
INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SOLDADOS ESPECIALIDADE BOMBEIRO E DEFESA CIVIL 

 

 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO 

 

A INSCRIÇÃO PODERÁ SER FEITA SOMENTE PELAS PESSOAS QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS 

AOS TESTES INTELECTUAIS, FÍSICOS E PSICOLÓGICOS PARA O CONCURSO DA POLÍCIA 

MILITAR. 
 

Das provas de seleção: 
1. as provas de seleção terão caráter eliminatório, sendo compostas por testes de condicionamento físico e 

testes de habilidades técnica e específica; 

1.1. os testes de condicionamento físico, com caráter eliminatório, serão os seguintes: 

1.1.1. subida em corda vertical; 
1.1.2. resistência abdominal (teste abdominal “tipo remador”); 
1.1.3. resistência aeróbica (corrida de 12 minutos). 
1.2. os testes de condicionamento físico serão aplicados de acordo com as tabelas de testes masculino ou 

feminino, contidas no Anexo "C" do PPT-04-PM; 

1.3. será considerado aprovado nos testes de condicionamento físico, o candidato que ao final conseguir 

somar, no mínimo, 151 (cento e cinquenta e um) pontos nos três testes, desde que tenha obtido o índice 
mínimo de 20 (vinte) pontos em cada teste; 

1.4. a pontuação obtida nos testes de condicionamento físico será convertida, por meio da “regra de três 

simples”, em nota de 0,0 (zero) à 10,0 (dez), com aproximação de 3 (três) casas decimais; 

 

1.5. os testes de habilidades técnica e específica, com caráter eliminatório, serão os seguintes: 

1.5.1. natação: 

1.5.1.1. o teste de natação será realizado em piscina de 25 (vinte e cinco) metros de comprimento, onde o 

candidato deverá nadar, ininterruptamente, um percurso de 50 (cinquenta) metros, utilizando obrigatoriamente 

o estilo de nado crawl; 

1.5.1.2. o candidato deverá nadar os 50 (cinquenta) metros sem se apoiar nas bordas ou raias da piscina, 

exceto quando iniciar ou realizar a volta para o percurso, momento em que poderá utilizar-se da borda para 

impulsão; 

1.5.1.3. o candidato deverá iniciar o deslocamento encontrando-se no interior da piscina, observando o 

disposto acima; 

1.5.1.4. será considerado aprovado o candidato que completar os 50 (cinquenta) metros de nado, dentro dos 

seguintes limites de tempo: 

1.5.1.4.1. masculino: 1 minutos e 15 segundos; 



1.5.1.4.2. feminino: 1 minutos e 30 segundos; 

 

1.5.2. passagem pelo pórtico: 

1.5.2.1. será utilizado o pórtico da ESB, o qual tem 16 m (dezesseis metros) de altura e 8 m (oito metros) de 

comprimento, com plataforma de 35 cm (trinta e cinco centímetros) da largura; 

1.5.2.2. o candidato deverá realizar o deslocamento pela plataforma, de uma extremidade a outra, em pé e de 

frente, sem o auxílio das mãos, não podendo parar durante a travessia por mais de 5 (cinco) segundos; 

1.5.2.3. o candidato será considerado aprovado quando finalizar o deslocamento pela plataforma dentro das 

condições elencadas acima. 

 

1.5.3. passagem por ambiente confinado: 

1.5.3.1. o candidato deverá adentrar em ambiente confinado, na galeria entre as torres de treinamento da ESB, 

e percorrê-lo até a saída num intervalo de até três minutos; 

1.5.3.2. o candidato será considerado aprovado quando sair pela porta oposta à de entrada, dentro do tempo 

estabelecido. 

 

1.5.4. atividade básica de bombeiro: 

1.5.4.1. Orientações gerais: A prova deverá ser realizada com roupa apropriada para atividade física, 

sobreposta pelo equipamento de proteção individual (calça e capa do EPI utilizado pelos Bombeiros), e 

equipamento de proteção respiratório (suporte e cilindro de aço), sem necessidade do uso da máscara, as 

luvas são opcionais e o capacete obrigatório (os materiais serão fornecidos pela comissão examinadora). 

1.5.4.2. O primeiro teste será a subida e descida de uma escada com 64 (sessenta e quatro) degraus, (a 

dimensão do espelho será de 16,0 a 18,0 cm, a dimensão do degrau será de 27,0 a 29,0 cm) contendo 12 

(doze) patamares entre os degraus, obrigatoriamente a escada possuirá corrimãos em ambos os lados, porém 

o candidato durante a realização da prova em nenhum momento poderá fazer uso deste, seja para subir ou 

descer), transportando um lance aduchado de mangueira de 1 ½ polegada com 30 (trinta) metros de 

comprimento, com aproximadamente 15 kg de peso.  (os corrimãos tem caráter exclusivo de segurança para o 

candidato que tenha algum problema ou desconforto durante a realização do exercício. Caso o candidato se 

apóie no corrimão com o intuito de auxílio, seja na subida ou descida terá como penalidade um acréscimo de 

10 (dez) segundos para cada ocorrência. A forma de condução da mangueira fica a critério do candidato, 

porém durante o percurso a mangueira em nenhum momento poderá tocar o solo e caso o candidato solte a 

mangueira durante o percurso terá como penalidade um acréscimo de 10 (dez) segundos para cada 

ocorrência. 

1.5.4.3. Execução da Prova: Para iniciar o teste, o candidato devidamente equipado deverá estar atrás da linha 

de partida e a mangueira totalmente apoiada no chão. 

O comando para iniciar a prova será “Atenção, Vai”. 

Para a subida e descida das escadas não é permitido utilizar-se dos corrimãos para apoio, o candidato 

(somente) na fase de descida, deverá obrigatoriamente pisar em todos os degraus e patamares para sua 

segurança, caso o candidato pule degraus ou patamares na fase de descida terá como penalidade um 

acréscimo de 10 (dez) segundos para cada ocorrência. 



Na chegada desta fase a mangueira deverá ser colocada no local destinado para que o candidato possa dar 

início à segunda parte da prova. 

Caso o candidato não coloque a mangueira no local destinado ou jogue a mangueira, terá como penalidade um 

acréscimo de 10 (dez) segundos. 

1.5.4.4. O segundo teste consiste em transportar um manequim de aproximadamente 80 kg pela distância de 

30 (trinta) metros, por local previamente demarcado. 

Nesta fase do teste, os candidatos poderão optar em transportar a vítima tirando o tronco do manequim do 

chão, ou arrastá-lo (utilizando uma fita, fornecida e posicionada, no boneco, pela comissão examinadora) pelo 

percurso de 30 (trinta) metros, os candidatos que optarem em arrastar o manequim não poderão fazer uso de 

nenhum equipamento ou acessório além daqueles fornecidos para a realização da prova. 

As provas serão realizadas sequencialmente e o objetivo será a realização das tarefas no menor tempo 

possível. 

O tempo máximo a ser considerado para a realização da prova para fins de aprovação ou reprovação do 

candidato é de 3 (três) minutos e 45 (quarenta e cinco) segundos.  

Caso o percurso da prova seja prejudicado em razão de chuva, a comissão examinadora poderá definir outro 

local para a realização da mesma, desde que as características da prova sejam mantidas, ou ainda, marcar 

outra data para sua realização. 

 

2. datas, horário e local da realização das provas: 

2.1. as provas serão realizadas nas seguintes datas, com início às 07h30min, seguindo-se a convocação 

através da página eletrônica do Corpo de Bombeiros (www.corpodebombeiros.sp.gov.br), na página do 

facebook da Escola Superior de Bombeiros: 

 

2.1.1. 07JUN19; 

2.1.2. 08JUN19; 

2.1.3. 09JUN19 ( a realização do TAF, nesta data, está condicionada a quantidade de interessados).  
 

3. as provas serão realizadas na ESB – Cel Paulo Marques, situada na Rodovia Prefeito Luiz Salomão 

Chamma, Km 46,5, Distrito Industrial, Franco da Rocha – SP, ou outro local  determinado pela Comissão 

Examinadora. 

4. será desligado do Processo Seletivo Especialidade Bombeiros e Defesa Civil o candidato que não 

comparecer ao local e nos horários determinados para realização das provas; 

 

Período de inscrição, 06 de junho das 08h00min as 16h00min; 

 

AS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO PODERÃO SER ACOMPANHADAS NO SITE ABAIXO: 

www.corpodebombeiros.sp.gov.br e página do Facebook da Escola Superior de Bombeiros. 

 

 

 

 



 
 

PARA INFORMAÇÕES LIGUE PARA - Seção de Pesquisa e Desenvolvimento da Escola Superior de 

Bombeiros. 

 (11) 4819-5248 

(11) 4819-5267 


