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ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COLÉGIO MILITAR 02 DE JULHO 

(Criado pela Lei nº 8.356 de 26 de dezembro de 2005) 

(Conveniado à Secretaria de Estado da Educação do Maranhão) 

 

EDITAL Nº 003/2022/CMCB I 

Regula as normas e torna público o PROCESSO SELETIVO INTERNO DE 

ADMISSÃO PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DO PELOTÃO ESPECIAL 

2022 do Colégio Militar 2 de Julho – Unidades I e Anexo Pio XII. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Caberá ao candidato fazer o acompanhamento deste Edital no site do Colégio 

Militar 2 de Julho (www.cmcb2dejulho.com.br), no Comando do Corpo de Alunos e nos 

murais das escolas. 

1.2. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais NÃO PODERÁ 

ALEGAR DESCONHECIMENTO. 

1.3. No ato da inscrição o responsável pelo candidato deverá informar o endereço 

completo, além de e-mail, telefone fixo e/ou número de celular. 

1.4. O curso de aperfeiçoamento do pelotão especial tem por escopo capacitar os 

alunos que compõem o pelotão especial com o objetivo de prepara-los para ajudar o 

Corpo de Alunos e Direção Pedagógica no decorrer do ano letivo, nas diversas atividades 

diárias do colégio. A fim de formar um pelotão de pronto emprego quando da necessidade 

do colégio para participar de eventos ou outras necessidades. 

1.5. O processo seletivo e a coordenação do curso ficam sob a responsabilidade do 

Comando do CMCB. 

1.6. O Comandante e Diretor-Geral do Colégio Militar 2 de Julho nomeará através de 

portaria uma Comissão Avaliadora.  

 

http://www.cmcb2dejulho.com.br/
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2. DAS VAGAS 

Para o ano letivo de 2022, serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas destinadas aos 

alunos oficiais do ensino médio. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1. O Colégio Militar 2 de Julho disponibilizará, no seu endereço eletrônico, para 

consulta e impressão, este edital, que contém as normas pormenorizadas sobre o processo 

seletivo. 

3.2. As inscrições serão realizadas exclusivamente através do site do Colégio Militar 

2 de Julho (https://www.cmcb2dejulho.com.br/) no período de 19 a 20 de julho do 

corrente. 

3.3. O formulário de inscrição deverá ser preenchido, EXCLUSIVAMENTE, por um 

dos responsáveis legais pelo candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda ou tutor). 

Considera-se que o responsável legal do candidato, ao efetivar a inscrição do seu 

dependente, neste ato, formaliza o requerimento de inscrição dirigido ao comandante, 

sendo necessário ainda que o candidato satisfaça ao item 3.4 deste edital. 

3.4. São critérios para participação no curso:  

a) Ser aluno oficial do CMCB I ou do CMCB Anexo Pio XII; 

b) Estar no mínimo no conceito “BOM” do comportamento disciplinar; 

c) Estar ADIMPLENTE com a contribuição escolar; 

d) Estar com a DOCUMENTAÇÃO ATUALIZADA junto à Secretaria escolar; 

e) Não ter sido RETIDO em nenhum dos anos de permanência no Colégio; 

f) Ser aprovado pela Comissão Avaliadora do CMCB. 

3.5. Compete ao Comandante do CMCB a homologação das inscrições após a 

avaliação da Comissão. As inscrições homologadas serão divulgadas para o candidato ou 

seu responsável no mural e/ou site do colégio. 

 

4. DO PROCESSO SELETIVO 

4.1. O concurso terá validade exclusivamente para o preenchimento das vagas 

estipuladas para o ano letivo de 2022, existentes no CMCB Unidades I e Anexo Pio XII, 

e de acordo com as orientações do presente edital. 

https://www.cmcb2dejulho.com.br/
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4.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento de todos os atos 

contidos no edital referente a este Processo Seletivo, através da Companhia de Alunos 

e/ou murais e/ou site do colégio. 

4.3. O Processo Seletivo de admissão tem caráter eliminatório e classificatório para 

preenchimento de vagas, conforme itens 2, 4.4 e 4.5.  

4.4. São critérios para eliminação do candidato: 

a) Descumprir as exigências do item 3.4; 

b) Possuir TACEP (Termo de Ajustamento de Conduta Pedagógica); 

c) Possuir TACED (Termo de Ajustamento de Conduta Disciplinar); 

d) Apresentar baixo rendimento escolar ou alterações no desempenho pedagógico; 

e) Apresentar alterações no desempenho disciplinar; 

4.4.1. Serão considerados os registros dos conselhos de classe, disciplina e de ensino, 

registros na ficha individual e demais documentações pertinentes para avaliação do 

candidato. 

4.5. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente do coeficiente de 

rendimento escolar referente ao ano letivo em curso. São critérios para desempate: 

a) Tempo de permanência no pelotão especial; 

b) Comparecimento em eventos e solenidades da Corporação; 

c) Estar matriculado na 3ª, 2ª, 1ª série do Ensino Médio - nesta ordem de prioridade. 

4.5.1. Serão considerados classificados aprovados aqueles que estiverem dentro do 

número de vagas estabelecidas neste edital. Os demais candidatos serão considerados 

classificados excedentes, desde que não incidam no item 4.4. 

4.6. A comissão deverá encaminhar o resultado da avaliação dos candidatos indicando 

a ordem de classificação e justificativa de possível eliminação, para a homologação ou 

não do comandante do CMCB I. 

 

5. DA MATRÍCULA 

5.1. São condições para a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento do Pelotão Especial: 

5.1.1. Aprovação no processo de seleção; 

5.1.2. Estar classificado dentro do número de vagas existentes; 

5.1.3. Efetuar no dia 22 de julho, no horário das 09h00min às 12h00min, a contribuição 

de R$ 10,00 (dez reais) referente ao custeio do curso. 

5.1.4. Participação do responsável na reunião no 22 de julho às 10h no auditório do 

CMCB I. 
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5.1.4.1. A presença dos responsáveis será comprovada através da assinatura na lista de 

frequência da reunião. 

5.1.4.2. O candidato cujo responsável não comparecer à reunião ou não autorizar a 

participação do discente no curso perderá o direito a vaga, sendo chamado o próximo 

candidato excedente. 

 

6. DO CURSO 

6.1. Os alunos classificados para o CAPE/2022 deverão obrigatoriamente participar 

das instruções do Curso do Pelotão Especial no período de 26 a 30 de julho de 2022. 

6.2. O candidato que for aprovado para uma das vagas do pelotão especial deverá 

manter-se com as condutas ilibadas perante os professores, militares e alunos. 

6.3. Os candidatos que não se mantiverem dentro dos padrões de conduta condizente 

para um aluno oficial poderão perder seus postos a qualquer tempo, conforme critérios 

estabelecidos no caput do Art 8º e seus §§1º e 2º ou no caput do Art. 9º e seu Parágrafo 

único, todos da Diretriz nº 001/2019/CMCB. 

6.4. Será eliminado durante o curso o candidato que: 

a) Faltar sem justificativa; 

b) Cometer atos contrários ao regulamento disciplinar do colégio durante a 

realização das aulas teóricas e práticas, assim como durante as provas; 

c) Utilizar meios ilícitos para a realização de qualquer uma das provas; 

d) Deixar de cumprir determinação oriunda da organização do curso; 

e) Apresentar frequência inferior a 90% da carga horária do curso prevista neste 

edital; 

f) Obter nota inferior a 7,00 (sete) em qualquer uma das avaliações teórica s e 

práticas. 

6.5. O desligamento do aluno do curso ocasionará a impossibilidade de permanecer no 

pelotão especial 2022. 

6.6. O curso terá duração de 05 (cinco) dias, no qual serão ministradas as seguintes 

disciplinas:  

a) Prevenção e Combate a Incêndio; 

b) Atendimento Pré-hospitalar; 

c) Chefia e Liderança; 

d) Regulamento Disciplinar; 

e) Ordem Unida; 
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f) Noções de sobrevivência; 

g) Psicologia; 

h) Noções de salvamento em altura; 

i) Noções de busca e resgate; 

j) Stop the bleed of Curse. 

 

7. DOS UNIFORMES 

7.1. O aluno deverá utilizar o camisa vermelha, cinto vermelho, calça jeans azul, tênis 

vermelho e meia branca e máscara branca, salvo autorizações expressas do coordenador 

do curso. 

 

8. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

8.1.  O não atendimento aos requisitos básicos exigidos, ou a inobservância de 

quaisquer normas e determinações referentes ao Curso de Aperfeiçoamento ao Pelotão 

Especial 2022 implicará, em caráter irrecorrível, na exclusão sumária do candidato, 

independentemente dos resultados obtidos nas etapas de inscrição, matrícula ou 

avaliação; 

8.2. Todos os deslocamentos para os locais de instruções serão de inteira 

responsabilidade dos alunos; 

8.3. A escolha do (a) aluno (a) comandante será a critério prerrogativo da Comissão 

Avaliadora, mediante análise pedagógica e disciplinar com base em lista tríplice, devendo 

ser justificada a referida escolha, a escolha somente será validada se houver homologação 

pelo Comandante e Diretor-Geral do CMCB I.  

8.4. O resultado final do curso será publicado em Boletim Interno do 

CMCB/CBMMA; 

8.5. Os atuais alunos detentores de postos que não se submeterem ao curso conforme 

prevê este edital, com base na Diretriz nº 001/2019/CMCB, perderão seus devidos postos. 

8.6. Os casos omissos serão resolvidos, sucessivamente, pela Comissão Examinadora 

do concurso e em última instancia pelo Comandante do CMCB. 

8.7. Este edital entrará em vigor, na data de sua publicação. 

 

Quartel em São Luís - MA, 14 de julho de 2022. 
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BRUNO GONÇALVES DOS SANTOS – MAJ QOCBM 

DIRETOR-GERAL E COMANDANTE DO CMCB I E ANEXO  
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ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COLÉGIO MILITAR 02 DE JULHO 

(Criado pela Lei nº 8.356 de 26 de dezembro de 2005) 

(Conveniado à Secretaria de Estado da Educação do Maranhão) 

 

APÊNDICE A 

CRONOGRAMA DE EVENTOS 

 

EVENTO DATAS HORÁRIO LOCAL 

Período de inscrição 19 a 20/07/2022 - Site do CMCB 

Divulgação dos candidatos 

classificados 

21/07/2022 17h00min Murais do CMCB 

e/ou Internet 

Reunião dos responsáveis* 22/07/2022 10h00min CMCB I 

Matrícula 22/07/2022 09h00min às 12h00min 

 

CMCB I 

* Reunião de participação obrigatória para todos os candidatos classificados. 

  


