
Edital 002/2021 de ingresso para o curso de formação de Bombeiro Voluntário 

de Jaraguá do Sul. 

 

     Associação de Serviços Sociais Voluntários de Jaraguá do Sul, “Bombeiros 

Voluntários”, através de seu comandante, torna pública a abertura de inscrições 

para provimento de vagas oferecidas no curso de Formação de Bombeiro 

Voluntário. 

 

1. Nome do curso 

Curso de Formação de Bombeiro Voluntário. 

 
2. Objetivo do Curso 

2.1. Formar bombeiros voluntários para suprir a demanda operacional da 
corporação de Jaraguá do Sul.  

2.2. Formação de Bombeiro Voluntário com competências éticas, legais e 
técnicas para desenvolver atividades operacionais de bombeiro, 
gerenciando riscos e comunicando-se adequadamente em situações 
emergenciais em que se necessite de atendimento pré-hospitalar (APH), em 
operações de busca, salvamento e resgate, na prevenção e no combate a 
incêndios e pânicos, na identificação e manuseio de produtos perigosos à 
coletividade, visando a preservação da vida, do patrimônio e do meio 
ambiente. Capacitar Bombeiros Voluntários para atuar em equipes multi e 
interdisciplinares alicerçados na responsabilidade, no raciocínio lógico, na 
inteligência social, na capacidade de diálogo, na tolerância, no compromisso 
social e profissional, respeitando a Legislação Nacional e Internacional no 
que se refere aos direitos humanos e cidadania, primando pela dignidade e 
preservação da vida. 

 

 

3. Turno de oferta 

Noturno de Segunda a quinta-feira das 18:30hrs às 22:30hrs, eventualmente algum 

fim de semana a combinar com a turma. 

 

 

4. Modalidade 

Presencial. 

 

 

5. Carga horária total e duração do curso 

580 horas, aproximadamente 9 meses. 

 

 

6. Público-alvo na cidade e região 

Funcionários de empresas da região que atuam como brigadistas e cidadãos em 

geral que tem interesse em prestar serviço como bombeiro voluntário. 

 

 

7. Número de vagas 

Serão ofertadas 40 vagas, sendo 5 vagas para público feminino e 35 vagas para 

público masculino. 



8. Das inscrições 

8.1. Ocorrerá nos dias 06 à 21 de fevereiro de 2021. Sendo de forma online. O 

candidato deverá acessar o link e preencher todas as informações e enviar 

os documentos solicitados na ficha de inscrição para o e-mail 

inscricao2021@bvjs.com.br Anexo 1. 
 

9. Requisitos necessários  
9.1. Ensino Médio Completo; 
9.2. Ter 18 anos para homens e mulheres; 
9.3. Estar em dia com o serviço militar e obrigação eleitoral; 
9.4. Condicionamento físico para exercer as atividades de bombeiro. 

 
10. Local do Curso 

10.1.  Na sede central, situada à Rua Presidente Epitácio Pessoa, com possibilidade 
de algumas aulas práticas acontecerem nas sub sedes de João Pessoa ou 
Nereu Ramos. 

 
11. Conteúdo programático 

11.1. Instrução a Atividade de Bombeiro = 20 Horas 
11.2. Central de emergência e Radiocomunicação = 40 Horas 
11.3. Atendimento Pré-Hospitalar Básico = 140 Horas 
11.4. Produtos Perigosos = 20 Horas 
11.5. Operação de Busca, Salvamento e Resgates = 100 Horas 
11.6. Prevenção e Combate a Incêndio = 120 Horas 
11.7. Atividades Práticas Supervisionadas = 140 Horas 

 

12. Da seleção dos candidatos  

12.1. Pré-seleção de candidato. Caso o número de inscrições seja maior que a 

quantidade de vagas, uma comissão técnica selecionará 60 inscrições para 

a próxima etapa, avaliando cada inscrição.  

12.2. Prova teórica - Anexo 2. 

12.3. Dinâmica em grupo. 

12.4. Entrevista. 

 

13. Documentos para Ingresso no curso de formação de Bombeiro Voluntário em 

Jaraguá do Sul 

Trazer as cópias dos seguintes documentos: 

Obs. Apresentar os originais solicitados para conferência das cópias. 

13.1. Ficha de inscrição devidamente preenchida - Anexo 3; 

13.2. 1 Foto 3x4; 

13.3. Atestado médico de aptidão física para atividade de Bombeiro; 

13.4. Comprovante de endereço residencial; 

13.5. Cópia e original do documento de RG; 

13.6. Cópia e original do documento de CPF; 

13.7. Cópia e original do documento de Título Eleitoral; 

13.8. Cópia e original do documento de Carteira de Habilitação (caso possua); 

13.9. Comprovante de dispensa de serviço militar ou se Ex. Militar; 

13.10. Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS, Série CTPS, CTPS emitida em:); 

13.11. Histórico escolar do ensino médio; 
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13.12. Cópia e original da carteira de vacinação (com as vacinas em dia). 

  

14. Cronograma - Anexo 4 

15. Das Disposições Gerais 

 

15.1. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Comando da ASSV/JS 

“Bombeiros Voluntários”. 

15.2. Para informações adicionais enviar e-mail para ingresso@bvjs.com.br 
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