
 
 
 

ESTADO DO TOCANTINS 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
QUARTEL DO COMANDO GERAL 

 
EDITAL Nº 006/CFSD-2013/CBMTO  
 

O Tenente Coronel QOBM Reginaldo Leandro da Silva, 
Vice-Presidente da Comissão do Concurso Público, em 
face de autorização concedida pelo Chefe do Poder 
Executivo Estadual no Ofício nº 160/2013/SEGER, de 28 
de junho de 2013 e designação do Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins, por 
meio da Portaria nº 012/2013/GABINETE, de 31 de 
outubro de 2013, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do 
Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, conforme segue, e 
RATIFICA os demais itens. 
 

1. DA RETIFICAÇÃO 
 
1.1. No item 9.4.2. do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO,  
ONDE SE LÊ: 
9.4.2. O atestado médico, emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis antes do 
ECF, deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto para 
realizar a prova de capacidade física específica do concurso.  
LEIA-SE: 
9.4.2. O atestado médico, emitido no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos antes do 
ECF, deverá conter, expressamente, a informação de que o candidato está apto para 
realizar a prova de capacidade física específica do concurso, e será retido pela empresa 
realizadora do concurso.  
 
1.2. Nos itens 9.12.1 e 9.12.2 do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, 
ONDE SE LÊ: 
9.12.1. 1º dia:  
a) flexão abdominal; 
b) flexão de braços no solo com 4 (quatro) apoios para homens e de 6 (seis) apoios para 
mulheres; 
c) natação 50 metros estilo livre. 
9.12.2. 2º dia:  
a) subida na corda; 
b) equilíbrio dinâmico; 
c) corrida aeróbica - 12 minutos. 
LEIA-SE:  
9.12.1. 1º dia:  
a) flexão abdominal;  
b) equilíbrio dinâmico; 
c) natação 50 metros estilo livre. 
9.12.2. 2º dia:  
a) flexão de braços no solo com 4 (quatro) apoios para homens e de 6 (seis) apoios para 
mulheres;  
b) corrida aeróbica - 12 minutos. 
 
 



1.3. No item 9.17 do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, 
ONDE SE LÊ: 
9.17. O ECF será aplicado por uma Banca Examinadora formada por profissionais 
especializados. 
LEIA-SE:  
9.17. O ECF será aplicado por uma Banca Examinadora formada por profissionais 
registrados no Sistema CONFEF/CREF, auxiliados por profissionais qualificados 
registrados ou não no Sistema CONFEF/CREF. 
 
1.4. No ANEXO II - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, 
DA PROVA DE NATAÇÃO 50 METROS – NADO LIVRE, 
ONDE SE LÊ: 
(...) 2. O tempo da prova será cronometrado em minutos, segundos e centésimos de 
segundo, devendo ter um auxiliar na saída, para dar a ordem de largada, um cronometrista 
na linha de chegada de cada raia, além de um fiscal para verificar a virada, quando se tratar 
de piscina de 25 metros. 
3. O(a) candidato(a) deverá ser orientado(a) previamente de que o cronometrista acionará o 
cronômetro através do sinal do auxiliar, que dará a saída, travando-o quando o(a) 
candidato(a) avaliado(a) tocar com qualquer parte do corpo na borda de chegada. (...) 
5. Para a realização da prova de natação, os candidatos deverão trajar calção de banho e 
maiô peça única para as candidatas, sendo facultado o uso de óculos de natação e touca. 
(...) 
LEIA-SE: 
(...) 2. O tempo da prova será cronometrado em minutos, segundos e centésimos de 
segundo, devendo ter um Examinador de Banca, para dar a ordem de largada, um 
cronometrista na linha de chegada de cada raia, além de um fiscal para verificar a virada, 
quando se tratar de piscina de 25 metros. 
3. O(a) candidato(a) deverá ser orientado(a) previamente de que o cronometrista acionará o 
cronômetro através do sinal do Examinador de Banca, que dará a saída, travando-o 
quando o(a) candidato(a) avaliado(a) tocar com qualquer parte do corpo na borda de 
chegada. (...) 
5. Para a realização da prova de natação, os candidatos deverão trajar calção de banho e 
maiô peça única para as candidatas, sendo facultado o uso de óculos de natação, touca e 
protetor de ouvidos. (...) 
 
1.5. No ANEXO II - EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, 
DA PROVA DE EQUILÍBRIO DINÂMICO/ALTURA, 
ONDE SE LÊ: 
(...) 6 O cronômetro será parado quando o avaliado atingir o final dos 6 m (seis metros) da 
transposição da viga, computando-se aí o tempo executado; (...) 
LEIA-SE: 
(...) 6 O cronômetro será parado quando o avaliado atingir ou não o final dos 6 m (seis 
metros) da transposição da viga, computando-se neste momento o tempo executado. 
(...) 
 
1.6 Fica excluída do Exame de Capacidade Física constante no Anexo II do Edital nº 
001/CFSD-2013/CBMTO a PROVA DE SUBIDA NA CORDA. 
 

 
Quartel do Comando Geral em Palmas – TO, 5 de novembro de 2013. 

 
 

 
REGINALDO LEANDRO DA SILVA – TEN CEL QOBM 
Vice-Presidente da Comissão do Concurso CFSD/2013 


