
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 
DIRETORIA DE PESSOAL 

PROCESSO SELETIVO DE CANDIDATOS VOLUNTÁRIOS 
PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO 

DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES (CFO BM) DO QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTES 
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

EDITAL N.º 05, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2008 
 

O CORONEL QOBM/COMB DIRETOR DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF), no uso das atribuições legais e em cumprimento à 
Decisão Liminar n.º 171/2008 – P/AT do Tribunal de Contas do Distrito Federal, torna pública a 
reabertura do período de inscrição no processo seletivo de candidatos voluntários para matrícula no 
Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares (CFO BM) do Quadro de Oficiais Combatentes do 
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal das 10 horas do dia 11 de fevereiro de 2008 até as 23 
horas e 59 minutos do dia 17 de fevereiro de 2008, via Internet e, nos postos de inscrição da UnB, das 8 
horas às 18 horas no mesmo período (exceto sábados, domingos e feriados), observado o horário oficial 
de Brasília/DF, com o pagamento da GRU COBRANÇA e a entrega ou o envio do laudo a que se refere 
5.9.9 do edital de abertura até o dia 18 de fevereiro de 2008. 

 
Torna público, ainda, a reabertura do período de solicitação de isenção de taxa de inscrição, 

conforme os procedimentos citados no subitem 5.9.7 do edital de abertura, das 9 horas às 17 horas, 
durante o período supracitado (exceto sábado, domingo e feriado).  

 
Torna públicas, também, a exclusão do exame de sorologia para HIV, constante do subitem 9.2, 

I, "c", 1, 1.2, bem como a retificação dos subitens 6.2, 6.3 e 14.3.1 e a inclusão da Lei Orgânica do 
Distrito Federal nos objetos de avaliação do item 19 do Edital n.º 31, de 27 de dezembro de 2007, 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme a seguir especificado, permanecendo 
inalterados os demais itens e subitens do referido edital  
 
6.2 A prova objetiva e a prova de redação terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas no 
dia 1.º de março de 2008, no turno da tarde. 
6.3 Os locais e o horário de realização da prova objetiva e da prova de redação serão publicados no 
Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.cespe.unb.br/concursos/cbmdfcfo2008, na data provável de 26 de fevereiro de 2008. São de 
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o 
comparecimento no horário determinado. 
 
9.2 (...) 
1.2) sorologia para Lues; 
 
14.3.1 Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, serão disponibilizados computadores para a 
interposição de recursos contra os gabaritos oficiais preliminares, das 9 horas às 17 horas, durante o 
período determinado no caderno de prova (exceto sábado, domingo e feriado) na Universidade de 
Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, 
mezanino – Asa Norte, Brasília/DF. 
 

Torna público, por fim, que os candidatos que efetivaram suas inscrições no processo seletivo e 

que não mais desejarem participar deste poderão solicitar a devolução do valor da taxa de inscrição 
por meio de requerimento, instruído com os dados bancários e com cópia do CPF, em que conste o nome 
completo do candidato. O requerimento deverá ser encaminhado, impreterivelmente, até o dia 18 de 



 
 

fevereiro de 2008, por fax, para o número (61) 3448 0110; por SEDEX, valendo a data de postagem, para 
a Central de Atendimento do CESPE/UnB – CBMDF CFO (devolução de taxa), Campus Universitário 
Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, Caixa 
Postal 4488, CEP 70904-970; ou entregue na Central de Atendimento, localizada no referido endereço. 

 
 

 
EPAMINONDAS FIGUEIREDO DE MATOS-CEL QOBM/COMB. 

DIRETOR DE PESSOAL 
 

HOMOLOGO, 
 

Em 7 de fevereiro de 2008 
 

JOSÉ ANICIO BARBOSA JUNIOR – Coronel QOBM/Comb. 
Comandante-Geral do CBMDF 

 


