 

conforme o modelo constante no Anexo I à presente Portaria. 
 

Art. 4º - Para a realização dos exames teóricos e práticos, previstos no art. 6º da 
resolução SEDEC nº 279, o CBMERJ fornecerá ao candidato, sem custos 

adicionais, uma apostila de conhecimentos técnicos  e profissionais fundamentada 
no plano de matérias mencionado no Art. 7º da presente Portaria, a ser entregue no 

ato da inscrição. 
 

§1º - No dia previsto para o exame prático, o candidato deverá se apresentar 
trajando calça comprida, camisa de manga comprida e calçados fechados, todos de 

materiais não sintéticos. 
 

§2º - Em hipótese alguma, o candidato poderá realizar o exame prático sem os 
trajes previstos no parágrafo anterior, bem como deverá apresentar, devidamente 

preenchido e assinado, o Termo de Responsabilidade, conforme modelo constante 
no Anexo II à presente Portaria. 

 
Art. 5º - O atestado médico previsto no art. 8º, da Resolução SEDEC nº 279, deverá 

especificar, expressamente, que o candidato está apto a realizar esforços físicos. 
 

Art. 6º – O treinamento específico previsto no art. 11, da Resolução SEDEC nº 279, 
será aplicado pelo Centro de Instrução Especializado de Bombeiro (CIEB), 



contemplando conteúdo teórico e prático, e deverá ser executado no máximo em 4 
(quatro) horas.  

   
Art. 7º - Aprovar, na forma do Anexo III, o Programa de Matérias previsto no art.14, 

da Resolução SEDEC nº 279. 
 

Art.8º - O Diretor Geral de Ensino e Instrução do CBMERJ deverá iniciar, em até 30 
(trinta) dias, a contar da data desta publicação, as inscrições dos candidatos a BPC, 

nos termos da Resolução SEDEC nº 279 e desta Portaria.    
 

Art. 9º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Rio de Janeiro, 10 de março  de 2005. 
 

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO - Cel BM 
Comandante Geral do CBMERJ 



PORTARIA CBMERJ N° 383, DE 10 DE MARÇO DE 2005. 
ANEXO I    

 
( MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO) 

 
                  AVALIAÇÃO E HABILITAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL 

 
 

 
   Data: ___ / ___ / ___  Resp. pela inscrição   Assinatura do candidato 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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                            FICHA DE INSCRIÇÃO            N° 00000                
 

NOME DO CANDIDATO 
                   
                   

IDENTIDADE ORG EMISSOR 
                 

Nº. C. DE TRAB. E PREV. 
SOCIAL     CNPJ 
                
EMPREGADOR 
                
CARGO DATA DA ADMISSÃO 
                
CPF DATA DE NASCIMENTO 
                

ENDEREÇO (RUA, AV., ETC) 
                  
                  

NÚMERO COMPLEMENTO 
                  
BAIRRO 
                  

CIDADE 
                 

CEP UF 
     -           

(DDD) TEL RESIDENCIAL (DDD) TEL CELULAR 
      -           

 
FOTO 

 
3 X 4 
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AVALIAÇÃO E HABILITAÇÃO DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL 

   
 
 

 

     
    Data: ___ / ___ / ___     _________________        ____________ 
          Resp. pela inscrição         Assinatura do candidato              
                                              

 
          (VERSO DA FICHA DE INSCRIÇÃO ) 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
PORTARIA CBMERJ N° 383, DE 10 DE MARÇO DE 2005. 

 

REAGENDAMENTO 

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Exame Teórico   

Exame Prático   

Treinamento Específico   

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO               N° 0000 

NOME DO CANDIDATO 
                     
                     

IDENTIDADE ORG EMISSOR 
                   

Nº. da CTPS     CNPJ 
                  
EMPREGADOR 
                  
CARGO DATA DA ADMISSÃO 
                  

ATIVIDADE DATA HORÁRIO 

Exame Teórico   

Exame Prático   

Treinamento Específico   

      CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 

FOTO 
 

3 X 4 
 



ANEXO II 
 
 

MODELO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

DECLARAÇÃO 
 

 

 Declaro para os devidos fins que me encontro em condições de ser submetido 
ao exame prático para habilitação de Bombeiro Profissional Civil, conforme programa 
de matérias publicado no DOERJ N° ________ de ____________, assumindo a 
responsabilidade por toda e qualquer conseqüência decorrente da não observação das 
orientações da banca examinadora. 
 

Rio de Janeiro, _____, de _______________de 2005. 
 

Nome.:_________________________________________ 
 

Identidade.: _____________________________________ 
 
 

__________________________________ 
Assinatura 

 
 
 



PORTARIA  CBMERJ Nº  383, DE 10 DE MARÇO DE 2005  
 

ANEXO III 
 

PROGRAMA  DE  MATÉRIAS  DO  BPC 

 

PROVAS  TEÓRICAS 

ASSUNTO OBJETIVOS 

01 -  Legislação específica. Conhecer a Legislação Específica aplicável ao 
BPC. 

02 - Combustão (fogo), seus 
elementos e a reação em cadeia 
(termodinâmica da combustão). 

Conhecer o processo físico-químico da 
combustão, seus elementos, funções, ponto de 
fulgor, ignição e reação em cadeia. 

03 - Propagação do incêndio. Conhecer os processos de propagação do 
incêndio. 

04 - Classe dos combustíveis. Conhecer as classes dos combustíveis. 

05 - Métodos de extinção 
(isolamento, abafamento, 
resfriamento e quebra da reação em 
cadeia). 

Conhecer os métodos de extinção e suas 
aplicações. 

06 - Agentes extintores (água , PQS, 
CO2, espumas, gases inertes, 
hidrocarbonetos halogenados  e 
outros). 

Conhecer os agentes, suas características e 
aplicações. 

07 - Equipamentos de combate a 
incêndio (extintores, hidrantes, 
mangueiras, esguichos, acessórios, 
corte, arrombamento, remoção e 
iluminação). 

Conhecer os equipamentos suas aplicações e 
manuseio, assim como combater princípios de 
incêndio utilizando equipamentos próprios. 

08 - Equipamento de Proteção 
Individual (EPI) - Capacete, 
Balaclava, Casaco, Calça, Cinto, 
Botas, Luvas, Características dos 
materiais, utilização. 

Conhecer as características dos Equipamentos 
de Proteção Individual, bem como adotar a 
filosofia de sua utilização em incêndios. 

09 - Inspeções de sistemas de 
incêndio (tipos de manutenção, 
freqüência e características técnicas 
e legais da manutenção em sistemas 
e equipamentos de combate a 
incêndio). 

Conhecer as exigências de inspeção e 
manutenção dos sistemas e equipamentos  de 
combate a incêndio. 

10 - Sistemas Automáticos de 
Extinção de Incêndio (rede de 
hidrantes, rede de sprinkler e 
sistemas à base de gases inertes). 

Conhecer as noções básicas de funcionamento e 
operação. 

11 - Sistemas Automáticos de 
Detecção de Alarme e Incêndio. 

Conhecer as noções básicas de funcionamento e 
operação. 



12 - Técnicas de reconhecimento em 
incêndio (característica do incêndio, 
desenvolvimento, meios de 
propagação e riscos associados 
(explosão de fumaça – backdraft e 
inflamação súbita generalizada – 
flashover) – bleve – boil over). 

Possuir noções básicas de análise para 
intervenção em um incêndio. 

13 - Técnicas de utilização correta 
dos jatos d´água (tipos de jatos e 
suas aplicações, alta e baixa 
velocidade, pequeno e grande 
ângulo, método direto, indireto, por 
reflexão, combate a incêndio 
estrutural, em poças, jatos de fogo e 
tanques). 

Conhecer as diversas formas de utilização dos 
jatos d´água de acordo com as características do 
incêndio. 

14 - Proteção Respiratória 
(princípios, equipamentos, condutas 
de segurança, linhas-guia). 

Conhecer noções básicas sobre  os 
Equipamentos de Proteção Respiratória (EPR). 

15 - Controle de emergência para 
GLP, GN, riscos elétricos e produtos 
perigosos. 

Conhecer procedimentos básicos. 

16 - Abandono de área. Conhecer procedimentos básicos. 

17 - Cadeia de Sobrevivência. 

Descrever as etapas que compõem a Cadeia de 
Sobrevivência e do atendimento inicial a vítimas 
com suas características e possíveis 
procedimentos. 

18 - Análise de vítimas. 
Reconhecer alterações do nível de consciência, 
permeabilidade de vias aéreas e presença de 
respiração/circulação. 

19 - Obstrução de Vias Aéreas. 

Descrever as causas e reconhecer os sintomas 
de obstruções de vias aéreas. Executar 
procedimentos de desobstrução de vias aéreas 
em vítimas conscientes e inconscientes. 

20 - Parada Cárdio-respiratória. 
Reconhecer a Parada Cárdio-respiratória. 
Executar os procedimentos adequados à 
reanimação cárdio-respiratória. 

21 - Hemorragias. 

Descrever a classificação das hemorragias. 
Reconhecer sinais e sintomas do choque 
hemorrágico. Executar técnicas de hemostasia de 
hemorragias externas e abordagem da vítima em 
choque hemorrágico. 

22 - Fraturas. Descrever a classificação de fraturas. Executar 
técnicas de imobilização provisória de membros. 

23 - Ferimentos. Descrever a classificação e executar técnicas 
para cuidados com ferimentos. 

24 - Queimaduras. 

Descrever a classificação e reconhecer 
queimaduras térmicas, químicas e elétricas. 
Executar cuidados iniciais à vítima de 
queimaduras. 

25 - Emergências clínicas. 

Reconhecer os sinais e sintomas e executar a 
abordagem inicial para síncope, convulsões, 
dispnéia, crise hipertensiva, insuficiência 
coronariana aguda e hipoglicemia. 

26 - Transporte de vítimas. Executar o transporte de vítimas de situações de 
urgência clínica e traumática. 

 



 
 

PROVAS  PRÁTICAS 
 

ASSUNTOS OBJETIVOS 

01 - Combate a incêndios. 

Demonstrar o conhecimento adquirido por 
meio da prática de exercícios simulados de 
combate a incêndio em Campo de 
Treinamento, com uso de extintores, 
mangueiras e esguichos. 

02 - Cuidados pré-hospitalares. 

Demonstrar o conhecimento adquirido 
através da avaliação e procedimentos iniciais 
para atenção à vítima em situações de 
urgência. 

 

 

 

 


