ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE BOMBEIRO MILITAR - CSBM DOCORPO DE BOMBEIROS
PROA 17/1203-0024878-8

EDITAL DA/DRESA nº CSBM 82 - 2018
(Capitão QOEM - Bombeiro Militar- Carreira de Nível Superior)

O Diretor Administrativo Interino e o Chefe da Divisão de Recrutamento, Seleção e Acompanhamento da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais, juntamente com a Fundação La Salle, DIVULGAMaos candidatos os procedimentos para solicitação da filmagem (vídeo) da Prova Oral
conforme modelo do formulário de requerimento em anexo e abre novo período de recurso administrativo do Resultado Preliminar da 5ª Fase – Prova Oral do
Concurso Público de provas e títulos para ingresso no CURSO SUPERIOR DE BOMBEIRO MILITAR, que dá acesso ao Quadro de Oficiais de Estado Maior do
Corpo de Bombeiros Militar, conforme Editais DA/DReSA nº CSBM 01 e 81 – 2018, publicados, respectivamente, nos Diários Oficiais do Estado nº 19, de 26 de
janeiro de 2018 e nº 50, de 12 de março de 2020:

1 – DISPONIBILIDADE DO VÍDEO (FILMAGEM) DA PROVA ORAL:
1.1 O candidato que desejar ter acesso a filmagem de sua Prova Oral deverá comparecer de modo presencial e pessoal na sede da Fundação La Salle, localizada
na Av. Getúlio Vargas, nº 5558, Sala 105, Centro, Canoas/RS, nos dias 26 e 27/03/2020, observado o horário comercial de funcionamento das 8h30min às 12h e
das 13h30min às 18h, munido de documento de identidade original com foto e do Formulário de Requerimento preenchido e assinado, ocasião em que será
fornecido um DVD com as imagens da prova oral do candidato. O procedimento de retirada da filmagem da Prova Oral também poderá ser feito por procurador,
que deverá portar procuração, com firma do candidato reconhecida em cartório, e com poderes específicos para a retirada de DVD contendo a filmagem da Prova
Oral do candidato no Concurso Público realizado pela Brigada Militar para ingresso ao Curso Superior de Bombeiro Militar – Capitão QOEM – Bombeiro Militar Carreira de Nível Superior;

1.2 A retirada da filmagem da prova oral não é requisito para a apresentação de recurso administrativo do resultado da nota da prova oral;
1.3 Modelo do Formulário de Requerimento do Vídeo da Prova Oral, em anexo.

2 – NOVO PERÍODO DE RECURSO ADMINISTRATIVO:
2.1 Os candidatos poderão interpor recurso administrativo do Resultado Preliminar da 5ª Etapa – Prova Oral, nos dias 30, 31/03 e 01/04/20, o qual deverá ser
dirigido via internet, através do Formulário Eletrônico de Recurso disponibilizado no site: http://191.252.56.173/portal/modulos/abertura.php, no link Área do
Candidato, onde deverá digitar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. Os candidatos deverão preencher o campo JUSTIFICATIVA, expondo as
razões de sua inconformidade.

2.2 Serão considerados os recursos administrativos já interpostos pelos candidatos nos dias 13, 16 e 17/03/20, para fins de revisão do resultado da prova oral.
Entretanto, caso o candidato que já tenha realizado o recurso administrativo envie um novo recurso administrativo no período de 30, 31/03 e 01/04/20 o anterior
será desconsiderado.

2.3 Não será aceito recurso administrativo referente a prova oral em desacordo com o procedimento ou prazo previsto neste Edital.

Porto Alegre, RS, 19 de março de 2020.

Márcio de Azevedo Gonçalves – TenCel QOEM
Diretor Administrativo Interino da Brigada Militar

Carlos Eduardo Silva Dorneles – TenCel QOEM
Chefe da DRESA

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
CONCURSO PÚBLICO – BRIGADA MILITAR/RS
Capitão QOEM – Bombeiro Militar - Carreira de Nível Superior

À,
FUNDAÇÃO LA SALLE,
CANOAS/RS.

Ref. Edital DA/DRESA nº CSBM 01-2018
Prezados Senhores,
Eu,_____________________________________, nacionalidade ______________, estado civil _______________, profissão _____________, residente
________________________________, inscrito no CPF sob o nº _________________ e RG nº ___________________, candidato ao cargo
de____________________ ________________________, atinente ao Concurso Público, realizado pela Brigada Militar para ingresso ao Curso Superior de
Bombeiro Militar – CSBMDO CORPO DE BOMBEIROS – Edital DA/DRESA nº CSBM 01-2018, venho REQUERER AS IMAGENS/FILMAGENS DA PROVA ORAL
– 5ª FASE DO CERTAME realizada no dia _________________.
Outros sim, declaro que:
01 - Responsabilizo-me integralmente e a qualquer tempo pela adequada utilização das imagens e/ou informações a que tiver acesso, sob pena de vir a ser
responsabilizado por danos decorrentes da utilização, reprodução ou divulgação indevida dessas informações.
Canoas, _____/_____ de 2020.
________________________________________________
assinatura do candidato

