
 

 
 
 
 
 
 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
GABINETE DO COMANDANTE-GERAL 

COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS 
CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES 

(CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

 
 EDITAL Nº 041, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018 

 
CONVOCAÇÃO PARA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E 

INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL – CANDIDATOS SUB JUDICE E/OU PENDENTES 
 
O CORONEL QOBM/Comb. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DO CBMDF, no uso 
de suas atribuições legais, torna pública a convocação para a entrega da documentação relativa à 
sindicância da vida pregressa e investigação social e funcional, para candidatos em situação sub judice 
e/ou pendente do concurso público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares 
(CFPBM), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas na graduação de 
Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar 
Geral Operacional - QBMG-1. 
 
1. DOS CANDIDATOS CONVOCADOS 
1.1 Ficam convocados para a sindicância da vida pregressa e investigação social e funcional os candidatos 
relacionados no ANEXO ÚNICO deste Edital. 
 
2. DO LOCAL, DA DATA E DOS HORÁRIOS 
2.1 A sindicância da vida pregressa e investigação social e funcional será realizada no dia 6 de março de 
2018, no seguinte local: 
Local: Auditória da Acadêmia de Bombeiro Militar – ABMIL 
Horário: 14h:00min 
Endereço: SAIS Quadra 4 Lote 5, Complexo da Academia de Bombeiro Militar - ABMIL, Brasília-DF 
2.1.2 Em hipótese alguma será realizada qualquer etapa fora dos locais, horários e datas determinados no 
neste Edital, sendo ELIMINADO o candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
2.2 Os  candidatos convocados  para esta etapa  deverão comparecer  no local  indicado para realização do 
Exame 30 (trinta) minutos antes do horário fixado para seu início, munidos do documento de identidade 
original e documentos obrigatórios. 
2.3 A presente convocação abrange candidatos que estão pendentes de etapas posteriores ou anteriores à 
etapa em tela. Caso o(a) candidato(a) seja eliminado(a) em qualquer outra etapa (seja anterior ou 
posterior) será automaticamente eliminado(a) do certame. 
 
3. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO 
SOCIAL E FUNCIONAL 
3.1 A Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional ocorrerá mediante a entrega do 
Formulário de Investigação Social e Funcional – FISF, além dos documentos especificados neste Edital, na 
data e horário predeterminados no subitem 2.1 do mesmo instrumento convocatório. 



 

3.1.1 O candidato autoriza expressamente o CBMDF a realizar levantamento social e funcional sobre sua 
vida, para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar idoneidade moral e conduta ilibada, 
imprescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido. 
3.1.2 É de inteira responsabilidade do candidato a entrega de todos os documentos comprobatórios 
necessários, bem como o fornecimento de todos os dados requeridos, não podendo ser alegada qualquer 
espécie de desconhecimento quanto às normas editalícias. 
3.2 Será autorizada a entrega de documentos exigidos na Fase de Investigação Social e Profissional por 
procuração pública registrada em Cartório, dispensando a presença do candidato. O Formulário de 
investigação Social deverá ser assinado pelo próprio candidato, sob pena de eliminação do certame. 
3.3 Para os candidatos que são militares (Bombeiros/Policiais e Forças Armadas), a identidade militar, 
juntamente com a ficha (folha) de alterações militares suprirá a exigência de apresentação do Cetificado de 
Reservista exigido em Edital. 
3.4 Não será permitido o acesso de candidatos(as) ao local de entrega de documentos trajando bermuda, 
chinelos e/ou camiseta regata.  
3.5 Não serão aceitos documentos entregues em momento diverso daquele predeterminado e/ou por 
qualquer outro meio não especificado neste Edital.  
3.6 Os responsáveis pelo recebimento da documentação relativa à Sindicância da Vida Pregressa e 
Investigação Social e Funcional não realizarão qualquer verificação e/ou autenticação dos documentos 
apresentados pelo candidato 
3.7 Qualquer omissão ou informação inverídica fornecida no Formulário de Investigação Social e Funcional 
– FISF, eliminará o candidato. 
3.8 Para fins da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional, os candidatos convocados 
deverão entregar, o Formulário de Investigação Social e Funcional – FISF, o Recibo do Candidato e a folha 
de Check List (disponibilizados no sítio www.idecan.org.br), acondicionados em envelope pardo, de 
dimensões 26x36 cm, contendo externamente em sua face frontal os seguintes dados: “Sindicância da 
Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional – CBMDF/CFP”, juntamente com a documentação abaixo 
descrita, a qual deverá ser providenciada às suas expensas: 
I – Original ou cópia autenticada em cartório dos seguintes documentos: 
a) Documento de identidade, com validade em todo território nacional; 
b) CPF (podendo ser suprida pela declaração impressa com o respectivo número, expedida pelo órgão 
competente); 
c) Certificado de reservista de 1ª ou 2ª categoria ou do Certificado de Dispensa de Incorporação - CDI, se 
candidato do sexo masculino; 
d) Título de eleitor e comprovante(s) de votação e/ou justificativa da última eleição, de ambos os turnos; 
e) Comprovante de residência atual (água, ou luz, ou telefone), em nome do candidato ou declaração de 
residência registrada em cartório); 
f) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS ou declaração que comprove o último e o atual 
emprego. 
II – Uma foto 5X7 recente, colorida e de frente (fundo branco); 
III – Certidão de antecedentes criminais, da(s) cidade(s)/município(s) da Jurisdição onde reside/residiu nos 
últimos 5 (cinco) anos: 
a) Da Justiça Federal (cível e criminal). O candidato deverá apresentar as certidões referentes a todas as 
regiões da Justiça Federal (da primeira à quinta região), não sendo necessário apresentar as certidões das 
subregiões; 
b) Da Justiça Estadual; 
c) Da Justiça do Distrito Federal (para candidatos residentes ou que residiram nessa localidade); 
d) Da Justiça Militar Federal, inclusive para candidatas do sexo feminino; 
e) Da Justiça Militar Estadual inclusive para candidatas do sexo feminino; 
f) Da Justiça Militar do Distrito Federal (para candidatos residentes ou que residiram nessa localidade), 
inclusive para candidatas do sexo feminino; 
IV – Certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral; 

http://www.idecan.org.br/


 

V – Certidões dos cartórios de protestos de títulos da(s) cidade(s)/município(s) onde reside/residiu nos 
últimos 5 (cinco) anos; 
VI – Certidões dos cartórios de execução cível da(s) cidade(s)/município(s) onde reside/residiu nos últimos 
5 (cinco) anos; 
VII – Certificado de antecedentes expedidos pela Polícia Civil dos estados e/ou do Distrito Federal, nos 
quais o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos; 
VIII – Certificado de antecedentes expedidos pela Polícia Federal; 
IX – Certidão negativa de débitos com a Fazenda Pública (Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito 
Federal), onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos, com obrigatoriedade de apresentação da certidão 
de débitos com a Fazenda Federal, além da certidão de débitos com a Fazenda Local; 
X – Certidão relativa aos assentamentos funcionais, expedida pelo órgão próprio, no caso de servidor 
público civil ou militar da União, dos Estados, dos Municípios ou do Distrito Federal. 
3.8.1 As certidões relacionadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais (é de inteira responsabilidade 
do candidato a confirmação dos locais indicados abaixo): 
a) Da Justiça Federal: http://www.cjf.jus.br/cjf/servico/certidao-negativa; 
b) Da Justiça Estadual ou do Distrito Federal: nos Cartórios de Distribuição. Informações a respeito dessa 
certidão poderá ser obtida no Tribunal de Justiça local; 
c) Da Justiça Militar Federal: http://www.stm.jus.br/publicacoes/certidao-negativa/emitir-certidao; 
d) Da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal: as certidões obtidas nos Cartórios de Distribuição 
podem contemplar essa certidão. Nos casos em que seja possível a emissão de certidão especial que 
abarque a referida certidão, esta será aceita nessa fase do certame. Informações a respeito dessa Certidão 
poderão ser obtidas no Tribunal de Justiça local; 
e) Da Justiça Eleitoral: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-crimes-eleitorais, essa 
certidão não se confunde com a “CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL”, sendo exclusiva para “crimes de 
natureza eleitoral”; 
f) Dos Cartórios de Execução Cível: as certidões obtidas nos Cartórios de Distribuição podem contemplar 
essa certidão. Nos casos em que seja possível a emissão de certidão especial que abarque a referida 
certidão, esta será aceita nessa fase do certame. Informações a respeito dessa Certidão poderão ser 
obtidas no Tribunal de Justiça local; 
g) Dos Cartórios de Protesto de Títulos: as certidões obtidas nos Cartórios de Distribuição podem 
contemplar essa certidão. Nos casos em que seja possível a emissão de certidão especial que abarque a 
referida certidão, esta será aceita nessa fase do certame. Informações a respeito dessa Certidão poderão 
ser obtidas no Tribunal de Justiça local; 
h) Dos débitos relativos à Fazenda Pública: Certidão Negativa ou Negativa com efeitos positivos, específica 
para débitos relativos à FAZENDA PÚBLICA. Podendo ser adquirida nos sítios das Secretarias Estaduais e da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
i) Dos antecedentes criminais emitidos pelas Polícias Civis e Polícia Federal: são emitidas pelas Polícias Civis 
Estaduais, geralmente pelas corregedorias de polícia e pela Polícia Federal, em suas superintendências 
regionais. 
3.8.2 A indicação dos locais acima não desobriga o candidato do dever de providenciar todos os 
documentos elencados no item 3.8, ainda que em locais diversos daqueles supramencionados. 
3.8.3 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo, nos 90 (noventa) dias anteriores à data de 
entrega fixada em edital e dentro do prazo de validade específico constante da mesma. 
3.8.4 Não serão consideradas, em nenhuma hipótese, para fins da Investigação Social, as cópias de 
documentos que não estejam autenticadas por Cartório de Notas, bem como documentos gerados por via 
eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação. 
3.8.5 As certidões obtidas por meio eletrônico deverão estar acompanhadas dos respectivos comprovantes 
de autenticidade (certificados digitais que atendam aos requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas do 
Brasil – ICP-Brasil). 
3.8.5 Serão desconsiderados os documentos rasurados e/ou preenchidos incompletamente. 



 

3.8.6 Os candidatos deverão preencher corretamente todos os campos do Formulário de Investigação 
Social e Funcional – FISF, de próprio punho, em caneta de tinta indelével azul ou preta e conforme as 
orientações específicas contidas no mesmo. 
3.8.7 O preenchimento do Formulário de Investigação Social e Funcional e a entrega da documentação 
exigida neste edital autoriza o CBMDF/CEINT a realizar a referida investigação social e funcional, e pesquisa 
de campo conforme necessidade de complementação de informações sobre a conduta do candidato. 
3.8.8 O CBMDF/CEINT poderá exigir que o candidato providencie, às suas expensas, sob pena de ser 
contraindicado e eliminado do Concurso, documentação complementar, a fim de dirimir dúvidas que 
surjam durante a condução do processo de Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional. 
3.9 Após realização da Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional o candidato será 
considerado indicado ou contraindicado para ingresso e matrícula no Curso de Formação de Praças- CFP. 
3.10 Será eliminado, durante a realização de qualquer uma das fases do Concurso, o candidato que, após 
iniciada a Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social e Funcional, for considerado contraindicado. 
3.11 Será eliminado do Concurso o candidato que deixar de fazer a entrega de um ou mais documentos 
exigidos no presente edital, omitir informação solicitada ou prestar informação falsa. 
3.12 Após a sindicância da vida pregressa e investigação social e funcional, caso o CBMDF/CEINT decida 
pela contraindicação e/ou eliminação do candidato, este será devidamente cientificado. 
3.13 O Centro de Inteligência do CBMDF verificará a idoneidade e a conduta ilibada do candidato, 
utilizando-se de metodologia aplicada à sindicância da vida pregressa e investigação social e funcional, nos 
termos do regulamento próprio do CBMDF e os critérios estabelecidos deste Edital. Serão analisados 
dentre outros, os seguintes aspectos: 
a) Descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade; 
b) Prática de ato de deslealdade às instituições legalmente constituídas; 
c) Descumprir obrigações legítimas; 
d) Prática de ato tipificado como ilícito penal ou qualquer prática atentatória a moral e aos bons costumes; 
e) Práticas, no caso de servidor público ou militar, de transgressões disciplinares; 
f) Manifestação de desapreço às autoridades e a atos da administração pública; 
g) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes 
criminais ou morais; 
h) Frequência a locais incompatíveis com o decoro da função de bombeiro militar; 
i) Prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer a função 
de Bombeiro Militar; 
j) Vínculo com entidade ou organização legalmente proibida; 
k) Possuir idoneidade moral que o recomende ao ingresso na carreira de Bombeiro Militar do CBMDF. 
3.14 Todos os casos omissos ou duvidosos que não tenham sido expressamente previstos no presente 
Edital e legislação vigente serão resolvidos pela Comissão Permanente de Concursos do CBMDF, 
assessorados pelo IDECAN. 
 
Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2018. 
 

REGINALDO FERREIRA DE LIMA – CEL. QOBM/Comb. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS



 

 
ANEXO ÚNICO – CANDIDATOS CONVOCADOS 

 

Inscrição Nome Cargo  

724009778 Amanda Caroline Albernaz Da Silva Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724045592 Ana Braga Carneiro Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724007338 André Vinícius Hall Oliveira Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724000598 Bárbara Melo Gonçalves Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724021405 Diones Cavalcante Dos Santos Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724003045 Gabriel Alcântara Andrade De Oliveira Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724015396 Glaucia Regina De Oliveira Alvim Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724026020 Gleycielen Silva Rodrigues Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724002417 Laryssa Souto Portal Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724006809 Mateus Silva Dos Santos Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724012320 Raphael Silva Bustamante Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724021325 Rayla Guedes Almeida Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724024665 Tatiane Aguiar Carneiro Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724000018 Thaisa Aquino De Medeiros Maia Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724000022 Vanessa Freire Dos Santos Silva Soldado Bombeiro Militar Operacional 

724006536 Vitor Feitosa Pereira Soldado Bombeiro Militar Operacional 

 
 
 
 


