CURSO DE FORMAÇÃO DE
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL

O BRASIL MAIS SEGURO.
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CURSO DE FORMAÇÃO DE
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL
OBJETIVO DO CURSO
Promover a formação do aluno a Bombeiro Profissional Civil, com técnicas, competências,
habilidades e valores que lhes possibilitem a inserção no mercado de trabalho e a
participação responsável na vida social.

BASE LEGAL










Instrução Técnica nº 17/2013 da Diretoria de Serviços Técnicos, que disciplina o
procedimento para formação, treinamento e requalificação de Brigada de Incêndio e
Brigada Profissional, bem como o cadastramento de empresas relacionadas a essas
atividades;
Lei Federal 11.901, de 12 de janeiro de 2009, que regulamenta a Profissão de
Bombeiro Profissional Civil;
NBR 14608 de 2007, norma da ABNT que estabelece os requisitos para determinar o
número mínimo de Bombeiros Profissionais Civis em uma planta, bem como sua
formação, qualificação reciclagem e atuação;
NBR 14.277, norma da ABNT que estabelece os requisitos mínimos exigíveis para
instalações e equipamentos para treinamento de combate a incêndio;
Portaria Nº 397 de 09 de outubro de 2002 do Ministério do Trabalho e Emprego –
Classificação Brasileira de Ocupação, CBO Nº 5171-10;
Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor;
Portaria nº 221, de 6 de maio de 2011.

PÚBLICO ALVO







Técnicos de segurança do trabalho;
Profissionais e supervisores de trabalho em altura;
Profissionais da área de segurança e da saúde;
Socorristas;
Brigadistas de emergência;
Pessoas de modo em geral.

PRÉ-REQUISITO
 Ser maior de 18 anos de idade;
 Estar em boas condições de saúde;
 Ter concluído o ensino médio ou equivalente.

INSCRIÇÕES
Pré-matrícula:
O(a) candidato(a) deve ligar em um dos nossos números e fazer sua pré-matrícula. Assim
que a turma for preenchida com o número mínimo de 30 alunos ligaremos para informar a
data de início e convidar o aluno para formalizar sua matrícula.

Matrícula:
Os pré-inscritos deverão apresentar-se para realização da inscrição e confirmação da
participação munidos dos seguintes documentos (cópia e original):
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RG;
CPF;
Comprovante de residência;
Diploma de conclusão do ensino médio;
2 fotos 3x4;
CNH (se possuir);
E-mail e telefone para contato;
RG, CPF e comprovante de residência do avalista se optar em fazer o curso parcelado.

DURACÃO DO CURSO
O curso terá duração de 234 hora/aulas e será organizado em 07 módulos conforme
conteúdo programático abaixo.

PROGRAMAÇÃO DO CURSO
A informar assim que tivermos o número mínimo de 30 alunos matriculados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO
PROFISSIONAL CIVIL
Módulo

Parte
Parte
Teórica Prática
08 h
--

A

Básico

B

Prevenção e
combate a
incêndio

36 h

40 h

C

Socorros de
Urgência

26 h

28 h

D

Salvamento
Terrestre

14 h

16 h

Objetivo
Conhecer a legislação específica que norteia a
atuação do Brigada profissional e informações
necessárias à sua atuação, seus direitos e
deveres.
Capacitar o aluno para atuar em Operações de
Combate a Incêndio Estruturais, abordando
temas peculiares ao processo da combustão
para
propiciar
o
aprimoramento
de
conhecimentos,
visando
o
despertar
da
percepção e conscientização para a interação
dos fatores envolvidos na dinâmica dos
incêndios estruturais com riscos e consequências
que podem resultar na decisão do mais
adequado processo de intervenção
Capacitar o aluno para tratar vítimas de traumas
e emergências clínicas, buscando sempre a
excelência no atendimento, com desenvoltura,
ética e segurança.
Capacitar
o
aluno
para
o
salvamento,
demonstrando aptidão, e se utilizando das
técnicas corretas para garantir a segurança da
cena, de vítimas aprisionadas em espaços
confinados ou ainda que se encontre em locais
de difícil acesso que requeiram então a
transposição de obstáculos.
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Salvamento em
Altura

02 h

30 h

F

Emergências
Químicas

12 h

10 h

G Gerenciamento de 10 h
02 h
Emergências
Carga horária
108 h
126 h
CARGA HORÁRIA TOTAL: 234 HORAS/AULA

Capacitar o aluno para o salvamento em locais
elevados e propiciar o aprimoramento de
conhecimentos,
visando
o
despertar
da
percepção e conscientização para a interação
dos fatores envolvidos em uma cena de
salvamento em alturas.
Aprimoramento
do
conhecimento
das
peculiaridades que envolvem as atividades de
intervenção e controle de eventos geradores de
risco ambiental, em eventos derivados de
acidentes que envolvam transporte, estocagem
e
derramamento
de
produtos
químicos,
proporcionando a estes empregar as técnicas de
segurança para evitar a ocorrência do dano e/ou
minimizar seus efeitos, com a prática da adoção
de medidas mitigadoras de contenção do risco e
segurança para a equipe de intervenção.
Capacitar o aluno para o gerenciamento de
emergências.
--

INVESTIMENTO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
01- À vista: R$1.050,00 no boleto bancário (com 30% de desconto);
02- Parcelado em 02 vezes: R$1.200,00 sendo: R$100,00 de matricula + 2 x
R$550,00 com 30 e 60 dias (está com 20% de desconto);
03- Parcelado em 03 vezes: R$1.350,00 sendo: R$100,00 de matricula + 3 x
R$416,66 com 30, 60 e 90 dias (está com 10% de desconto);
04- Parcelado em 05 vezes: R$1.500,00 sendo: R$100,00 de matricula + 5 x
R$280,00 com 30, 60, 90, 120 e 150 dias (0% de desconto).
Nota: Para parcelar o curso o aluno deverá ter um avalista sem registro nos órgãos de
proteção ao crédito.

INCLUSO NESTE VALOR





Material didático (Manual Técnico do Bombeiro Profissional Civil);
Camiseta personalizada;
Certificado;
Cartão de certificação.

POR CONTA DO ALUNO



Transporte da escola até o local das aulas teóricas e práticas;
Alimentação.

DIFERENCIAL DO CURSO
 Instrutores e empresa cadastrados no Corpo de Bombeiro Militar do Pará sob o nº
122157 (webcat);
 Centro de treinamento nível avançado para realização das aulas práticas;
PREV FIRE TREINAMENTOS
AV. CRISÂNTEMO, 376, JARDIM SANTARÉM, CEP: 68030-590, SANTARÉM - PA
SITE: www.prevfire.com.br. FONE: 093-30636826 / 99101.6570
EMAIL: gerdsonoliveira@prevfire.com.br / paula.santiago@prevfire.com.br /
atendimento@prevfire.com.br

CURSO DE FORMAÇÃO DE
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL



Todos os materiais e equipamentos para uso dos alunos e apresentação nas aulas;
Certificação com validade de 3 anos.

INFORMAÇÕES
 A PREV FIRE reserva-se o direito de alterar as datas, horários, locais ou mesmo
cancelar o curso se não alcançarmos o número mínimo de alunos necessário, neste caso,
todos os matriculados serão previamente avisados;
 As inscrições e assinaturas do contrato entre aluno e empresa somente serão
assinados mediante pagamento da taxa de matricula em até 05 dias antes do início do
curso;
 Para participar das aulas teóricas e práticas o aluno deve estar vestido com calça
comprida, calçado fechado e camiseta personalizada do curso;
 O aluno somente receberá o certificado e cartão de certificação quando concluir o
curso com média mínima de 7 (sete) nas provas teóricas e práticas e frequência mínima
de 85%, houver pagado todo o valor do curso e após 10 dias úteis do término.
Estamos à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas, através dos telefones e email:
Telefone: (093) 3063.6826
Telefone Celular: (093) 99101.6570
E-mail: gerdsonoliveira@prevfire.com.br / paula.santiago@prevfire.com.br /
atendimento@prevfire.com.br
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