
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

 
EDITAL Nº 002/CFSD-2013/CBMTO  
 

O Coronel QOBM Dodsley Yuri Tenório Vargas, 
Presidente da Comissão do Concurso Público, em face de 
autorização concedida pelo Chefe do Poder Executivo 
Estadual no Ofício nº 160/2013/SEGER, de 28 de junho de 
2013 e designação do Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, por meio da 
Portaria nº 002/2012/CHEM, de 9 de abril de 2012, torna 
pública a TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Edital nº 
001/CFSD-2013/CBMTO, conforme segue, e RATIFICA os 
demais itens.   
 

DA RETIFICAÇÃO 

 

1. No item 3 do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, ONDE SE LÊ: 

 

“3.1. .......................................................................................................................................... 

(...) 

d) Idade máxima de 30 anos até o último dia do prazo de inscrições previsto neste edital;” 

  

LEIA-SE: 

 

“3.1. .......................................................................................................................................... 

(...) 

d) idade máxima, no ato da inscrição no concurso público, de 30 anos;” 

 

 

2. Ainda no item 3, ACRESCENTE-SE os subitens abaixo: 

 

“3.5. O candidato que no ato da matrícula no Curso de Formação contar com 17 
ou 18 anos de idade terá o prazo de 90 dias, contados da data em que o candidato 
completar 18 anos, para apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão 
para dirigir válida, devendo o candidato assinar o termo de compromisso constante no 
Anexo V do presente edital, se responsabilizando pela entrega do documento no prazo 
estipulado. 

3.6. O descumprimento do compromisso firmado resultará na exclusão do 
candidato do certame ou anulação do ato de inclusão, conforme o caso.” 

 

 
Quartel do Comando Geral em Palmas – TO, 6 de agosto de 2013. 

 
 
 

 
DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS – CEL QOBM 
Presidente da Comissão do Concurso CFSD/2013 



 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

 
 

ANEXO V 
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 

 
Eu (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº 

(informar) e no RG nº (informar), nascido em ____/____/____ me comprometo a entregar a 
Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir válida, no prazo de noventa dias, 
contados a partir de ____/____/____. 
 

Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento do compromisso acima 
resultará em minha exclusão do certame ou anulação do ato de inclusão, conforme o caso.  
 
 

 
Palmas, ___ de ____ de 2013. 

 
 
 
 

NOME COMPLETO E ASSINATURA 
 

 

 

 


