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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

ADITAMENTO AO EDITAL 001/2015, PUBLICADO NO DOERJ 047, DE 18 DE MARÇO DE 2015 
 

NOVA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS 
COTISTAS 

 
Considerando que a Legislação em vigor impõe uma reserva de 60 (sessenta) vagas dentre as 

300 (trezentas) oferecidas no certame em questão; 
Considerando que 103 candidatos cotistas conseguiram êxito em todas as fases do certame, 

porém os primeiros 57, levando em consideração o grau obtido no exame intelectual, passaram a fi-
gurar na listagem de ampla concorrência; e, 

Considerando que, das 60 vagas reservadas a cotistas, apenas 46 (quarenta e seis) foram 
preenchidas; 

O Comandante-Geral, atendendo à solicitação da Comissão de Concurso resolve: 
Convocar os 180 (cento e oitenta) candidatos cotistas classificados por ordem decrescente de 

grau obtido no exame intelectual, exatamente após os últimos anteriormente convocados, para o pre-
enchimento de 14 (quatorze) vagas de Soldado Bombeiro Militar Guarda-Vidas e formação de cadas-
tro de reserva, conforme calendário abaixo: 

 

Atividades Data Inicial Data Final 

Segunda convocação para novo teste de capacitação física 03/08/2015  

Primeira tentativa do teste de capacitação física 06/08/2015  

Segunda tentativa do teste de capacitação física (grau de recurso) 08/08/2015  

Divulgação do resultado do teste de capacitação física e convocação para 
o teste de habilidade específica 

08/08/2015  

Primeira tentativa do teste de habilidade específica – 1º Dia (apneia dinâ-
mica e natação em piscina) 

12/08/2015  

Segunda tentativa do teste de habilidade específica – 1º Dia (apneia dinâ-
mica e natação em piscina) – Grau de Recurso 

13/08/2015  

(*) Primeira tentativa do teste de habilidade específica – 2º Dia (Biathon na 
praia) 

17/08/2015  

Segunda tentativa do teste de habilidade específica – 2º Dia (Biathon na 
praia) – Grau de Recurso 

18/08/2015  

Divulgação do resultado do teste de habilidade específica e convocação 
para exame de saúde 

18/08/2015  

Exame de Saúde, Interposição de recurso contra o resultado do exame de 
saúde 

24/08/2015 26/08/2015 

Divulgação do resultado final do Exame de Saúde  26/08/2015  

Exame documental (entrega de documentos para a nomeação) 31/08/2015  

Nomeação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 02/09/2015  

Previsão de início do Curso de Formação de Soldados Bombeiro Militar e 
de Guarda-Vidas 

02/09/2015  

(*) Somente serão convocados para o segundo dia do Teste de Habilidade Específica (biathlon na 
praia), os candidatos aptos, em primeira ou segunda tentativa, na prova de 25 metros de apneia di-
nâmica seguida de 25 metros de natação em estilo livre e 100 metros em piscina de 25 metros. 

 


