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ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COLÉGIO MILITAR 02 DE JULHO 

UNIDADE V 

 

EDITAL Nº 001/2017- CMCB V 

O Comandante Geral e a Diretoria de Ensino e Pesquisa do CBMMA, por meio do 7° 

Batalhão de Bombeiros Militar do Maranhão torna público que, no período 18 a 28 DEZEMBRO de 

2017, encontrar-se-ão abertas as inscrições para o Processo Seletivo de Admissão 2018 ao Colégio 

Militar 2 de Julho UNIDADE V - TIMON, para o Ensino Fundamental na Escola Municipal Regino 

Costa Noleto, localizada no bairro Cidade Nova, a serem realizadas em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Timon, através da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as diretrizes do 

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e demais normas gerais da 

Diretoria de Ensino e Pesquisa do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e legislações em vigor. 

 

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO PARA O ANO DE 2018 

O calendário de eventos do Processo de Admissão ao Colégio Militar 2 de Julho UNIDADE V – 

TIMON será realizado conforme quadro a seguir. 

 

DATA EVENTOS HORÁRIO LOCAL 
13/12/2017 Aprovação e Publicação do Edital A PARTIR 8H 7º BBM 
13/12/2017 Início das divulgações nas escolas municipais A PARTIR 8H ESCOLAS / 

COMUNIDADES 
18/12/2017 Início das Inscrições DAS 8H ÀS 12H 

 
7º BBM 

28/12/2017 Encerramento das Inscrições DAS 8H ÀS 12H 
 

7º BBM 

29/12/2017 Seleção dos candidatos pela Comissão ATÉ 17H 7º BBM 
02/01/2017 Divulgação da relação dos alunos classificados A PARTIR 8H 7º BBM 
03/01/2017 Recursos ATÉ 17H 7º BBM 
04/01/2018 Seleção Final ATÉ 17H 7º BBM 
05/01/2018 Divulgação final da relação dos candidatos 

selecionados 
ATÉ 17H 7º BBM 

08 a 12/01/2018 Matricula pelos Pais ou Responsáveis dos 

candidatos selecionados  
DAS 8H ÀS 12H 
 

7º BBM 

15 a 19/01/2018 Matricula dos excedentes, ao serem chamados DAS 8H ÀS 12H 
 

7º BBM 

12/02/2018 Reunião com os Pais ou Responsáveis dos 

alunos matriculados turno matutino 
ÀS 8H CMCB 

12/02/2018  Reunião com os Pais ou Responsáveis dos 

alunos matriculados turno vespertino 
ÀS 14H CMCB  

13/02/2018 Início das aulas e Semana de Adaptação  7H MANHÃ 
13H TARDE 

CMCB  

13 a 16/02/2018 Semana de Adaptação ao Colégio Militar 7H MANHÃ 
13H TARDE 

CMCB  
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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

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

Bombeiros Militar do Maranhão (www.cbm.ma.gov.br) e no quartel do 7º Batalhão de Bombeiros 

Militar – 7º BBM, localiza na Av. Presidente Médici, nº 3800, Mateuzinho, Timon – MA. 

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 candidato deverá informar o endereço completo, além de e-

mail, telefone fixo e celular (se houver).  

1.4. No campo destinado exclusivamente ao candidato, o mesmo deve preencher com o 

seu RG e CPF, não será aceita, em hipótese alguma, sob a pena de eliminação, a utilização de CPF e 

RG do pai e/ou responsável.  

1.5. A realização do Processo Seletivo fica sob a responsabilidade do Comando do 7º 

BBM e da comissão do seletivo do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros em Timon – CMCB. 

 

2. DAS VAGAS 

 

2.1. Para o ano letivo de 2018, serão oferecidas 420 (quatrocentos e vinte) vagas 

distribuídas entre o ensino fundamental, conforme quadros de distribuição abaixo: 

 

I - Quadro de Distribuição de Vagas – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

MODALIDADE ANO TURNO VAGAS 
 

TURMAS  

FUNDAMENTAL 6º MATUTINO 70 2 

FUNDAMENTAL 7º MATUTINO 70 2 

FUNDAMENTAL 8º MATUTINO 35 1 

FUNDAMENTAL 9º MATUTINO 35 1 

TOTAL 210 6 

 

II - Quadro de Distribuição de Vagas – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

MODALIDADE ANO TURNO VAGAS 
 

TURMAS 

FUNDAMENTAL 6º VESPERTINO 70 2 

FUNDAMENTAL 7º VESPERTINO 70 2 

FUNDAMENTAL 8º VESPERTINO 35 1 

FUNDAMENTAL 9º VESPERTINO 35 1 

TOTAL 210 6 

 

2.2. Ficarão reservados para os dependentes legais dos servidores Bombeiros Militares do 

Estado do Maranhão e alunos oriundos do Projeto Bombeiro Mirim 30% (trinta por cento) do total 

das vagas existentes e os outros 70% (setenta por cento) das vagas ficam destinadas à comunidade. 

2.3. O número de turmas por série poderá ser alterado, conforme a demanda de inscrições 

em cada série.  

 

 

 

 

http://www.cbm.ma.gov.br/
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3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. O período de inscrição será do dia 18 a 28 de dezembro de 2017 (dias úteis), das 

8h às 12h. 
3.2. As inscrições serão realizadas no quartel do 7º BBM, localiza na Av. Presidente 

Médici, nº 3800, Mateuzinho, Timon – MA, conforme cronograma de eventos. 

3.3. O CBMMA disponibilizará, no seu endereço eletrônico, para consulta e impressão, 

este Edital, que contém as normas pormenorizadas sobre o processo seletivo. 

3.4. O candidato, seja do gênero masculino ou feminino, deverá satisfazer aos seguintes 

requisitos, a serem comprovados no período da MATRÍCULA referente ao presente Processo 

Seletivo, conforme o item 09 deste edital: 

a. Ser brasileiro, ou, se estrangeiro, estar com permanência regular no Brasil; 

b. Fornecer o número do CPF do candidato; 

c. Fornecer o número da carteira de identidade (RG) do candidato; 

d. Fornecer o número do RG e CPF dos responsáveis legais; 

e. Informar endereço completo com unidade consumidora (CEMAR) e CEP; 

f. Para dependentes diretos de bombeiros militares (caso de não ser filho), apresentar 

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL EXPEDIDA PELO PODER JUDICIAL QUE 

COMPROVE DEPENDÊNCIA DO CANDIDATO, conforme a legislação vigente no Brasil  

g. Aos Bombeiros Mirins apresentar cópia do certificado de conclusão do curso do 

Projeto Bombeiro Mirim; 

h. Fornecer no ato da inscrição a cópia do boletim escolar do ano/série de 2017; 

i. Ficha de inscrição devidamente preenchida (ANEXO A); 

j. Não ter sido excluído de qualquer escola e/ou colégio militar; 

 

4. DAS ORIENTAÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 

4.1. O requerimento de inscrição será preenchido, EXCLUSIVAMENTE, por um dos 

responsáveis legais pelo candidato (pai, mãe, pessoa que detenha a guarda ou tutela) e dirigido a 

Comissão do Processo Seletivo, dentro do prazo estabelecido no Calendário Anual do Processo 

Seletivo. (APÊNDICE A e B). 

4.2. Ao solicitar a inscrição, o responsável legal estará autorizando a participação do 

candidato no Processo Seletivo de Admissão ao Colégio Militar do Corpo de Bombeiros - CMCB e 

atestando sua obediência às exigências do Processo Seletivo. 

4.3. O candidato que tiver sido inscrito com base em alguma informação errada e que 

contrarie um ou mais requisitos exigidos para matrícula, por omissão ou adulteração dos dados 

pessoais constantes dos documentos apresentados, será considerado inabilitado ao Processo 

Seletivo, e dele será eliminado, tão logo seja descoberta e comprovada a irregularidade. Caso a 

matrícula tenha sido efetuada, o aluno enquadrado nessa situação será excluído e desligado, 

conforme prescrito neste edital. Os responsáveis pela irregularidade estarão sujeitos às sanções 

disciplinares cabíveis ou a responder inquérito policial, se houver indício de crime. 

4.4. 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 aos itens constantes neste edital. 

4.5. A documentação apresentada somente terá validade para o Processo Seletivo de 

Admissão 2018. 

4.6. Compete a comissão do processo seletivo o deferimento ou indeferimento das 

inscrições requeridas. 

4.7. Não caberá recurso sobre indeferimento de inscrição relacionado ao descumprimento 

do previsto no item 3.4. 

4.8. Junto à ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverão ser apresentados para 

conferência e comprovação os seguintes documentos: 

- Comprovante de endereço da residência atual no Município de Timon; 

- Cópia do Boletim Escolar para comprovar rendimento escolar do ano de 2017; 
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5. DO PEDIDO ALTERAÇÃO/CORREÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

 

5.1. O candidato, através do seu representante legal, poderá solicitar alteração e/ou 

correção de dados cadastrais até 03 de janeiro de 2018, mediante apresentação dos documentos 

comprobatórios das respectivas solicitações e da inscrição no certame.  

5.2. O pedido deverá ser dirigido a Comissão Examinadora do Processo Seletivo de 

Admissão 2018, de acordo com o modelo constante neste edital (APÊNDICE B). 

5.3. Não será admitida em nenhuma hipótese inscrição do candidato durante este período. 

5.4. Os pareceres dos pedidos de recursos serão fixados na portaria do quartel do 7º 

BBM, a partir do dia 04 de janeiro de 2017, onde não serão aceitos mais pedidos de 

alteração/correção de dados. 

 

6. DO PROCESSO SELETIVO 

 

6.1. O Processo Seletivo de Admissão 2018 tem caráter classificatório e eliminatório para 

preenchimento de vagas, conforme quadro demonstrativo de vagas constante no Item 2. 

6.2. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento, a publicação de todos 

os atos e editais referentes a este Processo Seletivo.  

6.3. A seleção será dividida em duas fases, a saber: 

 

a) Pré-requisitos; 

b) Seleção. 

 

6.4. Dos pré-requisitos para seleção. 

a) Está matriculado em escola de ensino municipal ou particular; 

b) Ser residente em Timon; 

c) Conhecer e estar de acordo com as exigências do presente Edital; 

d) Ter um bom rendimento escolar no ano de 2017; 

 

6.5 A pré-seleção é de caráter ELIMINATÓRIO. O candidato que não preencher os 

requisitos do item 6.4 será excluído e não poderá participar da fase de seleção. 

6.6 O preenchimento das vagas para o CMCB em Timon será feito mediante a seleção dos 

candidatos que se enquadrem nos requisitos do item 6.4 e pela Comissão Examinadora do Processo 

Seletivo de Admissão 2018. 

6.7 Para fins de ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO dos candidatos, por cada série 

pretendida, calcular-se-á para cada inscrito a média ponderada das disciplinas que compõem a grade 

curricular da série do candidato do ano letivo de 2017, com peso 2 nas disciplinas de matemática e 

português e peso 1 nas demais disciplinas. 

6.8 Quando a aprovação do aluno se der por qualquer meio de recuperação em qualquer 

disciplina, a nota nessa disciplina terá uma depreciação de 30% para efeito de cálculo da média de 

classificação. 

6.9 A ordem de classificação do candidato levará em consideração também a 

proximidade da residência, por bairro, do aluno ao CMCB, de acordo com o inciso V, do Art. 53 da 

Lei nº 8.069 de 13/07/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

6.10 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente, segundo sua média 

expressa em pontos, conforme item 6.7. Ocorrendo empate no resultado final, para efeito de 

desempate, serão utilizados, sucessivamente pela Comissão Examinadora, os seguintes critérios: 

a. For oriundo da Rede Pública de Ensino; 

b. Candidato que apresentar a maior média em Matemática; 

c. O candidato que tiver maior idade na série pretendida. 
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6.11 Após a classificação dos candidatos aptos ao preenchimento das vagas e, havendo 

ainda vagas remanescentes, será feita imediata habilitação dos candidatos que não se enquadraram 

no item 6.4, no respectivo quadro vacante. 

6.12 A lista contendo a relação dos alunos aprovados e classificados no processo seletivo 

para ingresso no Colégio Militar 2 de julho em Timon, poderá ser verificada na sede do 7º BBM em 

Timon, conforme calendário de eventos. 

 

7 DA COMISSÃO EXAMINADORA 

 

7.1 A Comissão Examinadora será composta por nove profissionais designados pelo 

Comandante do 7º BBM, tendo o comandante da escola como presidente, podendo ainda contar 

com uma assessoria técnica. 

7.2 Não poderão participar da Comissão Examinadora, nem trabalhar no Processo 

Seletivo como secretário, fiscal ou auxiliar, quem for parente até o 3º grau, inclusive em linha direta 

ou colateral, consanguínea ou afim, de qualquer candidato. 

 

8 DO RECURSO 

8.1. Os pais ou responsáveis dos candidatos poderão impetrar recurso contra os resultados 

da seleção, devida e legalmente fundamentado, e respeitando o prazo de entrega estabelecido no 

calendário de eventos ( modelo no APÊNDICE C). 

8.2. O recurso deverá ser entregue no 7°BBM/CBMMA, onde será analisado pela 

comissão de seleção pelo deferimento ou indeferimento. 

8.3. Se o recurso for aceito, a documentação do candidato será analisada novamente. 

8.4. Os recursos entregues fora do prazo estipulado do calendário de eventos não serão 

analisados. 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1 Os alunos aprovados no processo seletivo prescrito neste edital farão suas matrículas 

no período de 08 a 12 de janeiro de 2018, não sendo prorrogado o prazo para o candidato que não 

cumprir o disposto neste edital. 

9.2 O candidato classificado que, por qualquer motivo, não comparecer ao local 

indicado, deixar de apresentar algum dos documentos exigidos para matrícula ou não comprovar os 

requisitos necessários para ter direitos aos grupos de vagas, dentro do prazo estabelecido por este 

edital, será automaticamente eliminado e também impedido de realizar a sua matrícula, sendo 

convocado o próximo candidato de acordo com a classificação. 

9.3 Para os candidatos excedentes, ao serem chamados, o período de matrícula será nos 

dias 15 a 19 de janeiro de 2018 não sendo prorrogado o prazo para o candidato que não cumprir o 

disposto neste edital. 

9.4 São condições para matrícula no Colégio Militar 2 de Julho: 

a. Estar classificado dentro do número de vagas existentes; 

b. Comprovar os requisitos para inscrição no seletivo, item 3.4, através da entrega dos 

seguintes documentos:  

- fotocópia do histórico escolar do ano de 2017; 

- fotocópia da certidão de nascimento; 

- fotocópia da identidade; 

- fotocópia do CPF; 

- fotocópia do comprovante de residência com unidade consumidora (CEMAR) e CEP; 

- fotocópia do cartão do SUS, fotocópia da carteira de vacinação;  

- 02 fotos 3x4 recentes; 

- fotocópia da identidade e CEP do responsável  
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- fotocópia do termo de conhecimento assinado das normas do CMCB (APÊNDICE D); 

c. A entrega da documentação indicada deverá ser realizada juntamente com 

apresentação de todos os documentos originais correspondentes as fotocópias; 

d. A documentação do aluno deverá estar em apenas uma folha assim como a dos 

responsáveis para melhor conservação do meio ambiente pela quantidade de folha pela quantidade 

de documentação. Exemplo: Folha 1 – Documentação do Aluno; Folha 2 – Documentação do Pai; 

Folha 3 – Documentação da Mãe, etc. ISTO SOMENTE A TÍTULO DE SUGESTÃO; 

e. A matrícula se concretizará de acordo com a precedência de chegada dos 

responsáveis dos candidatos aprovados no Colégio Militar 2 de Julho UNIDADE V - TIMON de 

acordo com o número de vagas existentes. 

f.  O candidato selecionado que não concretizar sua matrícula por falta da 

documentação exigida ou deixar de comparecer ao local no período fixado em calendário neste 

edital perderá o direito à vaga; 

g. Em caso de desistência, serão chamados para substituir, os candidatos do cadastro de 

reserva. 

h.  Não será permitido, em hipótese alguma, o trancamento de matrícula. 

 

10. DO UNIFORME 

 

10.1. Os candidatos participarão da Semana de adaptação com o seguinte uniforme: 

calça jeans azul, camisa com manga na cor vermelha e tênis de preferência na cor preta. Para 

o gênero feminino, a calça não poderá ser muito colada ao corpo. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento das presentes instruções e na 

aceitação das condições da seleção estabelecidas no presente Edital.   

11.2. A Seção de Comunicação Social e a Comissão Examinadora deverão envidar todos 

os esforços no sentido de divulgar o presente Edital, valendo-se dos meios de comunicação 

disponíveis. 

11.3. Os casos omissos serão resolvidos, sucessivamente, pela Comissão Examinadora do 

Processo Seletivo ou pelo Comando do 7º BBM / CBMMA. 

11.4. . INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

DO MARANHÃO, através do 7º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR (7º 

BBM/CBMMA) e PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON, através da Secretaria Municipal 

de Educação. 

11.5. Este Edital entrará em vigor, na data de sua publicação. 

 

 

Quartel em Timon - MA, 13 de dezembro de 2017. 

 

 

 

HÉLIO CLEIDILSON DE OLIVEIRA SENA – MAJ QOCBM 

COMANDANTE DO 7º BBM 

RESPONSAVEL PELO PROCESSO SELETIVO  
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APÊNDICE A 

 FICHA DE INSCRIÇÃO  

Nome: 

 

Colégio: 

 

Série: 

 

Sexo: 

 
Nascimento:        /       / Idade: 

Tel.: 

 

Identidade: 

 
CPF: 

Pontuação 

Camisa: Calção: Tênis: 

Endereço: 

 

Bairro:                                                          Cidade:                       Estado: 

 

Alergias:(  )sim (  )não      especifique: 

 

Faz uso de medicamentos ? (  )sim (  )não especifique: 

DADOS DO RESPONSAVEL  

Grau de parentesco: pai (  )   mãe (  )   responsável legal (  ) 

 

Nome: 

Identidade: CPF: 

Renda familiar aproximada: 
EU, abaixo assinado, AUTORIZO o (a) menor acima mencionado a participar do processo seletivo de admissão ao 

Colégio Militar 2 de Julho em Timon e atesto sua obediência às exigências do Processo Seletivo. DECLARO, 

ainda, para os devidos fins que o mesmo está em boas condições de saúde e forma física. As informações prestadas são 

verdadeiras, e, ainda concedo permissão para o uso de sua imagem em fotografias, gravações em áudio e vídeo para 

finalidades legítimas. 

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 

299 do Código Penal. 

Local/data: 

Assinatura do pai ou responsável: ___________________________________________________ 

 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA 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) 

PROCESSO SELETIVO 

PARA ADMISSÃO NO 

CMCB TIMON 2018 
 

Formulário nº 

______________ 

 

Assinatura 

_________________ 
(USO EXCLUSIVO DO CMCB) 
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APÊNDICE B 

 

 

SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO/ CORREÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 
 

Dados alterados/corrigidos 

( ) Nome             ( ) RG                 ( ) CPF               ( ) Série/ano        (  ) outros: 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

Identificação do candidato 

Série/ano: _________________________ Número de inscrição:___///_________________ 

Nome do candidato:______________________________________________________________ 

RG: ______________________________ CPF: _________________________________ 

Data de nasc.: _______/_______/_______ Naturalidade:__________________________ 

Endereço: 
 

Identificação do responsável do candidato 

Nome do responsável: _____________________________________________________________ 

CPF:______________________________ Telefone:_________________________ 

 
 

Solicitação 

À Comissão Examinadora do Processo Seletivo para Admissão no CMCB. 
 

Solicito a atualização/correção de meus dados cadastrais no Processo Seletivo de Admissão no CMCB 2018, 

de acordo com as informações acima.  

Timon-MA, ____ de _____________ de 2017. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do responsável 

INSTRUÇÕES: 

Preencha nos quadros acima SOMENTE os campos a serem alterados/corrigidos, destacando a correção. Exemplos: 

Maria Santos Silva, 13/01/2004 

A correção dos dados cadastrais deverá ser solicitada tempestivamente à Comissão do Processo Seletivo do CMCB, 

pelo responsável legal do candidato mediante apresentação dos documentos comprobatórios das respectivas 

solicitações, conforme edital nº 001/2017. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 
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) 

PROCESSO SELETIVO 

PARA ADMISSÃO NO 

CMCB 2018 
 

Formulário nº 

______________ 

 

Assinatura 

_________________ 
(USO EXCLUSIVO DO CMCB) 

PROTOCOLO DE SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO/ CORREÇÃO DE DADOS CADASTRAIS 

 

INSCRIÇAO Nº _______________SÉRIE:______   ANO: _________ Nº DO FORMULÁRIO: _____________________ 

NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________ 
DADOS ALTERADOS/CORRIGIDOS: ( ) Nome             ( ) RG                 ( ) CPF               ( ) Série/ano         

(  ) outros:__________________________________________________________________________________________ 

DATA DO PROTOCOLO: ____/____/2017       HORÁRIO: ____h_____minASS:_______________________________ 
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APÊNDICE C 

 

 FORMULÁRIO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

 

CAPA DE RECURSO 

Identificação do candidato 

Série/ano: _________________________ Número de inscrição:__________________________ 

Nome do candidato:______________________________________________________________ 

RG: ______________________________ CPF:______________________________________ 

 

Identificação do responsável do candidato 

Nome do responsável:_____________________________________________________________ 

CPF:______________________________ Telefone:___________________________________ 

  

Solicitação 

À Comissão Examinadora do Processo Seletivo para Admissão no CMCB TIMON. 
 

Solicito__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

 

Timon, ____ de dezembro de 2017. 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 
INSTRUÇÕES: 

 A solicitação do recurso deverá ser protocolada, dentro do prazo estabelecido pelos Editais 002/2017, para a Comissão do 

Processo Seletivo do Colégio Militar “2 de julho”, situado no endereço Av Preseidente Médici, nº 2300, Mateuzinho, Timon.  

 Entregar e protocolar um conjunto de recurso (capa e justificativa);  

 Argumentação lógica e consistente, devidamente instruída com material bibliográfico; 

 Será preliminarmente indeferido recurso extemporâneo, inconsistente ou que não atenda a qualquer uma das especificações 

estabelecidas nos editais referentes ao Processo Seletivo de Admissão ao CMCB 2017. 

Atenção! O desrespeito a qualquer um das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 

Não caberá recurso à decisão apresentada pela Comissão Processo Seletivo do Colégio Militar “2 de Julho” aos pedidos de 

revisão. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DE RECURSOS – PROVA OBJETIVA 

 
INSCRIÇAO Nº _______________SÉRIE:_________ANO: _________ Nº DO FORMULÁRIO: ________________ 

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________________________________ 

DATA DO PROTOCOLO: ____/12/2017       HORÁRIO: ____h_____min QTD PÁGINA ANEXADAS:_______________ 

ASSINATURA :__________________________________________________________________________________________ 

 

 
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) 

PROCESSO SELETIVO 

PARA ADMISSÃO NO 

CMCB 2018 

 

Formulário 

nº_____________ 

 

Assinatura 

_________________ 
(USO EXCLUSIVO DO CMCB) 



CMCB 

 

 
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) 

 

FORMULÁRIO DE RECURSO 

Recurso contra: ________________________________________________________________________ 

Nº de Formulário:     

Série/ano:    

 

Justificativa de Recurso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CMCB 

 

 
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 D 

 

TERMO DE CONHECIMENTO 

 

 

DECLARO CONHECER QUE: 

 

01 – É obrigatório, aos alunos do Colégio Militar 2 de julho em Timon, o uso dos 

uniformes regulamentares, a saber: uniforme de educação física, uniforme de agasalho e uniforme 

de passeio, conforme Regulamento de Uniforme do CMCB. 

02 – Esta unidade de ensino possui normas específicas que norteiam a vida escolar do 

aluno (Regulamento Disciplinar, Regimento Interno e Normas Gerais de Ação – NGA).  

03 – Como rege o Art. 83 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96. O ensino militar é 

regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos, de acordo com as normas fixadas 

pelos sistemas de ensino. 

04 – O sistema de avaliação adotado pelo CMCB em Timon será contínuo e processual 

com função diagnóstica, buscando fornecer elementos para identificar os desvios e dificuldades 

ocorridas no processo, subsidiando uma reflexão sobre a organização do currículo, o trabalho do 

professor, os compromissos da escola, a atuação do corpo técnico-administrativo, entre outros 

fatores. 

08 – Haverá necessidade de frequência escolar mínima de 75% do total dos dias letivos. 

09 – É obrigatória a presença dos pais e/ou responsáveis nas reuniões escolares e quando 

solicitado pela direção do CMCB em Timon. O não acompanhamento do aluno poderá ser 

caracterizado como abandono intelectual (art. 246 do Código Penal) sendo adotadas as providências 

cabíveis.  

10 – Haverá a exclusão do aluno com “Nota de Comportamento” igual ou inferior a 2,99, 

conforme Regulamento Disciplinar. 

11– O Ensino fundamental será desenvolvido no período matutino e vespertino. 

12 – A prática de educação física ocorrerá no turno de aula do aluno. 

 

Timon-MA, ____ de ______________ 20___. 

 

Responsável do aluno (a): ___________________________________________________ 

Nome do Aluno:______________________________________________ Série: _______ 

Assinatura: ______________________________________________________________ 


