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ANEXO I - EDITAL Nº 002/2009 
EMPREGO 

(DENOMINAÇÃO) 
REFERÊNCIA ESCOLARIDADE 

EXIGIDA 
 

VAGAS CARGA HORÁRIA VENCIMENTO
R$ 

Bombeiro 
Civil 

12 Ensino Fundamental 
Completo 

14 
vagas de 

ampla 
concorrência 

01 
 vaga para 
deficiente 

12h trabalhadas por 
36h de descanso  

 

1.059,18 

 
ATRIBUIÇÕES 

 
I – Ações de Prevenção: avaliar os riscos existentes; elaborar relatório das irregularidades encontradas; treinar a 
população para o abandono da edificação; inspecionar periodicamente os equipamentos de proteção; planejar ações 
de pré-incêndio; vistoriar as válvulas de controle do sistema de chuveiros automáticos; implementar plano de combate 
e abandono. 
II – Ações de emergência: identificar a situação; auxiliar no abandono da edificação; combater os incêndios em sua 
fase inicial; atuar no controle de pânico; prestar os primeiros socorros a feridos; estar sempre em condições de auxiliar 
o Corpo de Bombeiros Militar, entre outras relacionadas a profissão. 
No atendimento a sinistros em que atuem, em conjunto, os Bombeiros Civis e o Corpo de Bombeiros Militar, a 
coordenação e a direção das ações caberão, com exclusividade e em qualquer hipótese, à corporação militar. (art. 2º, 
§ 2º da Lei 11.901/2009).  

 
CONTÉUDO PROGRAMÁTICO 

 
Português  Interpretação de texto. Ortografia oficial, pontuação, divisão silábica, acentuação. Gênero 

(masculino/feminino), número (singular/plural), grau dos substantivos e adjetivos, 
concordância entre adjetivos e substantivos. Sinônimos e antônimos. Verbos (conjugação), 
concordância verbal.  

 
Conhecimentos Gerais 

 
Aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos sobre o mundo, o Brasil, o estado e o 
município. Conhecimentos gerais sobre o município. Atualidades - sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, segurança, história, ecologia. Lei Orgânica do 
município.  
 

Noções de Informática 
 

Microsoft Word 2003 e/ou versões superiores: estrutura dos documentos, edição e 
formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e 
numéricos, tabelas, impressão, ortografia e gramática, controle de quebras (seção e 
página), numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, caixas de texto. 
Microsoft Excel 2003 e/ou versões superiores: estrutura das planilhas, conceitos de células, 
linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, 
funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos predefinidos, controle de 
quebras, numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação.  
 

Conhecimentos 
Específicos 
 

Conhecimentos Básicos para o exercício da profissão. Primeiros socorros. 
Atendimento Pré-hospitalar. Código Brasileiro de Trânsito.  
 

BIBLIOGRAFIA 
A critério do candidato, podendo ser utilizada qualquer obra atualizada sobre os conteúdos especificados.   

 


