ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
EDITAL Nº 029/2012 SGA/CBMAC, DE 29 DE JUNHO DE 2012.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO BOMBEIRO
MILITAR DO QUADRO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
ACRE – CBMAC
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA, torna pública a
retificação dos requisitos do cargo de Soldado Bombeiro Militar constante dos subitens 2.2
inciso XIII, 9.10.1.1 alínea “a”, 9.10.2.1 alínea “a” 11.1 e 11.1.4 do Edital n.º 024/2012 –
SGA/BOMBEIROS/AC, de 12 de junho de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Acre
em 13 de junho de 2012, que passam a ter a redação a seguir especificada, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do referido edital.
(...)
2.2. Requisitos para o cargo:
(...)
XIII - O candidato aprovado, para inclusão no cargo de Soldado Bombeiro Militar, deverão ter
habilitação para condução de veículo automotor, em qualquer categoria, comprovada mediante
apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
(...)
9.10.1.1. A metodologia para a preparação e execução do teste de flexão obedecerá aos seguintes
aspectos:
a) consiste em o candidato ficar em 04 (quatro) apoios com o corpo em extensão e cotovelos
estendidos, palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos voltados para frente (as mãos
posicionadas na linha dos ombros), ponta dos pés em contato com solo e a cabeça
acompanhando a linha do tronco. Realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem ao nível
dos ombros, sem tocar o chão com o tórax, voltando em seguida à posição inicial, realizando a
extensão total dos cotovelos; e
(...)
9.10.2.1. O procedimento para a preparação e execução do teste de flexão obedecerá aos
seguintes aspectos:
a) posição inicial: a candidata posiciona-se de pé de frente para o avaliador. Ao comando de
“em posição”, a candidata tomará a posição de frente ao solo com os braços completamente
estendidos, palmas das mãos apoiadas sobre o solo com os dedos voltados para frente (as mãos
na linha dos ombros), os joelhos e as pontas dos pés em contato com o solo, sendo os pés
unidos. O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial e durante a execução do
movimento, a posição da cabeça deverá acompanhar a linha do tronco. Realizar a flexão dos
cotovelos até que estes fiquem ao nível dos ombros, sem tocar o chão com o tórax, voltando em
seguida à posição inicial, realizando a extensão total dos cotovelos; e
(...)
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11.1. Todos os candidatos RECOMENDADOS na Avaliação serão convocados para a Avaliação
Médica e Toxicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, de responsabilidade
da FUNCAB, conforme estabelecido no Edital de convocação.
(...)
11.1.4. De posse dos exames médicos e do formulário, devidamente preenchido e
acompanhados dos respectivos laudos, os candidatos deverão comparecer à Junta Médica de
Saúde (Junta de Seleção – JS), em data a ser oportunamente agendada e divulgada no Diário
Oficial do Estado (www.diario.ac.gov.br) e no endereço eletrônico da FUNCAB
(www.funcab.org), por meio de edital de convocação.
(...)
Rio Branco/AC, 29 de junho 2012.

Flora Valladares Coelho
Secretária de Estado da Gestão Administrativa - SGA
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